


ШАНДОР
ПЕТЕФІ

ПОЕЗІЇ



Шановний Читачу!

Книжка, яку Ви тримаєте у руках, - унікальний дарунок
світові від українського й угорського народів. На сторінках

цього видання поріднились два геніальні поети -
Тарас Шевченко і Шандор Петефі.

Вони - сучасники, хоч і не знали один одного. їх віра в
свободу і незалежність своїх народів стала об'єднуючими

національними символами.

Півтора століття тому Тарас Шевченко сказав:
«Борітеся - поборете, вам Бог помагає!». Майже так
само звертався до угорців і Шандор Петефі: «Нині Бог
один у світі - воля!». Українці й угорці пізнали цю велику

історичну істину - тільки свобода врятовує народ,
виводить його на широкий шлях до майбутнього. Ми

вибороли це право для своїх народів, але сьогодні не повинні
забувати, чим зобов'язані отцям своїх націй.

Від імені українського народу висловлюю глибоку вдячність
і пошану всім, хто доклав зусиль до названого видання.

Переконаний у тому, що ваша благородна справа
зближуватиме наші народи, буде прихильно

оцінена читачами.

Я певний того, що видання в одній книжці поезій
українського й угорського національних геніїв стане
яскравою подією в культурному житті України й
Угорщини, слугуватиме продовженню такої доброї

традиції, як взаємне пізнання наших народів.

Президент України

ВІКТОР ЮЩЕНКО



Шановний Читачу!

Я з радістю прийняв звістку про спільне видання творів двох
могутніх поетів ХІХ-го століття, угорця Шандора Петефі
та українця Тараса Шевченка. Два поети та патріоти,

хоча ніколи і не зустрічались, але про великі життєві справи
мислили однаково, і таким чином, це видання можемо
вважати і знаковим на початку ХХІ-го століття.

З часів здобуття Україною незалежності історичні та
культурні зв язки угорського та українського народів дедалі
зміцнювались. Ведуться дослідження, спрямовані на спільне
вивчення деяких подій минулого, виходять у світ видання.

Меморіальні дошки та пам ятники увічнюють пам ять про
визначні історичні події та особистостей іншої країни.

Прекрасні поетичні твори двох визначних постатей
української та угорської поезії, надруковані рідною мовою

читача іншої країни, можуть справити незабутнє враження.
Ці твори стають зрозумілими і сприймаються з легкістю не
тільки завдяки дбайливому і чуйному художньому перекладу,
а і тому, що світогляд та ідейно-творчі мотиви Шевченка й
Петефі, зображення вільнолюбства та революційних прагнень

двох народів, зміст та барвиста мова поетичних творів
доводять широку спорідненість поетів.

Переконаний, що спільна турбота про наші культурні
цінності сприятиме кращому взаєморозумінню, розширенню
нашого європейського співробітництва. Вітаю ідею видання
книги, її високохудожнє оформлення і бажаю, щоб, читаючи
ці споріднені вірші, всі мали таке задоволення, відкривали

стільки нових паралелей, скільки знайшов у них я.

Президент Угорської Республіки

ЛАСЛО ШОЙОМ



Свобода і любов
П'янять одним бажанням.

Я за любов оддам

Життя у цвіті раннім,
А для свободи я

Пожертвую й коханням.
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Дорогий Читачу!

Поезія - душа народу. Вона консолідує нації і є тим
духовним мостом, який єднає народи, сприяє їхньому

зближенню і порозумінню.

Тарас Шевченко та Шандор Петефі - великі сини своїх,
українського та угорського, народів, їх імена -

безсмертні символи Батьківщини. Вони по праву
стоять поряд на літературному олімпі людства.

Як і творчість кожного великого поета, поезія
Шандора Петефі і Тараса Шевченка - не просто збірник
випадкових творів, а частка їх Великої душі, безцінний

дар, який вони залишили наступним поколінням.

Життя поетів було сповнене драматизму, а поезія -
пророчих дум, надій і поривань, лірики, які свідчать про
глибинну близькість їх творчості, що, без сумніву, має

єдині європейські духовні витоки.

Спонсоруючи це видання, ми прагнемо не тільки
допомогти нашим народам у глибшому оволодінні

геніальною творчою спадщиною їх великих синів. Ми
ставимо більш амбітну мету - не лише сприяти
розширенню спільного європейського економічного
простору, а й творити, формувати культурний,
духовний клімат зближення, довіри та дружби

українського та угорського народів в нашому єдиному
європейському домі.

З глибокою шаною,

Сергій Тарута,
Голова Ради Директорів Корпорації ІСД





ТАРАС ШЕВЧЕНКО ІШАНДОР ПЕТЕФІ

Шевченка багато з ким порівнювали. За ознакою
народності (Берне, Кольцов). За значенням центральної
постаті нової національної літератури (Пушкін). За
усвідомленням громадянської місії поета (Некрасов). За
глибиною вираження національного світопочування й
патріотичних ідей (Міцкевич). Усі ці та інші зіставлення
мають свій сенс і вагу. Більше того, їхнє коло може
бути розширене (Віктор Гюго; поети італійського
Рісорджіменто  як Джакомо Леопарді; німецькі
демократичні поети першої половини 19 століття;
Христо Ботєв; Хосе Маргі та інші речники національно-
визвольноїборотьби). На тлі і в типологічному порівнянні
та співвіднесенні з ідейно-творчими мотивами й
естетичними позиціями великих світових поетів можна

глибше осягнути своєрідністьтакихукраїнськихпостатей,
як Шевченко, Франко, Леся Українка, Коцюбинський,
Стефаник... 9

Оскільки схожі історичні обставини здатні
породжувати порівнянні наслідки, то й не дивно, що
найближчих братів по духові Шевченко має там, де
поневолений або утискуваний народ усвідомлював себе
і підводився до боротьби; там, де поети кликали свій
народ ставати проти історичної недолі; там, де поети
були водночас політичними діячами- революціонерами,
речниками демократії та «апостолами свободи». Саме
цим зумовлена глибока внутрішня спорідненість Тараса
Шевченка й Шандора Петефі, часом просто разюча. Вони
близькі один до одного й багатьма моментами особистої
долі та вдачі, і характером своєї поезії,  в якій органічна
народність перейнята глибокою суб'єктивністю, а
громадянський пафос є складником найширшого
діапазону душевних переживань,  і своєю політичною
та національно-культурною діяльністю, і значенням для



своїх народів та місцем у їхній історичній долі.
У соціально-політичному й національному становищі

Угорщини й України було чимало спільного. Обидва
народи страждали від подвійного гніту  соціального й
національного. І Україна, й Угорщина дорого заплатили
за втрату національної незалежності (довірившись
формальним угодам відповідно з Російською та з
Австрійською монархіями, які ті угоди підступно
зламали). Імперії Романових і Габсбургів були двома
найбільшими тюрмами народів (хоч як їх сьогодні і
«відмивають» запопадливі публіцисти). В цьому випадку
мало що змінює й та обставина, що Австрійська імперія
була ліберальнішою за Російську: «м'якша» неволя не
конче є солодшою. І саме з іменами Петефі та Шевченка
пов язане усвідомлення угорським та українським
народами згубності й ганебності свого становища та
необхідності протистояння й революційної боротьби.

В мотивахпоезіїШевченкай Петефі чимало аналогічного
або співвідносного. Це насамперед цілковита посвята себе

10 служінню рідному народові; гнівне картання соціальної
несправедливості, життєвої неправди й світового зла;
глибокий, дійовий і «реальний», якщо вжити вислів
І.Франка, патріотизм, який раз-у-раз обертався нещадною
національною самокритикою, великим соромом зарабство
й оспалість своїх сучасників - «славних прадідів великих
правнуків поганих»; антимонархічний, республіканський
пафос (мало в кого з європейських поетів є стільки
зневаги й гніву супроти «коронованих катів»); нерозривне
поєднання мотивів соціальних і національних змагань та
особистого людського самоздійснення: «воля»  головна
ідея, пафос поезії обох  означає водночас і соціальну
та національну волю, і народне самоврядування, і зміст
буття особистості.
Важливим складником історичного подвигу як

Шевченка, так і Петефі була оборона вітчизняної історії,
національного почуття й свідомості від фальсифікації та



розтлівання з боку примусової ідеології обох відповідно
імперій. А водночас Шевченко та Петефі були творцями

в своїх літературах і політичній думці того потужного
духу національної самокритики, «національного сорому»,
що завжди є потребою і передумовою всякого великого і
життєздатного визвольного руху, відродження. Звідси
 надзвичайна драматична складність образу вітчизни
в обох поетів. У цьому образі вітчизни поєднуються
суперечні й тяжкі рефлексії та емоції, але й при цьому він
залишається однозначно зобов'язливим і святим.

Споріднює Шевченка й Петефі також і тверезе, мужнє
розуміння соціального (якщо прямо сказати, класового,
 але цей термін, не Марксом придуманий, сьогодні

майжетабуйований) антагонізму селянствай феодального
панства, несумісності їхніх інтересів; покладання всіх
політичних і національних ідей на трудовий люд, на
селянську революцію. Сьогодні про це багато хто
уникає говорити, але  читаймо Петефі й Шевченка!
Це  друге крило їхніх антитиранічних, гуманістичних,
демократичних ідей, ідей правди і свободи, що сягають
загальнолюдської висоти.

Дуже важливий аспект широкої спорідненості двох

великих поетів  моменти літературно-естетичного

порядку, пов'язані з їхньою роллю у творенні новітніх
національних літератур та загальнонаціональної
літературної мови своїх народів.

Шевченко і Петефі дали могутній поштовх розвиткові
рідної літератури, культури, всього духовного життя
своїх народів. Вони вивели свої літератури на арену
світової культури, на вершини світової думки. Кожному
з них зобов'язані не лише їхні нації, а й усе людство, якому
вони повідали про життя своїх народів, їхнє поривання
до свободи, їхні духовні скарби.

11

Іван Дзюба
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ХОРТОБАДСЬКА ШИНКАРКА

Хортобадська шинкарочко, ангел мій,
Пляшку доброго вина мені одкрий.
З Дебрецена в цю пустелю  далина,
З Дебрецена згага мучить, дай вина!

В полі вітру дикі зойки та пісні,
Тіло й душу лютий холод згриз мені, -
Первоцвіт, моя шинкарочко мала,
Дай очей твоїх, жарин твоїх тепла!

Ох, шинкарко, де ти брала це вино?
Мов кислиця лісова, терпке воно.
Швидше в губи поцілуй, та ну ж, мене
Від солодкого цілунку все мине.

Молодиця... мед цілунку...шал вина...
Підгинаються коліна, ну й мана!
Обніми, шинкарко мила, бо впаду
Серед хати, мов колода, на біду!

В тебе груди  біле полум я ясне...
Ох, приспала б коло серця ти мене!
Мав постелю я холодну та тверду,
Йду додому, та навряд чи я дійду...

Хортобадь



НА БАТЬКІВЩИНІ

Степ в золотому стиглому вбранні,
Де марево ввижається мені,
Колишеться і в дальній лине плин, 
Ти пізнаєш мене? Це я, твій син.

У затінку оцих тополь старих
Востаннє відпочити я приліг,
Як римська цифра п ять, на сірім тлі
У вирій відлітали журавлі.

Лишаючи назавжди отчий дім,

Заледве міг я попрощатись з ним...
Благословення матері! Давно
Розвіялося на вітрах воно.

На віддалі минав за роком рік,
Народжувався і зникав навік,

16 На возі не завжди щасливих літ

З тих пір я встиг об їхати весь світ.

Важка наука  в білім світі жить.
Багато поту й сліз я встиг пролить.
Вибоїстим, нерівним був мій шлях
В пустелі людській по сипких пісках.

Це добре знаю я, бо мій напій
Не раз бував немов полин гіркий,
Не раз мій кухоль наливали вщерть 
Було б одразу легше випить смерть.

Але тепер все горе й вся біда,
Всі муки сплинули, немов вода,
І спомини про мій тернистий шлях 
Все потопає в радісних сльозах.



Тут колисала матінка мене,
Тут сонце, наче в юності, ясне,
З-під хмари усміхається мені,
Як синові, на рідній стороні.

Дуна-Вече

ПЕРША РОЛЬ

Я став актором. Перша роль
Готова вже моя.

Уперше маю на кону
Зареготати я.

На сцені я сповна душі
Завзято регочу,
А на житті ще є причин 17

Доволі для плачу.

Секеш-Фейервар



КОНОКРАДСЬКА

Темним пилом крутить
Вдалині.

Наближає вершник
На коні.

«Звідки в тебе, хлопче,
Кінь, що змій?»

«Повертаю з пушти,
Пане мій.

Ночував табун там,
Ніч іржав,

Змія вороного
Я украв.

Ярмарок у Турі,
То й мені

В Турі треба бути
На коні».

«Слухай, хлопче, слухай,
Чорна тінь,

Грає під тобою
Добрий кінь.

Це табун у пушті
Мій іржав,

Це коня у мене
Ти украв».



Ну, не хоче слухать!
В серці шал,

Нагаєм  і мимо,
Мимо вчвал.

Не згасає в серці
Лютий гнів,

Повертає, кида
В очі спів:

«Гей, мене за кражу
Не гани,

Жеребців у тебе
Табуни.

Мав одне я серце
Й те дочка

Рідна твоя вкрала
В батрака».

Кечкемет

19



ВОВЧА ПРИГОДА

«В отаку страхітну ніч зимову
Де ти зуби закривавив знову?

Лютий холод. На пустельнім лоні
Тільки вихрів невгомонні коні.

Снігом все довкола завалило.
Де тобі сьогодні пощастило?»

Так січе зубами і питає
Вовка зголодніла вовча зграя

Ситий вовк розповіда охоче
Про свою пригоду серед ночі:

«Снігом вкрило хату чабанову,
Жінку має той чабан чудову.

20

І живуть, і доглядають в парі
Добрі вівці в затишній кошарі.

Я туди пробився в слушну пору.
Там панич тинявся біля двору.

Він кивав на жінку чабанову.
Я нагледів ярочку чудову.

Та зітхав він довго й не до речі.
В нього м ясо краще, ніж овече».

Кечкемет



клин клином

Ох, як ниє в мене спина,

Як тріщить!
Міг її сусідній дядько
Й розтрощить.
Сучкуватий з набалдашником
Ціпок
Різав тіло моє бідне
До кісток.
І навіщо в дядька груші
У садку
На гілках солодкі висять
В холодку?
Так вони мені кивали
З листвини,
Спробуй хлопця від спокуси
Відверни!

Тин високий? Перескочу! 21

Те й зробив.
Трохи нирки і печінку
Не одбив.
Налітає тут сусіда
З криком: зась!
Ну й несвітська колотнеча
Почалась.

Ох, навіщо я до цього

Дня дожив,

Щоб той дядько наді мною

Ворожив!
«Маєш раз,  кричав він люто,
Маєш п ять!»

Скільки всипав, що набридло
Й рахувать.



Місяць з неба вельми смутно
Поглядав,
Як він бив мене, як гірко
Я страждав.
Потім з горя загорнувся
В саван хмар,
Озиваючись сльозою

На удар.

А сусіда з басурманським
Тим ціпком,
На мені, немов на скрипці,
Грав смичком.
Грав на спині і на ребрах
Добре він,
Заплатив мені за груші
І за тин.

...Та байдуже! Перетерплю
Й не зморгну,
І свій борг йому з походом
Поверну.
Я візьму з вас, дядьку, добрий
Могорич,
Щоб не клали мокрі дрова
В нашу піч.

Є й за вами, дядьку, шкода
Не одна,
Що вам треба біля нашого
Вікна?

У чужому оці видно
Вам сучка,
А в своєму ви не бачите
Й дрючка!



За крадіжку мене били,
А самі?

Я вас, дядьку, добре бачу
І в пітьмі!

За письмо сідають мама

За святе,

Ви ж в цей час в сестри цілунки
З уст рвете!

Підійдіть тепер до нашого
Вікна,
Помста там на вас чекатиме

Страшна,
Як побачу, то покличу
Маму враз
Або діжку повну виверну
На вас!

Пуста-Балота

23



З ДАЛИНИ

На березі Дунаю тихий дім...
Я й досі побиваюся за ним,

Пригадую все те, що так люблю:
Свій дім, свій край  і гірко сльози
ллю.

24

У ньому я прожив би весь свій вік,
Але підвладний мріям чоловік:
Щоб рушити в життя шляхом своїм,
Покинув матір я і рідний дім.

Палало серце матінці старій
У мить прощання, сльози никли з вій,
Та їх сумне, холодне джерело
Мук не згасило і не залило.

О, як тремтіла матері рука!
О, як не йти молила юнака!
Коли б тоді я завбачати міг,
Не йшов би в світ моїх тяжких доріг.

Гай-гай, та на світанні наших мрій
Майбутнє розцвіта, мов сад надій,
Лише в юрбі ми бачимо в явки
Свої гіркі й печальні помилки.

Оті надії тішили й мене.
Мені ввижалось майбуття ясне.
Та від часу, як став на битий шлях,
Усе ступають ноги по тернах.



У рідну сторону краяни йдуть,
То що ж від мене неньці понесуть?
Загляньте, земляки, до неї в дім,
Коли шляхом ітимете моїм.

Скажіть, щоб сліз даремно не лила,
Що син зазнав і щастя, і тепла,
Та не кажіть їй, як я тут терплю,
Бо серце бідній згасне від жалю...

Пожонь

ЖНИВА

Дозріває жито,
Стелить жовті шати.

З понеділка рано 25

Вийду в поле жати.

І любов дозріла,
Серця колос в яне,
Жницею для нього
Будь, моя кохана.

Пешт



ЗАЗИРНУВ Я НА ХВИЛИНКУ...

26

Зазирнув я на хвилинку
В кухню  в люльку взять жаринку;
Хоч не в тому, звісно, сила:
Люлька в мене й так горіла.

І горіла, й не згасала,
І чому б згасати мала?
Зазирнув я на хвилину,
Бо побачив там дівчину.

Жар роздмухувала мила
І сама, мов жар, пашіла,
А в очах, мов сонце сяло,
В неї полум я палало.

Я спинивсь... Мов ненароком,
Кинула на мене оком:
Згасла люлька  серце в мене
Загорілося шалене.

Пешт



КОВЗКИЙ СНІЖОК

Ковзкий сніжок. Зимова путь.
Кохану до вінця везуть,
До церкви милу повезли,
Од серця в мене відняли.

Коли 6 я снігом бути міг,
Попід саньми б заметом ліг,
Щоб коні кинули 11
В обійми пристрасні мої,

Щоб на уста поклав я їй
Останній поцілунок свій,
На серце їй упав би я,
Розтав би  й смерть прийшла б моя.

Дебрецен
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ПІСНІ

Не спить в колисці, плаче немовля,

А ще не день,

І нянька, присипляючи його,
Співа пісень.

Дитя моїх страждань  безсонний біль
Кричить в мені,
Щоб він заснув на мить, складаю я
Свої пісні.

Дебрецен

ПАТРІОТИЧНА ПІСНЯ

Я серцем і душею твій,
Мій рідний краю!
Лише тобі належу я,
Тебе кохаю!

Моя душа  величний храм.
Та коли треба,
Віддам і душу я свою
Заради тебе.



О тепла кров з грудей моїх,
На землю бризни
Заради вічного життя
Й добра вітчизни!

Ні, я нікому не скажу
І не одкрию,
Що лиш з тобою я з єднав
Свою надію.

Таємно по твоїх слідах
Я йти не кину,
Не так, як тінь, що з нами йде
Лиш в світлу днину.

Тебе і вдень я і вночі
Не залишаю,
Я в тьмі потрібніший тобі,
Мій рідний краю!

29

Я до синів твоїх іду,
Щоб в мить єднання
Молитись за твоє ясне,
Нове світання!

До дна, до дна своє вино
Я випиваю...

Воно гірке від сліз моїх,
Мій рідний краю!

Дебрецен



шляхтич

Його поклали на кобилу 
Негідник різок заробив.
Він грабував, і дідько знає,
Чого іще він не робив.

Та він, пручаючись, волає:
«Пустіть! Сховайте нагая!
На це не маєте ви права!
Ви знаєте, що шляхтич я?!»

Чи чули ви цю скаргу, душі
Оганьблених його дідів?

Він вартий різок після цього,
А шибениці й поготів!

Дебрецен

НУ НЕ ЗНАЮ, ЩО РОБИТИ
НИНІ!

Ну не знаю, що робити нині!
Випив би я все вино в країні,
Та чим більш його я випиваю 

То ще гіршу спрагу почуваю.

Чом би чуда богу не створити:
Тису запашним вином налити?
Міг би я Дунаєм розлягтися,
Щоб вином впливала в мене Тиса

Токай



ОДИН ВЕЧІР ВДОМА

Ми з батьком випивали,

Мене він перепив...
Хай би мого старого
Господь благословив!

Давно у себе вдома
Я був в останній раз,
Постарів дуже батько 
Минає швидко час.

Ми розмовляли мирно
Про всі наші діла,
І про моє акторство
Розмова в нас зайшла.

І досі не змирився
Він з «ремеслом» моїм,
Нічого не поробиш 31

З тим різником старим!

«Оте комедіанство 
Загибель вся твоя!»

Усе, що говорив він,

Терпляче слухав я.

«Голодний і холодний
Сходив ти всі краї,
Хоч раз би подивитись
На кунштики твої!»

Всміхаючись, я слухав
Упертого знавця,
Стояти на своєму
Він буде до кінця.



Свої вакхічні вірші
Йому я прочитав
І тішився, що батько
Над ними реготав.

Що син зробивсь поетом,
Він не радіє, ні,
Одне ніщо для нього 
Усі мої пісні.

Та з різника старого
Не посміється син:

Своє волосся втратив
Не від науки він.

Коли в сулії нашій
Не стало вже що пить,
Я вірші сів писати,
А він пішов спочить.

Тоді тихенько мати

Підсіла до стола

Й, звичайно ж, не про вірші
Питати почала.

Від ніжних, обережних,
Її тривожних слів,
Від запитань матусі
Душею я радів.

Були вони, як люстро,
В якому бачив я:
Добрішої немає,
Ніж матінка моя!

Дуна-Вече



БОГ ПРОСТИТЬ МЕНІ...

Бог простить мені, гадаю,

Що я іншу любку маю,
Ти ж сама пішла від мене...
Вірність? Марево нужденне!

В школу хлопця не водили
І читати не навчили,
Та в очах твоїх читаю,
Що не я лиш горе знаю.

Ет, навіщо сумувати,
Каяттям себе згризати?
Не сумуй! Ти, певно, чула:
Що минуло  те минуло.

Іншу я знайшов для себе,
Інший милий буде в тебе...
З іншим милим, незрадлива, 33

Коли зможеш  будь щаслива.

Дебрецен



ЖАХНЕ РОЗЧАРУВАННЯ

Душа ридає... Чом? За чим?
Е, лихо забрело в мій дім!
Та ви не можете збагнуть,
Як боляче співцеві чуть,
Що для людей його пісні
І жалюгідні, і нудні!
А я все це почув тепер,
І ще живий, і ще не вмер!

Що ж гірш за все, над чим свій суд
Безжально так звершив наш люд?
Застольні радісні пісні,
Про вас судилося мені
Почути це... А я гадав,
Що на вершині слави став,
Що десь внизу тепер уже
І Чоконаї, й Беранже,

34 І все  завдячуючи вам,
Моїм улюбленим пісням!

Так я з горба своїх надій
На грішну землю впав як стій.
Ну що ж  амінь! Я, далебі,
Скоряюся своїй судьбі.
Мені тепер вже все одно 
Я не співаю про вино...
Співають інші? Що ж, нехай!
Я буду пить його  та й край.

Пешт



ПІСЛЯ ОБІДУ

Ох і наївсь я добре!
Чудовий був обід!
Тепер уже я можу
І розлягтись як слід.

М яка канапко, тіло

Прийми моє слабе!
Мав голову добрячу,
Хто вигадав тебе.

Щеня, подай-но люльку..
Мерщій! Чи ти оглух?
Нема нічого гірше
Від ситих, млявих слуг.

Давай, давай поближче,

До самих до губів,
Чи з мене вже не досить, 35

Що рота я одкрив?

Що за бджола над вухом
У мене тут дзижчить?
Жени її, собако,
З кімнати цюю ж мить!

От не було досади.
Ну як заснеш тепер?
їй-бо, це справді чудо,
Що досі я не вмер.

Ану відсунь фіранку
На тім, на тім вікні...
Як там іде робота?
Будують дім мені.



Ну що ж, працюють добре,
Ніхто не відстає...

Ей, позатулюй вікна,
Бо сонце в очі б є!

Яка свиняча спека!

Все ж краще, ніж той сніг,
Бо хто в дворі працює,
Схопити б нежить міг.

Дуна-Вече
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ПРОЩАННЯ
З АКТОРСЬКИМ ЖИТТЯМ

Хай знають всі, кого цікавить

Сумний теперішній мій стан:
Мого життя прозорий обрій
Укрив важкий, густий туман.
За стіл редакторський з акторів
Загнав мене лихий одчай.

Прощайте, романтичні мандри!
Життя пригодницьке, прощай!

Хто спробував, той добре знає

Красу акторського життя;
Дарма, що наклепи та брехні
В одне зливаються виття,

Я сцену з болем залишаю,
Хоч як там інший не гадай...

Прощайте, романтичні мандри!
Життя пригодницьке, прощай!



Що в театральної троянди
Чимало є шпичок  дарма!
Та чи такі зростають квіти
Десь в іншім полі? Ні, нема!
Все це підтверджують два роки,
Що зникли вже за небокрай...
Прощайте, романтичні мандри!
Життя пригодницьке, прощай!

Гай-гай, пригод вже більш не буде!
А що без них для мене світ?
Холодна і сумна пустеля,
В якій зникає людський слід.
Ти змандрував усю країну?
Ну що ж, тепер сиди й зітхай...
Прощайте, романтичні мандри!
Життя пригодницьке, прощай!

Але колись, можливо, доля,
Наслухавшись моїх зітхань,
«Вернись,  звелить мені,  на сцену
І, як раніш, актором стань!»
Тож до часу, коли я знову
Вернусь в загублений мій рай,
Прощайте, романтичні мандри!
Життя пригодницьке, прощай!

Пешт



В СТЕПУ РОДИВСЯ я...

В степу родився я, в степу й живу,
Не хату маю  волю степову;
Мій добрий кінь  розрада вся моя
В степу на Алфельді * табунщик я.

Я без сідла тримаюсь на коні.
Навіщо те сідло йому й мені?
Не спинить нас ні брід, ні течія,
В степу на Алфельді табунщик я

Мені пошила одяг з полотна

За поцілунок дівчина одна,
Ех, скоро поберусь з тобою я
На Алфельді, табунщице моя!

Кун-Сентміклош
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ЧАБАН

На ослі чвала чабан,

Пил ногами оре.
Хлоп великий  то йому
Превелике й горе.

При отарі за селом,
Де стара могила,
Повідомили його 
Помирає мила.

Він схопився на осла,
Полетів додому,
Та спізнився  вже було
З милою по всьому.
Що б зробить він з горя міг?
Не кричати ж «пробі!».
То й огрів свого осла
Дубчаком по лобі. 39

Кун-Сентмікдош



АЛФЕЛЬД

Що мені похмурі, позарослі
Темними смереками Карпати?
В темряві глухій гірських ущелин
Там моїй уяві не блукати.

На просторах Алфельду розлогих
Дім і світ мій  струджену, орлину
Душу визволяю я з в язниці,
Знов побачивши його рівнину.

Помислом отут своїм я вільним
Над землею аж до хмар злітаю 
Шле мені свій усміх степ широкий,
Що лежить від Тиси до Дунаю.

Марево розпечене колишуть
Дзвоником отари Кішкуншага.
В полудень під журавель високий
До дзвінких криниць веде їх спрага

Тупіт табунів летить за вітром,
Степ гуде  то стугонять копита,
Чути свист табунщиків, і довгі
Батоги лящать несамовито.

Вітер шелестить під хуторами
Колоски, мов на руках, гойдає.
Смарагдовим килимом пшениці
Вкрито степ від краю і до краю.

На озерце ближнє прилітає
Табунець качиний в час смеркання.
Щоб злетіти в небо полохливо,

Ледь зачувши комишів здригання.



В пуиїті мовчазній за хуторами
В самоті стоїть корчма похила,
В тій корчмі спиняються бетяри *
Чарку випить  спрага їх зв ялила.

При корчмі в осичняку густому,
Що на пісках вже почав жовтіти,
Кібець степовий знайшов притулок 
Там його не зачіпають діти.

Там росте сумний ковил, з ним поруч
Перецвівсь татарник синюватий;
В спеку під стебло його холодне
Ящірки повзуть відпочивати.

Де зливаються земля і небо,
В темряві верхи дерев синіють,
А за ними, мов стовпи туману,
Вежами дзвіниці бовваніють.
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Скільки в тім степу краси для мене!
Тут родивсь я, тут мене любили.
Хай же він мене у мить останню
Заколише вічним сном могили.
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ҐАЗДА АМБРУШ

«Ґаздо Амбруш, стійте-но хвилину...
Ви куди?»  «В корчму, хильну чарчину
Розлютила вдома баба клята,
Треба в серці гнів вином залляти.
Пощастило бісовій на тому,
Що подався од гріха я з дому,
Бо почув би слово ще навпроти 
Язика б їй вирвав к бісу з рота!»

Жінка добра, наймичка ще краща,
Ходить, дзвонить, роззявляє пащу:
«Він би й радий дома ночувати,
Так хазяйка геть погнала з хати».

42

Ґазда Амбруш випиває сміло,
Коли чути  десять вже пробило.
Ось іде з корчомки він додому...
Що вже бійки буде, що содому!

Але притьмом знову він вертає.
Що там сталось? Хай розповідає!
«Та зчинила баба знову сварку,
Дав я їй дубця  аж небу жарко,
Повернувся, показав їй спину,
Певно, і в корчомці не загину».

Тільки ж наймичка, нечиста сила,
Вранці геть все чисто роздзвонила:
«Повертався Амбруш, не без того,
Тільки ж не пустили й до порога».



НАСЛІДУВАЧАМ

Здається вам: поезія  бідарка,
Що по шляхах відомих торохтить?
Поезія  орел, що відкриває
Нові шляхи для себе кожну мить.

А ви, і жалюгідні, й безпорадні,
Ждете, щоб інший вторував вам шлях
І, наче пси за кісткою голодні,
Зриваєтеся по чужих слідах.

Бери перо й пиши, як маєш силу
Для себе сам свою прокласти путь,
А ні  берися за колодку шевську,
А про пісні й поезію забудь.
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ЖИТТЯ І СМЕРТЬ

Щасливий, хто зуміє злити
В своєму серці дві мети:
Ради вина й кохання жити
І за вітчизну полягти.

Пешт

БЕЗЛІЧ ЯГІД РОДИТЬ
ВИШЕНЬКА.

Безліч ягід родить вишенька
44 рясна.

А у мене люба жінка
лиш одна.

Але досить отаку узять
одну,

Щоб вона тебе загнала

у труну.

Лютий бог мою дружину
сотворив.

Я тремчу, як нападе на неї
гнів.

Що звелить мені ненависна 

зроблю,
В нагороду ж тільки лається 

терплю.



Думав бійкою її навчить
добра 

Недолуга вона в мене
і стара,

Та вона лиш глипне оком,
мов мара,

І душа у мене в п ятах
завмира.

Тричі вже вона вмирала...
Боже мій!

О, який я був щасливий
і радий!

Чорт не хтів її узяти
чи не зміг 

Певно, й чортові не треба
отаких!
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ЛУКАВИИ П ЯНИЦЯ

Люблю й з охотою я п ю вино,
Й хоч часом важко в горло йде воно,
Та пити я його, проте, не кину,
Все має у житті свою причину.

«Чи ж не тирана серце  повний дзбан?
Сточити треба кров твою, тиран!»
Так я подумаю  і дзбан схиляю,
І вмить його до краплі спорожняю.
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КОЛИ Б...

Коли б я мав не шапку-бирку,
Похожу на суцільну дірку,
Я б гордий походжав завжди
І кавалер був хоч куди!

Коли б не знать тії мороки,
Що камізельці вже два роки,
Я б гордий походжав завжди
І кавалер був хоч куди!

Коли б пальто моє  не свита,
Одна і для зими, й для літа,
Я б гордий походжав завжди
І кавалер був хоч куди!

Коли б штани я міг віддати
Погладити і залатати,
Я б гордий походжав завжди
І кавалер був хоч куди!

Коли б штиблети і гамаші

У мене не просили каші,

Я б гордий походжав завжди
І кавалер був хоч куди!

Коли б чорти «коли б» вхопили
І в пеклі у смолі втопили,
Я б гордий походжав завжди
І кавалер був хоч куди!
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П ЄМО

48

Пий вино, як ти самотній,

Від вина
Всі жінки тобі належать

Як одна.
Пий вино й хоч шаг останній

Загуби 
Світові тобі належать

Всі скарби.

Пий вино, у кого душу
Горе тне,
Кожне горе неминуче
Промине.

Ні коханої, ні грошей,
Лиш печаль...

Втричі більше мушу пити
Я, на жаль.
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ПІСЛЯ випивки

Оце вже ніч так ніч була!
Щоб більш я не побачив
Вина в житті, коли я так

Іще колись пиячив!

Мохачський бій був за столом,

Ми бились вперто й грізно:

За турків тут було вино,
Ми ж за мадьярів, звісно.

Мов ті герої, бились ми,
Не корячись погрозам,
А особливо як з сідла
Упав король  наш розум.

Ми переможні пугарі
За горло гнівно стисли
І, присмоктавшися, на них, 49

Немов п явки, повисли.

Коли б отак ми ворогів
Винищували грізно,
Як те вино, давно була б
Ти вільною, вітчизно!
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ЛЕГЕНДА

«Доволі з мене! Досить я терпів!
Знов скарги чути? Знову на попів?
І день і ніч усе їх тнуть і тнуть,
Людині вже не можна і заснуть!»
Так бог промовив одного разу.
«Що ж, глянемо, що діється внизу...»
Бог з ліжка встав  йому вогню несуть,
Вдягнувся, взувся і подався в путь.
Коли до райських він дійшов воріт,
Святий Петро вже спав там без чобіт,
Бо вчора в рай прибув жилець новий 
Тож з радощів відбувсь бенкет гучний.
(Світ гіршає  від вас я не втаю,
Що мало пожильців нових в раю;
Коли ж приходить гідний до двора 
Літає глек з випом в руках Петра).
«Вставайте, Петре, годі вам хропти!»
Наваживсь бог до нього підійти,

А той лежав, неначе задубів.
«Вставай, вставай, щоб грім тебе побив!»
Прокинувся Петро  і до воріт;
На зірці бог скотивсь в наш грішний світ
І опинивсь в тім місці на землі,
Відкіль до нього зводились жалі.

Там скаргу слав до бога чоловік,
І наш господь до нього так прорік,
Підливши в голос ніжності напій:

«Що трапилось з тобою, синку мій?» 
«Гей, боже мій, терплю я тут давно!
Коли б ви здерлись он на те вікно,
Ви, господе, побачити могли б,

Що з жінкою моєю робить піп!»
Бог тишком-нишком здерся до вікна,
Що він побачив там  один бог зна,



А як на землю він ізнову став,
Предивно головою похитав,
Зітхнув і похитнувся, як в чаду:
«Ти справді, синку, вскочив у біду!
Як бог святий, тобі б я допоміг,
Та пізно вже  все скінчено між них.

Лиш певен будь, оскільки власть моя
Попа у пекло запроторю я,
Хоч там, у пеклі, правди не втаю,
Попів далеко більше, ніж в раю».

Пешт

МОЯ СМЕРТЬ

Два кінці стоять переді мною.
Прийде смерть  не проженеш мару.
Тільки все ж мені б хотілось знати:

З голоду чи спраги я помру?
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СОЛДАТ

Я відставний солдат. У мене все забрали,
Був тільки рядовим  не вислуживсь в
капрали,
Хоч молодість свою в солдатчину приніс,
А звідти взяв лише тягар старечих сліз.

Був щиро відданий і ревний до роботи,
Не знав покарань я  солдатської
турботи.
Що ж в нагороду мав, зі служби ідучи?
Що генерал мене поплескав по плечі.

Пешт
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ПРОТИ КОРОЛІВ

Ми знаєм  іграшки потрібні дітям.
В захопленні дитячому народи
Тих іграшок немало наробили,
Катами ставши власної свободи.
Вдягли на лоба дурневі корону,
Помазали і повели до трону.

Ті королі сидять собі на троні
Урівень з небом і його зірками
І думають у вишині принадній,
Що з ласки божої керують нами.
Ви помиляєтесь у власній славі 
Ви не пани вже, а ляльки трухляві!



Світ повнолітнім став. Коли мужнієш,
Не дбаєш вже про іграшки дитячі.
Геть з тронів, королі! З голів корони
Мерщій скидайте, телепні ледачі!
І не баріться, не жартуйте з нами,
Бо зіб ємо їх разом з головами!

Так станеться. Удар тії сокири,
Що на паризькому майдані грянув,
То тільки перша блискавиця бурі,
Що налетить невдовзі на тиранів,
В ній грізний вирок світові старому,
А я  не перший гуркіт її грому!

Стара земля обернеться на хащі,
І королі завиють в них, мов звірі.
Ми будем радо гнати їх, як здобич,
Під постріли рушниць дошкульно-щирі,
І кров ю їх напишем серед неба:
«Світ вже змужнів  йому ляльок не треба!» 53

Пешт



ЗРАДА

В ється вулиця велика.
Грай, музико, вільна, дика!
Пляшку й серце повні маю 
Я танцюю, я співаю.

Нум, цигане, суму-звуку!
Виллю, вихлюпну розпуку!
Ось той дім... Я тут спинюся
І крізь сльози засміюся.
Тут живе мандрівна зірка,
Що мене дурила гірко,
Що од мене притьмом зникла
Коло другого призвикла.

Ось її вікно, цигане!

Хай музика знову гряне,
Хай зрадлива й сном не баче,

54 Як у мене серце плаче...

Дуна-Вече



дощик

Ой дощик, дощик, дощик!
Солодкі та рясні
Цілунки-поцілунки,
Мов злива навесні.

Ой блиска, блиска, блиска!
Спалаю я від них,

Від блискавок, голубко,
З твоїх очей ясних.

Ой грому, грому, грому!
Аж небосхил гуде!
Тікай, тікай, голубко,
Твій дідуган іде!

Пешт
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ҐАЗДА ЯНОШ

56

Ґазда Янош  хлібороб,
Хто його не знає?

Та в калитці, як на те,
Й шеляга не має!

Він засіє добрий лан,
Діждеться врожаю,
Хліб на ярмарку продасть,
А й шага не має.

«Гей, корчмарю, наливай!» 
В корчмі не гукає,
Тільки грошей все одно
Й півкопи не має.

В нього жінка з чепурух,
їй усе б розкоші 
Та ще наймит молодий...
Де ж тут будуть гроші!
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ПРОЩАННЯ З 1844 РОКОМ

Як люди, один одному могилу
Копають роки,  вік вбиває вік.
Ще раз ударять часу дужі крила 
І нинішній впаде в могилу рік.
Нехай твого життя лампада згасне,
Хай облітає днів зів ялий лист,

Адже було б вписати передчасно
Тебе в сувій моїх найкращих літ.

В мій мозок для безсмертного врожаю
Ти сіяв зерна творчої снаги,
Невтомно я плоди твої збираю
І озираюсь гордо навкруги.
За мій нелегкий труд промінням слави
Поезія осяяла мій вид,

І все ж вписати я не маю права
Тебе в сувій моїх найкращих літ.

Як довго серце у лабетах долі
Палало, наче смолоскип надій,
А ти, конаючи, сказав: доволі! 

І згасло полум я в душі моїй.
Жар мого серця вже заледве тліє,
Гнітить його непереборний
ГНІМОСЬ через що вписати я не смію
Тебе в сувій моїх найкращих літ.
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О рік вмирущий! На твоїй могилі
Надії давні знов я пізнаю,
І якщо вірити в омани милі,
То на порозі раю я стою.
Чи стріну дійсність я на казку схожу?
Минулий рік, тобі кажу я вслід,
Що все-таки вписати я не можу
Тебе в сувій моїх найкращих літ.

З палким благанням я вдивляюсь нині
У вічі нації пригашені й сумні,
Це ти моїй бездольній батьківщині
Сказав суворе і холодне: ні!
Ти нашу юну занедбав надію
Й надовго наш потьмарив небовид,
Ось через що вписати я не смію
Тебе в сувій моїх найкращих літ!
Пешт



БАТЬКОВЕ ТА МОЄ РЕМЕСЛО

Хотів ти, добрий батьку мій,
Щоб вчився я твоєї справи,
Щоб син був також різником,
А він зазнав на віршах слави.

Сокирою ти б єш волів,
Пером я людське б ю ледащо,
А загалом  це все одно,
Різниця в назвах тут хібавщо.
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ЗИМОВИЙ СВІТ

Напевно, хтось вночі повісивсь

І розв язав лиху негоду.
Дме вітер, тарілки танцюють
На тій цирульні біля входу *.
Де щастя в цей недобрий час?
Там, де немає з вами нас.

Ось наймит з наймичкою дрова
Пиляють, аж пила скрегоче.
В холодних пелюшках дитина

Перекричать негоду хоче.
Де щастя в цей недобрий час?
Там, де немає з вами нас.

Занедбаний актор мандрівний
Бреде вздовж битої дороги,
Замерз без теплої одежі,
Голодний він  ледь тягне ноги.

60 Де щастя в цей недобрий час?
Там, де немає з вами нас.

Солдат на варті справно ходить.
Напевно, й ти замерз, солдате?
Що маєш ти з нудьги робити?
Хіба що кроки рахувати.
Де щастя в цей недобрий час?
Там, де немає з вами нас.

Словак-поденщик довгоногий
В подертім піджаці чвалає,
У нього ніс  мов синій перець,
А вітер сльози витискає.
Де щастя в цей недобрий час?
Там, де немає з вами нас.



А циган? Клацає зубами
В подертому шатрі, голодний,
А вітер стукає й заходить
В шатро, хоч циган з цим не згодний
Де щастя в цей недобрий час?
Там, де немає з вами нас.

Напевно, хтось вночі повісивсь
І розв язав лиху негоду.
Дме вітер, тарілки танцюють
На тій цирульні біля входу.
Де щастя в цей недобрий час?
Там, де немає з вами нас.
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БИСТРИЙ ВІТЕР, БИСТРА ПТИЦЯ.

62

Бистрий вітер, бистра птиця
Й блискавиця яра,
Та усі вони не швидші
За того бетяра.

Жеребця у Кечкеметі
Він у ґазди зводить,
Того ж дня під Сент-Мартоном
Річку перебродить.

Жеребця продасть він завтра
Десь у Фехерварі,
І собі нового вкраде
Там же на базарі.

А позавтра в Бечкереку,
Друзі мої милі,
Під бичем на деревляній
Виє на кобилі.
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ПРО МОЇ КЕПСЬКІ ВІРШІ

Клянусь, що лиш довершено
Міг би писати я,

Та цим була б стурбована
Критична братія.

Коли б писав я в правилах
Тії піїтики,
Що б мали, власне, діяти
Нещасні критики?

Авжеж, що треба іноді
їм кістку кидати,
Бо звикли тії ледарі
Щодня обідати.

Нехай гризуть і давляться,
Хай підживляються 
Адже й вони в нас досі ще
Людьми вважаються.
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ПОЕТ І ВЕСНА

Зелен

Лан,

Неба

Синь.

Зеленіє лан, а над ланом

Солов їний спів і вітрів розмай,
Сонця блиск за легким туманом,
Вітру шал, хміль весни, світлий май!
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Неба

Синь,

Зелен

Лан!

Зелен лан, неба синь, сон весни.

Я один лиш не знаю сну:
У хатинці своїй тісній

Оспівати хочу весну!

Епер'єш



УГОРЩИНА

Навчитись того куховарства,
Вітчизно, тобі уже слід:
На одному боці готовий,
На другім  сирий твій обід.

В той час, як на одному боці
Пиячать, жирують, жеруть,
На другому боці, вітчизно,
Сини твої з голоду мруть.

Епер еіи



ВІЙНА ПРИСНИЛАСЯ МЕНІ

Вночі війна приснилася мені.
Скликали на війну мадьярів 
Кривавий меч по рідній стороні
Ходив у відблисках пожарів.
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На клич меча вставали серед тьми
Всі, хто ще міг в бою стояти.
Вінець свободи здобували ми,
Вітчизни діти і солдати.

Той день був нашого весілля днем.
Зачувши грізний клич до бою,
Щоб за вітчизну вмерти, під вогнем
Я розлучивсь вночі з тобою.

Як гірко, дівчинко, у шлюбну ніч
Вмирати в бойовому полі!
Але б я радо вмер під сурми клич,
Коли б зачувся поклик волі.

Салк-Сентмартон



СТАРИЙ ДОБРИЙ КОРЧМАР

Тут, відкіль у гори їхати не близько,
Тут, де розляглися Алфельду простори,
Я відпочиваю, вільний і щасливий,

Призабувши втому, злигодні і горе.
В корчмі небагатій я притулок маю,
В ній давно не чути ні гульби, ні крику,
А корчмар старенький зранку за шинквасом,
Дав би йому щастя бог на схилі віку.

В цій корчмі живу я, їм і п ю без грошей,
Догляду такого я давно не бачив,
Під обід нікого я не дожидаю,

Ну, а сам спізнюся  ждуть мене терпляче.
Шкода лиш, що часом з жінкою старою
Мій корчмар зненацька здійме сварку дику,
Правда, він одразу ж мириться із нею,
Дав би йому щастя бог на схилі віку.

Ми з ним розмовляєм про часи колишні,
Знав старий достатки, навіть і розкоші,
Мав високу хату, і воли, і коні,
Добрий сад і поле, і чималі гроші.
Корчмареві гроші за людьми пропали,
Хату змила повінь  горе чоловіку!
Так обсіли злидні корчмаря старого,
Дав би йому щастя бог на схилі віку!
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Зрання до смеркання бореться з нуждою,
Хоч в такому віці вже не до роботи.
Важко бідоласі, та замість спокою
Без кінця гризота, клопіт і турботи.
Навіть у неділю ніколи спочити,
Клопоту під старість має він без ліку,
Дуже мені шкода корчмаря старого,
Дав би йому щастя бог на схилі віку.

«Ви не побивайтесь, все ще буде добре!»
А старий хитає в скрусі головою.
«Правда,  каже,  скоро зовсім добре буде,
Адже я в могилі одною ногою».
Я в сльозах на шию кидаюсь старому,
Бо не можу тугу стримати велику,
Бо корчмар нужденний то мій добрий
батько,
Дав би йому щастя бог на схилі віку!

Салк-Сентмартон



ХМАРИ І ЗОРІ

Коли вперше бог створив мужчину,
Сум прослався в нього на чолі.
З того суму стались темні хмари
І величні грози на землі.

А коли створив він першу жінку,
Сльози радості пролив рясні.
Обернулись краплі сліз на зорі
В недосяжній темній вишині.

Цинкота



ПІЗНАЙТЕ МЕНЕ
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Ні, ви не знаєте, хто я такий!

Мене вкривала досі машкара,
Але вона набридла вже мені 
Тепер зірвать її прийшла пора.

Ви добре знаєте мої пісні.
Чи щиро, від душі писав я їх?
Мов квіти на цвинтарному горбі 
Моїх пісень веселощі і сміх.

Ось на могилі квітка розцвіла,
А в тій могилі лиш черва та тлін.
Так в муках гинула моя душа,
Але лунав пісень веселий дзвін.

Я більш не буду лицедієм тим,
Що, сміючись зі сцени щоразу,
У павоті та поросі куліс

З лиця стирає сорому сльозу.

Хоч ні... Нехай помре моя душа.
Прийшов на битву я, а не на тризну
Пісень веселих світла течія
Нехай пливе... Нехай хоч ними я

Розвеселю мою сумну вітчизну!



ТОРГИ

«Гей, чабане, кинь життя злиденне!
Повен грошей гаманець у мене 
Бідність я куплю твою, чабане,
Лиш віддай дівча своє кохане».

«А було б оце лише завдаток,
Та у сто раз більше на придаток,
Та в заплату світ увесь, мій пане,
Не віддав би я дівча кохане!»

Салк-Сентмартон



ДО АЛЬБОМА К. Ш.

Стара будівля  білий світ;
Перекосивсь, схиливсь, осів.
Коли ти ходиш в нім,  пильнуй,
Щоб часом лоба не розбив.

Націлився на тебе слуп...
Схили чоло, не будь дурним!
«Я краще лоба проломлю,
Аніж схилюся перед ним».

Бор яд
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УГОРСЬКИМ ДВОРЯНИН

Шабля прадідів кривава
На стіні висить іржава...
Досить є на те причин:
Я  угорський дворянин!
Ким ти був, а нині хто ти?
Ні турботи, ні роботи.
Хай працює селянин,
Я  угорський дворянин!

Вчитись? Киньте теревені!
Пухнуть з голоду учені.
Неписьменних дурнів син,
Я  угорський дворянин!

Правда, є одна наука,
Вивчити її не штука 
Знаю смак харчів та вин...
Я  угорський дворянин!

Не беруть податку з мене.
Є хазяйство, та нужденне,
А борги вже вище стін.
Я  угорський дворянин.

Що мені до батьківщини,
До життя й добра країни?
Хай лежить в пилу руїн.
Я  угорський дворянин

З древнім правом в древнім домі
Я помру хоч на соломі...
В пекло? В рай? Кінець один.
Я  угорський дворянин!
Боряд



РУЇНИ КОРЧМИ

О безконечна просторінь степів,
Тобі моє життя, тобі мій спів!

Горби, ущелини й гірські річки 
Це книга, де стулились сторінки.
А ти, мій степ, де сині пасма гір
Не зупиняють вільний людський зір,
Лежиш віки, немов одкритий лист,
В якому вписано величний зміст.
Як жаль, що в цій привільній стороні
Збуваю я лише недовгі дні,
А я усе б життя прожить хотів,
Як вільний бедуїн, серед степів.
Степ... Образ волі втілився в тобі!
Я тільки волі прагну в боротьбі
І лиш для того в світі ще живу,
Щоб смерть прийнять за волю світову
І в смертну мить мою, в останню мить
Моє життя гірке благословить!
Чому ж це я про смерть, про вічний тлін?.
Не дивно  я стою серед руїн.
Не замок це в руїнах, а корчма...
Але для вічності усе дарма:
Чи то корчма, чи замок, чи стіна 
Час на шляху нічого не мина;
Лежать руїни, де проходить він,
І від низьких, і від високих стін.

Як тут з явилась з каменю корчма,
Коли його у цім степу нема?
Велике місто чи мале село

До турків тут було, жило, цвіло
(Угорщино! Яких лиш ланцюгів

Дзвін у степу твоєму не бринів!) 
fe древнє місто зруйнував осман;
юсе впало в пил; все вкрив лихий туман;



Вціліла церква лиш  печальний дзвін
Оплакував оцей страшний загин.
Віки пройшли, немов одна зима,
З скорботи церква впала... та дарма,
Щоб з неї камінь дурно не пропав,
Корчму господар з нього збудував.
Із дому божого корчму! А чом би й ні?
Душа і тіло у близькій рідні,
Коли ж нам дав і тіло, й душу бог,
Ми мусим шанувати їх обох.
Із дому божого корчма? А чом би й ні!
В обох ми бога славимо; мені,
Сердець траплялось чистих у шинках
Далеко більше, ніж по тих церквах.
Давно в тобі, зруйнована корчма,
Веселих подорожніх вже нема,
Але звучить в моїй уяві сміх 
В тобі я бачу всіх гостей твоїх.
З кийком бурлака дивиться в вікно,
Розбійники в кожухах п ють вино,
Он в окулярах спить старий єврей,
А мідник-серб сидить біля дверей...
А що ж шинкарки-ягідки нема?
Її студент в присінку обніма,
Вино шумить у нього в голові,
Шал у душі, жива жага в крові...
А де ж старий шинкар в цю скрутну мить?
Він під копицею надворі снить...
Давно в могилі він... Вік  мов вода.
В могилі вже й шинкарка молода,
І той студент; зотліли вже давно
Всі, що в корчмі оцій пили вино.
Корчма також зістарілась... На шлях
Збив з неї вітер, наче шапку, дах.
З чолом невкритим так вона й стоїть,
А час летить повз неї, ні на мить
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Не зупиняючись, у даль нових світань,
Байдужий до старечих запитань!
Давно корчма схилилася, давно...
Де був той вхід, де тут було вікно?
Останньою надією до хмар
Підводиться зруйнований димар;
Обсипавсь льох; колодязь поруч з ним
Німим видінням зводиться старим,
Та журавель вцілів ще... В іншу мить
Сюди орел похмурий прилетить,
На той скрипучий сяде журавель
(Немає тут в степу для нього скель),
Так він сидить вгорі, мов скам янів,
І думає про течію віків.
У небі сонце зводиться над ним,
Палаючи коханням мовчазним,
І шле йому закоханий свій спів
Фата моргана  фея цих степів.

76 Салк-Сентмартон



НА ГОРІ СИДЖУ...

На горі сиджу й дивлюсь в думках, без сну
Мов лелека з ожереду, в даль смутну.
Унизу потік кружляє без пуття,
Наче образ мого темного життя.

Як втомивсь я від скорботи і страждань,
Від постійних скарг на долю, від ридань!
Горе в мене рівне з обширом морським,
Радість в ньому острівцем лежить малим.

Виє вітер і в долині, й на горі.
Пізня осінь, темна осінь на порі.
О, який чудовий осені засів!
Я люблю вмирання луків і лісів.

Змовк давно вже лісового птаства свист,

На деревах ледь бринить черлений лист,
Пада лист, останній лист, летить, як дим...
Як хотів би я упасти разом з ним!

Смерть... Вітри мій прах нужденний
рознесуть.
Я хотів би диким древом в лісі буть,
Так стояв би і шумів я безліч літ,
І не знав би, і не чув про лютий світ!

Я хотів би диким дубом в лісі буть,
Лісовим пожаром в хащах спалахнуть,
Цілий світ вогнем пойняти і спалить,

Так мене терзав і рвав він кожну митні

Пешт



ЧОМУ Б НАМ ВСЮ СВОЛОТУ СВІТУ ...

Чому б нам всю сволоту світу
Не підсмикнуть на мотузок?
Тому що для всієї зграї
В лісах землі не вистачає,
Стількох дерев, стількох гілок?

О, скільки на землі мерзоти!
Коли б те воїнство могло б

У краплі втілитись,  правдива

Всі сорок діб тривала б злива
І розпочавсь новий потоп!

Пешт
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В ЧАСИ МИНУЛІ...

В часи минулі на ослі
Філософ їздив... На землі
Усе змінилося з тих пір:
Тепер у нас
Осли  їздці,
А пішки ходять мудреці.

Салк-Сентмартон



СЛАВА

Що слава наша? Райдуга мінлива.
В сльозах відбите сонячне
проміння.

Салк-Сентмартон

СПРАГА

Що їла, земле, ти, що спраги де

заллєш,

Що стільки сліз і стільки крові
п єш?

Салк-Сентмартон



ЧИ ВІРНІ КОХАНЦІ...

Чи вірні коханці ви, душе і тіло,
І разом стрічаєте смерть свою сміло?
Чи, може, лиш приятель тіла ти, душе,
І робиш, як це поміж друзів буває,
Один загибає,

А другий тікає, до того байдужий...

Салк-Сентмартон

ЛЮБОВ

Замерзає серце без любові.
Од любові, мов свіча, згорає.
Горе й так, і так, виходить, двоє.
Що ж миліше? Тільки небо знає. 81

Пешт



КОЛИ ЇХ ДВОЄ ЛИШ БУЛО.

Коли їх двоє лиш було на всій землі,
Тих двох уже згризали думи злі 
І брат убив безвинно брата.
А що, коли б кінець землі прийшов
І залишилось в світі двоє знов?
Знов бійка б зачалась завзята!

Хто б з них живий зостався в боротьбі,
Вовчицю взяв би у жінки собі 
Пішов би, може, з того шлюбу в світ
Вже не такий захланний людський рід!

Салк-Сентмартон

82

ЗАМОВКАЄ ДЗВІН ВЕЧІРНІЙ

Замовкає дзвін вечірній.
Дальній дзвін...
Хто там ходить, хто блукає
Сам-один?
Тільки я селом блукаю,
Наче в сні,

Сну шукаю, та немає

Сну мені!

Місяць в небі, зорі сяють

Угорі.
Наче блиск очей дівочих 

Блиск зорі.

Тінь дерев на шлях лягає,
Темна тінь...

Тихше, серце, день скінчився 
Відпочинь!



На хатині два лелеки.
Тишина.

І в маленьких дверях двоє:
Він, вона...

То з чорнявою  білявий.
Темнота.

Чом він дівчину в кожуха
Загорта?
Я пройшов і не порушив
Тишини...

Обнялись  не озирнулись
І вони.

Я не заздрю  тільки більше
Щастя б мав,

Коли б я оту чорняву
Обнімав.

Салк-Сентмартон



ОДКРИЙ МЕНІ ДОРОГУ, ДОЛЕ...

Одкрий мені дорогу, доле,
Щоб я для людства щось зробив,
Щоб пломінь благородний в мене
Даремно в грудях не зотлів.

Той пломінь, наче впавши з неба,

Давно в крові моїй живе.
Мій кожний серця стук  молитва
За щастя людства світове.

Коли б я міг не лиш словами,

Підтвердить ділом поклик свій,
Нехай би на новій Голгофі
Мені воздвигли хрест новий.

За благо й волю людства вмерти 
Яка щаслива й світла смерть!
Життя? Воно ціни не має,

Коли не повне сонцем вщерть.

Скажи мені, що я загину
В бою за щастя осяйне,

І сам хреста я приготую,
На котрім розіпнуть мене!

Пешт



МОЇ ПІСНІ

Трапиться,  замислившись, я мрію,
А про віщо  й сам не розумію:
Бачу край мій, бачу батьківщину,
Понад цілим світом в думці лину!
Пісня, що створю пори тієї,
Промінь вільної душі моєї.

Замість того, щоб у мріях жити,
Чи не краще діяти, творити,
Турбуватись?.. Ет, життя нужденне!
Хай господь турбується про мене!
Пісня, що створю пори тієї,
Безтурботний шум душі моєї.

Дівчину коли гарненьку стріну,
Я турботою об землю кину
І дивлюсь їй в очі знову й знову,
Як зоря у воду вечорову...
Пісня, що створю пори тієї,
Неспокійний цвіт душі моєї.

Любить мила? З радості уп юся.
А не любить  з горя похмелюся.
Ну, а де вино у пляшці грає,
Там веселість буйна виникає.
Пісня, що створю пори тієї,
Хміль душі сп янілої моєї.
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В пугарі моїм вино багряне,
А в народу на руках кайдани!
Ні, не можу я веселим бути,
Дзвін кайданів, стогін в язнів чути!
Пісня, що створю пори тієї,
Хмара грізної душі моєї.

Чом же терпить, чом народ не встане
Чом не скине він свої кайдани?
А чи жде він, щоб із ласки бога
Ржа їх з їла на руках у нього?
Пісня, що створю пори тієї,
Гнівна блискавка душі моєї.

Пешт



НАРОД

Він борозною йде за плугом
З мечем в руках.
Народ завжди напоготові
Пролити ріки поту й крові
В труді й боях.

Навіщо піт він проливає
Свого чола?

Адже тієї крихти хліба
Йому родюча чорна скиба
Й сама б дала.

Навіщо кров він проливає
Ворожих лав?
За батьківщину? За свободу?
Чи за права? Адже в народу
Немає прав!
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ЛАНЦЮГ

Юнак боровся за свободу 
В неволі вік його мина.

Іржавий свій ланцюг залізний
Він марно рве і проклина.
«Не проклинай мене!  до нього
Враз тихий брязкіт долетів.
Грими! І хай мій дзвін прокляттям
Летить на голови катів.

Я був мечем в бою за волю
Супроти тронів і держав,
Чи не мене в руці могутній
На полі крові ти держав?
Який же ти гіркий та бідний,
Де ти меча свого зустрів!
Грими! І хай мій дзвін прокляттям
Летить на голови катів!

Кайдани викували з мене,
І той, хто був мечем твоїм,
Скував тебе  бійця за волю 
У підземеллі цім страшнім!
Іржа, що геть мене, укрила,
Це сором мій, ганьба і гнів.
Грими! І хай наш гнів прокляттям
Летить на голови катів!»

Надь-Карой



ХМАРИ

Плинуть хмари, ніби тіні.
Дощ холодний. Дощ осінній.
Над імлистим жовтим листом
Лине спів над падолистом.

Дзиґарі пробили мляво.
Спиш  не спиш, моя смуглява?
Чуєш тиху, чуєш дальню
Пісню осені печальну?

Злива темну тінь колише,
Пісня плине, грає, дише:
Хто почує, той згадає,
В того серце заридає.

Слухай, іцо шепоче злива,
Що співає птах журливо,
Бідний птах  моє кохання,
Зливи й осені зітхання.

Чеке



ТИ ЛЮБИШ ВЕСНУ

Ти любиш весен шепіт,

Я  осені буття.
Моє життя  це осінь,
Весна  твоє життя.

Твоє лице рожеве,
Мов перший цвіт весни.
Стомились в мене очі,
Як сонце восени.
Мені зробити треба
Лиш крок один, щоб зміг
Я стати на зимовий,
На крижаний поріг.

Щоб ти вперед ступнула,
А я на крок назад 
І нас прийняв би літа

90 Зеленошумний сад.
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НЕВЕСЕЛИЙ ТЕМНИЙ РАНОК...

Невеселий

Темний ранок,
Мовчазний, похмурий час.
Дощ осінній
Безконечний

Затопити хоче нас.

Сидимо удвох
В кімнаті 

Я й нудьга стара моя.
Цю важку, мов жорно, 91

Гостю

Обдурити мушу я.

Потаємно

Я з кімнати

Душу випущу свою.
Линь мерщій,
На захід, душе,
Там, в далекому краю,

Ждуть мене
Батьки похилі,
Спомин сивим серце рве;
Там дівча моє
Кохане

Поблизу від них живе.



Линь до них

І повертайся
В час, коли заходить мла,
Як із медом

В рідний вулик
Повертається бджола.

Конто
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Я МРІЮ ПРО КРИВАВІ ДНІ..

Я мрію про криваві дні,
Що перетворять світ в руїни
І на руйновищі старім
Зведуть нового світу стіни.

О сурми бою голосні,
Коли б вже залунать могли ви!
На гасло битви серце жде
Й заледве діждеться, бурхливе.

О, як схоплюсь я на коня,

Як загримлять його копита,
Коли мене в ряди бійців
Помчить яса несамовита!

Як я в нерівному бою
Впаду, поранений у груди,
їх є кому перев язать,
І кров кому спинити буде.



Коли ж судилося мені
Конати в темряві в язниці,
Є очі, щоб мою пітьму
Розсіять спалахом зірниці.

Коли ж, нескорений, помру
На пласі чи на полі бою,
То є кому обмити кров
Мою гарячою сльозою.

Беркес



ДУША БЕЗСМЕРТНА

Вірю, що душа безсмертна,
І не лиш на тому світі 
На землі в змаганнях наших

Нас вона переживає.

Я пригадую між іншим:
Кассієм я був у Римі,
В Альпах був Вільгельмом Теллем,
А в Парижі Демуленом...
Тут я теж ким-небудь стану!

Пешт

94 ЄДИНА МИСЛЬ...

Єдина мисль мене страшить:
Життя на ліжкові скінчить!

Зів янути, мов квітка та, що їй
Коріння підтина гробак німий,
Покірно згаснути, мов каганець,
Що тьмою свій вивершує кінець...

Господь, не дай мені таку
Смерть легкодуху та легку!

Нехай мене, мов дуб, стина грімниця
Хай корінь ломить урагану криця,
Хай скелею мене з гори скидає
На землю, небо й доли потрясає!



Коли ярмо своє нарід
Розіб є й рушить у похід,
І прапорів червоний шум розгорне,
Й на них поставить гасло непоборне:
«Всесвітня воля!»,
Коли від поля
До поля сурми цілий світ
Покличуть па тиранів у похід,
Тоді я в бою
Хотів би свою

Останню віддати крові краплину.
Коли ж моє слово останнє пролине,
Хай тоне, з холодних злітаючи губ,
У вибухах бою, у вигромах труб!
І хай у погоні
Засапані коні

Летять до звитяги, що боєм повита,

І труп мій розтопчуть залізні копита!
Кістки ж мої розтрощені зберіть,
Коли настане похорону мить,
Коли під сурми, грізні й сумовиті,
Під прапори, жалобою повиті,
В могилу братню ляжуть ті герої,
Що вмерли, з рук не випустивши зброї!
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1847

КОЛИ ТИ МУЖ,  БУДЬ МУЖНІМ

Коли ти муж,  будь мужнім,
Знайди життєву путь,
А лялькою на шворках
В руках судьби не будь.
Пес недолугий  доля.
Лякає навісна
Лиш кволих  і тікає

Від сміливих вона.

Коли ти муж,  будь мужнім
Не тільки на словах.

Найкращий з Демосфенів 
Меч у твоїх руках.
Твори у вирі битви,
А довершивши твір,
Замовкни, як змовкає

Гроза за краєм гір.

Коли ти муж,  будь мужнім,
Вмій правду боронить,
Хоча б і довелося

За неї кров пролить.
Зумій заради правди
Зламать життя своє.

Честь в боротьбі  найвище,
Що в тебе в світі є.



Коли ти муж,  будь мужнім
Борися і страждай,
Але своєї волі

Нікому де віддай!
Хто продається,  гине
В зневазі і ганьбі.
«Голодний, але вільний!» 
Впиши в девіз собі.

Коли ти муж,  будь мужнім
І в водоверті літ
Тебе не подолають
Ні люди, ані світ.
Будь дубом, котрий буря
З корінням вирива,
Але який не гнеться

Під вітром, як трава!
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ПАЛАЦ І ХАЛУПА

Відкіль ти, палаце, пихи набрався
І чванишся скарбами пана свого?
Ті діаманти, що блищать на ньому,
Лиш прикривають голе серце вбоге.
Зірви оті прикраси та оздоби,
Які на нього почіпляли слуги,
І не впізнаєш божого створіння 
Таке воно хиренне й недолуге.

Як він здобув, володар твій, клейноти,
Які з нічого  всім його зробили?
А чи не так, як кібець, що вбиває

Безвинну пташку, щоб набути сили?
Той ситий кібець кров ю бенкетує,
А десь в гніздечку пташенята голі
Кигичуть і очікують на матір,
Яка вже не повернеться ніколи.

Гордуй же, палаце, й пишайсь собою,
Нагарбаним багатством і скарбами!
Дні пораховано твої  не довго
Уже ти пануватимеш над нами.
Коли б мені судилось чимскоріше
Побачити в пилу твої руїни,
І владарів твоїх зотлілі кості,
І спалені твої високі стіни!



А ти, мала халупо, чом схилилась
Так низько перед палацом високим?
Навіщо за деревами ховаєш
Ти бідність перед співчутливим оком?
Прийми мене, маленька, темна хато,
Не пишного мені убрання треба,
А серця щирого... Те щире серце
Знайти я можу тільки тут, у тебе.

Солом яних халуп святі пороги,
Де відпочин душа моя знаходить!
Народжуються мудреці в халупах,
Спасителі з халуп у світ приходять.
Викохуються в темних цих халупах
Ті, що себе присвячують народу,
Але народ за це  презирство й бідність
Та ще жорстокість має в нагороду.

Та не сумуйте, бідні, добрі люди,
Тепер єдині в світі ви владики,
Своїм минулим ви не володіли,
Але майбутнє ваше  і навіки!
Під цим похилим, цим священним дахом
Я падаю побожно па коліна:
Благословіть мене, убогі стіни,
Й самі прийміть благословення сина!
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ПІСНЯ СОБАК

Лютують і метуть,
Кружляють без доріг
Зимові близнюки 

Хурделиця і сніг.

А нам усе дарма:
На кухню, в теплий кут,
Хазяїн нас пустив,
Чудово й тепло тут.

Про їжу не турбуйсь:
Обідній прийде час,
То кусень на столі
Зоставить пан для нас.

Бува, що й батогом
Озветься панська злість:

Болить, але дарма 
Міцна собача кість.

А як відійде лють,
Пан одкладе батіг,
І радо ми йому
Підповземо до ніг.
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ПІСНЯ ВОВКІВ

Лютують і метуть,
Кружляють без доріг
Зимові близнюки 

Хурделиця та сніг.

Пустеля снігова 

Притул усім вітрам,
Але нема й куща,
Де б притулитись нам.

Що зовні холод-брат,
А в шлунку голод-друг,
Тож від обох не жди
Нічого, крім наруг.

І третій ворог є:
Звелась рушниця, й знов
Тече на білий сніг

Червона наша кров.

Але пробитий бік
І голод  все пусте.
Ми терпимо біду,
Та вільні ж ми зате!
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ПОЕТАМ XIX СТОЛІТТЯ

Хай не береться легкодух
Для нас співати пісню щиру!
Важкий тягар бере співець,
У наші дні піднявши ліру.
Коли умієш ти співать
Лиш про свої жалі й печалі,
Знай, не потрібний людям ти,
Іди й розбий свої скрижалі.

Через пустелю ми йдемо,
Як в давні дні з своїм народом
Мойсей за вогненним стовпом

Ішов під грізним небозводом.
У вік новий звелів господь
Через пустелю нездоланну
Поетам  огненним вождям 
Вести народ до Ханаану.

Вперед же, коли ти поет,
З народом крізь вогонь і воду!
Будь проклятий, хто кида з рук
Священне знамено народу!
Будь проклятий, хто відстає,
Кого тягар борні лякає,
Хто в час, як бореться народ,
В своїм кутку відпочиває.



Є лжепророки серед нас,
їх слово  лжа, їх клич  омана.
Спинімось, кажуть нам вони,
Аж ось земля обітована!

Але підступну цю брехню
Геть відкидають міліони,
Що в пеклі голоду й страждань
Лиш муки знають і прокльони.

Коли із гойних закромів
Однаково всі зможуть брати,
Коли, як рівних, нас закон
Судити буде і карати,
Коли у кожному вікні
Засяє правда довгождана,
Тоді лиш скажемо: прийшли!
Аж ось земля обітована!

А до тих пір? Не спочивать 
Боротись треба і страждати,
І може бути, що життя
Не приготує нам заплати,
То хай хоч наші очі смерть
Цілунком лагідним прикриє,
І ми в могилі вічним сном

Заснем, не втративши надії!
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Я МАДЬЯР

Я мадьяр. В п яти частинах світу
Іншої Угорщини нема.
І числом окрас тих не злічити,
Що вона на грудях підніма.
З гір високих гострий зір сягає
До запінених каспійських вод,
Мов у пошуках земного краю
Простяглись степи за небозвод.

Я мадьяр. Поважну вдачу маю,
Ніби скрипок наших перший звук.
Усмішка моя не часто грає,
Сміх мій також не лящить навкруг
Прийде радість і затьмарить небо:
Плачу з радості, а в горя час 
Засміюся весело, бо треба,
Бо не хочу співчуття від вас.

Я мадьяр. І погляд мій заходить
За моря давно минулих днів,
В обшир той, де ти, боєць-народе,
Скелі перемог своїх підвів.
Грали ми на європейській сцені
Не останню роль. Сіклись мечі,
їх боялись вороги численні,
Як дитина блискавок вночі.



Я мадьяр. Та що тепер мадьяри?
Слави мертвої бліда мара
З явиться, але судьби удари
Геть женуть, бо ще їй не пора.
Вміємо мовчати так чудово,
Що й сусід не чує боротьби.
А брати для нас готують знову
Чорний саван суму та ганьби.

Я мадьяр. І сором заливає
Очі  через те, що я мадьяр,
Через те, що в нас і не світає,
Хоч у інших вже горить пожар.
Тільки ж ні за яку мзду та славу
Не покину я серед негод
Батьківщину на одчай та збаву,
Бо й в ганьбі люблю я свій народ
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ТИСА

В сутінках, в час тиші та спокою,
Я стояв над Тисою виткою,
Там, де Тур малий до неї лине,
Як до лона матері дитина.

В тишині свою відчувши вроду,
Обережно річка несла воду,
Мов боялась хвилю піднімати,
Щоб проміння сонця не зламати.

Над водою промені багряні,
Як русалки, танцювали п яні,
Чувся дзвін, немов над берегами
Били танцюристи острогами.

Жовті килими піщані й голі
Розстилались і зникали в полі,
Де лягли покосу хвилі скісні
Запашним рядком моєї пісні.

Став за лугом хвилею німою
Ліс високий, вщерть налитий тьмою, 
Верховіття ще вогнем палає,
Наче обрій кров ю підпливає.

Розляглась за Тисою долина,
Хилиться над берегом ліщина,
І за нею біла кам яниця
Дальньої ввижається дзвіниці.

Хай назавжди пам ятний для тебе
Буде хмар рожевий плин у небі
Й ця, за даллю сивою, сторожа
Зачудованого Мармароша.



Ні шелесне. В урочистій тиші
Птах малий зненацька свисне лише,
Та млина гудіння чути глухо,
Мов сурмить комарик коло вуха.

Із похилої старої хати
Вийшла молодиця воду брати,
Брала воду дзбаном, плечі гнула,
Глянула на мене і майнула.

Мовчки я стояв над течією,
Наче злившись з рідною землею,
Млості повний, повний насолоди,
Повний дивним відчуттям природи.

О природо, чарівна природо!
В чому зміст твій і велична врода?
Ти мовчиш. Твоє мовчання чути,
І твоєї мови не збагнути.

Пізно я відкрив до хати двері
Для своєї вбогої вечері.
Хутір спав, а ватра в нас палала,
І розмова дружня не змовкала.

І до друзів тихо я промовив:
«Певно, нашу Тису хтось обмовив,
Адже кожний в цілім світі знає,
Що ріки смирнішої немає!»

А вночі, схопившись напівсонний,
Я почув тривожні дальні дзвони.
Повінь! Повінь! Хвилі  наче гори.
Під моїм вікном кипіло море.



Ніби в язень, що кайдани скинув,
Тиса рвалася через долину,
І ревла, й трощила всі загати,
Мовби світ хотіла подолати!

Пешт

ХМАРИ

Коли б я птахом був небесним,
Літав би вічно серед хмар,
А мав би нахил до малярства 
їм віддавав би весь свій дар.

Закоханий навіки в хмари,
Я кличу їх на небозвід,
Коли ж вони пливуть за обрій,
 Прощайте,  шепочу їм вслід.

Вони мої найкращі друзі,
Невпинні ці легкі рої,
І так мене чудово знають,
Що знають всі думки мої.

Як часто я на них дивився,

Коли притомлені вони

На грудях досвітку дрімали,

Поринувши в дитячі сни.

Я їх постерігав у русі,

Вони налиті гнівом вщерть,

Летіли наче на тирана

У битву на життя і смерть.



Коли, як той юнак недужий,
Зіходив місяць у вікні,
Збирались хмари біля нього,
Мов сестри ніжні і сумні.

Я бачив їх в глибокім небі,
І поблизу і вдалині,
Вони в усіх своїх одмінах
Однаково близькі мені.

Чому, чому мене так вабить
У небі хмарна течія?
Вони примхливі і мінливі 
Й незмінні, як душа моя.

Як і душа поета, хмари
Із ніжністю єднають міць,
В них, як в очах моїх  і сльози,
І стріли грізних блискавиць.
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В РЯСІ ШВЕНДЯЄ ЧЕРНЕЦЬ
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В рясі швендяє чернець,
Мусить вік молитись,
До дівчат і молодиць
Зась йому тулитись.

У пальті бреде школяр,
Якщо серце й скаче,
До дівчат і молодиць
Рано ще, юначе!

Ходить в ментику гусар, 
Сурма заспівала:
Од дівчат і молодиць
Мусить до капрала.

Хоч чабан в кобеняку,
Лиха він не знає:

До дівчат і молодиць

Вільну волю має!

Пеіит



ВІД ІМЕНІ НАРОДУ

Народ,  він поки що лиш просить вас,
Чи ви не знаєте на що він схожий,
Як повстає  й не просить, а бере?
Забули ви про славу Дьердя Дожі *?
На троні огнянім його спекли,
Та дух його спалити не могли,
Він сам  вогонь, те полум я несите,
Якого вам уже не погасити.

Раніш лише про їдло дбав народ,
Але часи минули старовинні,
Тепер уже людиною він став
І знає  треба людських прав людині.
Народу всі права! Прийшла пора!
Гірш від безправності нема тавра,
А хто народ рівняє до отари,
Той не мине господньої покари.

Чому належать тільки вам права?
Відкіль взялися ваші привілеї?
Вітчизну здобули ваші батьки,
Але ж народний піт тече для неї!
Ви кажете  ось золота руда,
Але ж до неї треба ще й труда!
Невже рука, що скарб вам здобуває,
Для вас ціни ніякої не має?

Ill
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Гей, ви, що так пихато кричите:
Вітчизна  наша, значить, наше й право, 
Як ви поведетеся в боротьбі,
Щоб рятувати не життя, а славу?
Ох, я пригадую, як в давній час
Обпав вас боягузтва шал і сказ,
Нарешті ж треба пам ятник зіп яти,
Щоб вславити геройські ваші п яти!

Народу прав священних! Людських прав!
В ім я вітчизни, правди і людини!
Як не закладемо нових основ,
Вітчизна наша струхне і загине.
Троянда конституції! Квітки
З куща  собі, народу  шпичаки!
Шахрайство! Чи не можна б на заміну,
Щоб ви взяли шпичок хоч половину?!

Народ,  він поки що лиш просить вас,
Чи ви не знаєте, на що він схожий,
Як повстає  й не просить, а бере?
Забули ви про славу Дьєрдя Дожі?
На троні огнянім його спекли,
Та дух його спалити не могли,
Він сам  вогонь, те полум я несите,
Якого вам уже не погасити!

Пешт



БИТВУ Я НА ДУМЦІ МАЮ...

Битву я на думці маю
В дні ганьби й сваволі 

Ту війну, де кров із серця
Ллють заради волі.

Є одна святиня в світі,

Заради якої
Варто жити і вмирати,
Не зложивши зброї.

Та святиня  людська воля!
Розуму не мали
Ті, що кров свою за інше
В битві віддавали.

Мир народам  не тиранам,
Мир отой народи
Можуть взяти без вагання 113

Лиш із рук свободи.

Лиш той мир завоювавши
Для землі старої,
Ми на дно морське закинем
Непотрібну зброю.

А тим часом  зброї, зброї!
Виходу немає.
Хоч до дня страшного суду
Хай війна триває!

Пешт



СОЛДАТСЬКЕ ЖИТТЯ

До біса! Скину личаки 
Мені носить їх не з руки.
Візьму я чоботи, й жупан,
Та шаблю в руки  буду пан.
Вербують! Грають на дуду!
В солдати я охоче йду, ха-ха-ха!

Оце ти добре розсудив:
В житті солдата стільки див,
По честі  сам побачиш ти,

Що краще в світі не знайти.
Вербують! Грають на дуду!
В солдати я охоче йду, ха-ха-ха!

Солдат не відає біди 
У нього досхочу води,
А що схотів би їсти хліб,
То має злотий на п ять діб.
Вербують! Грають на дуду!
В солдати я охоче йду, ха-ха-ха!

У караул ідеш один
На вісім чи на сім годин,
Дарма, що вітер за дверми,
Зігрієшся  на нігті дми!
Вербують! Грають на дуду!
В солдати я охоче йду, ха-ха-ха!

З мундиром теж турбот нема,
Запорошиться  то дарма,
Не витрачай, земляче, сил:
Капрал твій виб є з нього пил!
Вербують! Грають на дуду!
В солдати я охоче йду, ха-ха-ха!



Солдата люблять, не забудь:
Втечеш  піймають, приведуть,
Покажуть різки  не дивись,
Не схочеш їсти, так давись.
Вербують! Грають на дуду!
В солдати я охоче йду, ха-ха-ха!

А як дослужиш до пори,
Дадуть бомагу сажня в три,
Щоб дома ти не бідував
І з неї теплу ковдру мав.
Вербують! Грають на дуду!
Іди в солдати, знай біду, ха-ха-ха!

Пешт
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ПРО ТЕРПІННЯ

Терпіння! Ти чудова якість
Задля овець,  я б не хотів,
Немов осел, тебе навчатись,
Котися в пекло до чортів!

Якщо кутка на білім світі,
Немов жебрак, благаєш ти,
Минай мене  в моєму серці

116 Тобі притулку не знайти.

А коли ти, як завойовник,
Долаєш всіх до одного,
То знай, що в скелю мого серця
Не вріжеш імені свого.

Терпіння  околіт трухлявий
А чи полова  все одно,
їх продають дурному світу
Ті, що пожерли все зерно.

Терпіння  глечик з-під сметани
Що кішка випила дотла,
В біді роззява-куховарка
Стоїть і руки розвела!



Терпіння, ти... Не знаю, що ти!
Але урвавсь мені терпець:
Де починається терпіння,
Там щастя людського кінець.

Могли б щасливими ми бути,
Коли б ти не ввійшло в наш дім!
Терпітимемо  й будем жити
Весь вік в убожестві своїм.

Ганьба життя, нехай у пеклі
Навіки пропаде твій слід,
Нехай подавиться тобою,
Хто виштовхнув тебе у світ!

Пешт
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ОБІДРАНІ ГЕРОЇ

Я міг би теж в добірні рими
Поодягать свої пісні,

Щоб зручно їм було з являтись
В хороми й зали осяйні.

Але дарма  мої ідеї
Не легковажні юнаки,

їм, напахтившись, в рукавичках
У світ виходить не з руки.

Не чути свисту куль, і шаблі
У темнім небі блиск погас,

Та бій триває... Не гармати 
Ідеї борються в наш час.

І я стою на полі бою

З бійцями визнаними в ряд.
Мої пісні  в бою, і кожний
Рядок мій  бойовий солдат.

Обшарпані, а добрі хлопці,
Боротись вміють до кінця,
Відвага, а не пишний одяг

Вкривають славою бійця.



Я не запитую, чи вірші
Мене мої переживуть.
Коли судилося їм впасти,
На полі бою хай впадуть.

Тоді священною ця книга,
Мов цвинтар, буде і тобі,
Бо в ній поховано героїв,
Що чесно впали в боротьбі.

Пешт
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ЗЕЛЬД МАРЦІ

На чотирьох стовпах будівля в полі...
Хто пройде мимо, змовкне мимоволі:
Над нею зграї вороння неситі...
Зельд Марці * рівні не було у світі!

Затис вудила жеребець без тями,
Він іскру вибиває з них зубами,
А ти летиш, Зельд Марці, далі й далі,
Мов вітер, мов огонь в лихому шалі.

Де взяв ти, хлопче, вишиту й чудовну
Сорочку білу, свіжим вітром повну?
Її пошила гарна молодиця.
Ти заплатив їй добре? Як годиться.

Був з хлопця красень, знавсь він не з одною.
Коли б ходило стільки їх за мною!

Де не з являвсь він, наче дзвін, усюди
Серця дівочі калатали в груди.

Мав чоботи Зельд Марці з кордовану *,
Що ж кінь у нього вдачу мав слухняну,
То остроги блискучі до сап янців
Не для коня прип яв він, а для танців.

Зельд Марці задля танців народився,
Будь-хто у нього б танцювать навчився.
Заходь в корчму, коли музика грає,
І подивися, як він там літає!

Він не схотів в Баконський ліс тікати,

Де наполохані злодюжки ждуть розплати:
Сидять в кущах, а вийдуть на дорогу 
Враз душу віддає мандрівник богу!



Ні, він провадив дні свої веселі
У Хортобадській степовій пустелі,
Він там стояв серед шляху на славу 
І кожний бачив, з ким він має справу.

Багатому гукав Зельд Марці грізно:
«Життя чи гаманець, бо буде пізно!»
А зупиняв, бува, людину вбогу 
Давав харчів і грошей на дорогу.

О пушта Фельдвернекі! В грізну днину
Ти призвела Зельд Марці до загину 
Між чотирьох стовпів він оселився,
І чорний крук над ним в жалобі звився...
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вогонь

Не хотів би я зогнити

Пнем вербовим на болоті,
Хай мене вогнем, як дуба,
Спалить блискавка в польоті!
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Прагну я вогню, а воду

Залишаю для приваби
Рибі, жабам і поетам 
Тим, що кумкають, як жаби.

Так, вогонь  моя стихія!
Мерз не раз я, та одначе
Замерзало бідне тіло,
А душа була гаряча.

Линь до мене, чорнобривко,
Зимно сам на сам з журбою,
А мене ти не зігрієш 
Прощавай, господь з тобою!

Наливай у глек, корчмарю,
Чисте полум я  не зливки,
Бо інакше начувайся 
Черепки збереш з долівки.

Шал вина, вогонь кохання,
Ви злилися, мов навмисне,
Ох, я, мабуть, збожеволів,
Що забув про тебе, пісне!

Запальної! Хай нездарам
Язики повідсихають,
Наколи від їхніх співів
б нас серця не запалають!



Не хотів би я зогнити

Пнем вербовим на болоті,
Хай мене вогнем, як дуба,
Спалить блискавка в польоті.
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Розмаїте птаство полюбляють люди

За прикмети різні:
Чи за спів солодкий, чи за гарне пірце,
Чи за кігті грізні.
Мій обранець любий, як і сам я, простий,
Не митець співати,
Носить непримітний, чорно-білий одяг 
Не розкішні шати.

Та для мене птаха кращого немає
І не може бути,
Бо над вільним степом нашої вітчизни
Клекіт його чути.
А можливо, й тому пов язав я серце
З цим нехитрим птахом,
Що з дитинства знаю  він курличе журно
Над бідарським дахом.

Де моє дитинство? Одгуло й немає...
Юнаком, бувало,
Як корів хлоп ята ввечері юрбою
З череди займали,
Я лежав самітно десь під ожередом
Чи побіля хати
І дивився тихо, як навчав лелека
Пташенят літати.



Сходила задума і з являлась мрія
Крізь печаль і втому:
Чом без крил людина і, мов птах у небі,
Не літає чому?
Далину обійдеш босими ногами 
Та не верховину.
Тільки що ж для мене далина, коли я
Вгору серцем лину?

Як я вгору рвався, заздрив долі сонця,
Що ясна, розквітла,
Одягає землю в золотаві шати,
Зіткані зі світла!

Та мені боліло, що лилась вечірня
Кров його, як море,
Чому той, що світить, завжди в нагороду
Має тільки горе?

Осінь багряниста  для дітей, мов щедра
Та ласкава мати.

З кошика у неї добре подарунки
У поділ приймати.
А мені здавалась завжди щедра осінь
Ворогом немилим,
Бо зникав в ту пору любий мій лелека
Десь за небосхилом.

Журно я дивився на відліт пташиний
Билось серце чуле,
Як тепер за днями юності моєї,
Що зрина в минуле.
А яке лишалось на дахах печальне
Гніздя спорожніле!
Наче заглядав я у своє майбутнє,
Темне і немиле.
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А зима минала, і земля скидала

Одяг білосніжний,
Доломан зелений, квітами обшитий,
Одягала пишний,

То вдягало серце одяг свій святковий;
В пушту недалеку
Йшов я зустрічати, ждати-виглядати
Милого лелеку.

З іскри спалахнуло полум я. На силі
Вже я чувся. Сміло
На коня сідав я. Під його копитом
Поле гомоніло.

Поводи пустивши, я летів зухвало
На просторі гони,
Поли підхопивши, вітерець зо мною
Мчав наперегони.

Степ люблю безмежно  вільну свою волю
Там я відчуваю,
Очі там не знають ні межі ні впину,
Ні кінця ні краю.
Не стоять навколо скелі скам янілі,

Мов страхіття грізні,
І струмки не плачуть, не дзвенять, неначе
Ланцюги залізні.

Хай ніхто не скаже, що краси немає
У степу нічному.
Туманом вгорнувшись, од очей байдужих,
Він мені одному
Одкриває знадні, дивні таємниці,
Скинувши серпанок,
У чудовій тиші я дивлюся в нього
Й зустрічаю ранок.



Степ  моя колиска! На коні своєму
З краю і до краю
Я літав по ньому і, спинившись часом,
Де й сліда немає
Людської подоби, залягав у трави,
У зелені трави,
І лелеку бачив на близькім озерці
В полум ї заграви.

У степу німому мріяли ми разом
І зринали в чари:
В воду він дивився, я вдивлявся в тихі
У свої примари.
Де моє дитинство? Де свавільні роки
Юності моєї?

Милий мій лелеко! Роду одного ми
Й долі однієї!

Я тобі не зрадив, згадує про тебе
Вірно серце чуле.
Спогаде мій світлий, спогаде єдиний,
Радісне минуле!
З вирію додому я тебе щороку
І тепер чекаю...
Хай легкий обом нам буде шлях далекий
До рідного краю!

Садонта



ПОЇЗДКА ЧЕРЕЗ АЛФЕЛЬД
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Оце так- подоріж, нівроку!
Низькі, повільні і сумні,
Важкою зливою ці хмари
За комір падають мені!
Навиворіт свого кожуха
Я вивернув, щоб не розкис.
Як хлющ я мокрий,  мабуть, рибу,
А не мене везе цей віз.

Дорога? Ні, це чорним тістом
Земна заквасилася глиб,
Якщо спечеться, з нього буде
На стіл дияволові хліб.
Ох, пане фурмане, не бийте
Своїх ви коней! Врешті-решт,
Хоч би й у день страшного суду,
А ми приїдемо у Пешт.

Ох, що це, Алфельде, з тобою?
Ні, я тебе не пізнаю!
Цією зливою й болотом
Ти платиш за любов мою?

Навіщо ти оце прощання

Затіяв довге і сумне?
Адже в обійми ти хапаєш
Багном колеса, не мене!



Це добре, Алфельде, це добре,
Що любиш ти мене до сліз,
Що мій від їзд тебе бентежить,
Але чому ти гак розкис?
Я дуже радий, що до мене
Ти ставишся з таким чуттям,
Та краще б, Алфельде коханий,
Ти волі не давав сльозам!

Мезе-Тур
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У ЛІСУ ПТАШКА Є СВОЯ.

У лісу пташка е своя,
У саду  мурава своя.
У неба  зіронька своя,
А в хлопця  дівчина своя.

Квітує цвіт, співає птах,
Зоря зоріє в небесах,
Дівча сміється  кожен рад:
Ліс, небо, парубок і сад.

Зів яне цвіт, впаде зоря,
Полине пташка за моря,
Дівча ж залишиться із ним,
З щасливим парубком отим.

Пешт
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ПАННІ ПАНЬО

Панні Паньо  як назвуся,
Наче кров ю обіллюся.
Як давно я честь дівочу
Загубила  й знать не хочу.

Гину, гину без провини 
Ні хатини, ні родини,
Степ, корчма  життя шалене,
Спить бетяр на грудях в мене.

Радо злодіїв приймаю,
Що накрадуть  я ховаю.
Що тут критися! І нині
їхні гроші в мене в скрині.

Я з бетярами співаю,
І танцюю, й випиваю.
Ну й музика в нас, бетяри, 131

Круки крячуть: кари, кари!

Хлопці тії, що, як змії,
В мене висіли на шиї,
Шибеняка їх вдавила,
Чорт усіх підняв на вила!

Мій кінець, який він буде?
Як і завжди, як і всюди 
Всі ми сохнем, всі ми в янем
І здихаєм під парканом.

Під парканом я загину,
Покладуть не в домовину 
В одній ямі з псом потворним
Циган десь мене загорне.



Горе моє, горе моє,
А тобі, матусю, вдвоє!
Що ти скажеш богу в небі?
Я ж пропала через тебе!

Хлопця доброго я мала,
Він кохав, і я кохала,
Ти ж нас, мамо, розлучила,
Це й була моя могила...

Серенч.
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В МУНКАЧСЬКІЙ ФОРТЕЦІ

Тут у давні дні Ілона Зріні
Стяг червоний волі підняла,
А тепер в язницею героїв
Став притулок вільного орла.
Тільки брязк важких кайданів чути
Та глуха підводиться стіна,
Сміливо пішов би я на плаху,
А тюрма  тюрма мені страшна.

На валу, нескорений і гордий,
Юний в язень певно мірить крок,
Поглядом в далеку даль шугає,
Меж немає для його думок.
Він тут гість новий, ще не зломився,
Цей ланцюг  для нього новина.
Сміливо пішов би я на плаху,
А тюрма  тюрма мені страшна.

А ген там старий похилий в язень
Ходить і не дивиться навкруг,
Схудлий і легкий, немов пір їна,
Важчий, ніж він сам, його ланцюг.
Згас вогонь в очах, не світлий промінь
Грає в них, а темрява нічна,
Сміливо пішов би я на плаху,
А тюрма  тюрма мені страшна.
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Зеленіти буде ліс, юначе,
В день свободи в тебе біля ніг,
Та тебе  тебе до того часу
Заметуть давно печаль і сніг.
А твої, старий, тяжкі кайдани
З тебе зніме, мабуть, вже труна!
Сміливо пішов би я на плаху,
А тюрма  тюрма мені страшна.

З-під землі я чую тихий стогін.
Гострим лезом крає серце він.
Вільний я, та обгортає безум
І мене між цих похмурих стін.
А внизу б я був, де душу й тіло
Тлить черва й висотує до дна?
Сміливо пішов би я на плаху,
А тюрма  тюрма мені страшна.

Мункач



П ЯТОГО СЕРПНЯ

Ось каблучка, ось каблучка
Вже на пальці золота!
Ось із спраглими, моїми,
Вже злились її уста!

Поцілунок уст червоних
Мій віднині й назавжди,
В ньому начебто злилися
Світу цілого меди.

Ще цілуй! Ніхто не бачить.
Випий душу з уст моїх.
А побачать  нареченим
Цілуватися не гріх.

Дай уста твої і щоки,
Серце й очі знову дай,
Я цілунками їх вкрию,
Як світання  небокрай.

Обніми мене ніжніше,
Дужче,  я сп янів давно,
І тепер не розумію 
Це цілунки чи вино?

Тільки боги на Олімпі

Отакий пили напій,

Я ж  людина, і не дивно,

Що потьмаривсь розум мій!

Хміль солодкий, божевільний

Вдарив в голову мені!

Лину в небо й землю бачу
У безмірній глибині.



ПОЕЗІЯ

О, як вони принижують тебе,
Свята поезіє, як підло топчуть
Тебе безглузді дурні щоразу 
І саме в час, коли піднести хочуть!
Ті непомазані твої жерці
В словах бучних нас здавна запевняють,
Що ти  великопанський пишний зал,
Куди лише в блискучих черевиках
Дозволено заходити... О ні!
Мовчіть, мовчіть, облудні лжепророки,
Немає правди в ваших словесах!
Поезія давно вже не вітальня,
Де сходяться для виспрених розмов
Пихаті, набундючені обранці!
Поезія  просторий світлий храм,
Залитий сонцем і завжди відкритий
Для кожного, хто в нім молитись хоче,
Храм, у який дозволено вступати
Босоніж, як немає личаків...
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КУРТА-КОРЧМА
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Курта-корчма над водою,

Над Самошем над рікою,

У воді б себе впізнала,
Коли б ніч не наближала.

Ось і ніч крилом майнула,

Тьмою землю обгорнула,
Спить порон коло причалу,
Засинає все помалу...

А в корчмі людей чимало,
Цимбалісти рвуть цимбали,
Шум і гомін, шал музики,
Аж вікно стрясають крики.

«Наливай, шинкарко, чарку!
Я люблю дідівську старку,
В серці жар від того трунку,
Як від доброго цілунку!

Гей, цигане, веселіше!
Що від танцю нам миліше?
Поки гроші у карманці,
Душу витрясу у танці!»

Чути гуркіт за дверима:
«Хто тут казиться і грима?
Пан наказують мовчати,
Бо вони лягають спати».

«Хай твій пан ідуть до біса,
В пекло й ти за ним котися!

Хай нам циган ще заграє:

Набір  грошей вже немає».



Знов прийшли і знову чути:
«Тихше, хлопці, в мене скрута,
Не турбуйте матір хвору,
Треба спати їй в цю пору».

Змовкли всі. Мовчить шинкарка,
Спорожніла в хлопців чарка,
Стихли співи, стихли крики,
І не чути вже музики.

Сатмар

БУРЛАКА

Якщо порожньо в кишені

У людини  то й живіт

Теж порожній,  так і в мене, 139

І такий од віку світ.

Я востаннє їв учора,
Мабуть, саме через це
Я за тих радий, що добре
Натоптали черевце.

Буде чим, то завтра вранці
Душу підживлю свою.
Поки що з грудей надії
Молоко солодке п ю.

Черево моє порожнє,
Але очі повні вщерть 
їх виповнює сльозами

Лютий холод, вовча смерть.



Холод цей якраз до речі 
Я натисну на ходу
І до чарди * неблизької
Значно швидше добреду.

Гайда, чалий! Гайда, сірий!
Швидко, ноги, несете,
Ви у мене добрі коні,
Хоч без паші живете.

Один чалий, другий сірий 

Це штани із двох шматків,

Цими днями половину

Я до другої пришив.

Знав і добру я одежу,
І добрячу одіж мав.
Щоб вона не дерлась в мене 
Я давно її продав.

Щоб грабіжник, зупинивши,
В мене облизня впіймав,
Корчмареві я довірив,
Що за неї вторгував.

Я грабіжнику тепера,
Якщо знайде в мене шаг,
Сто дукатів нагороди
Дам при повних радощах.

Та грабіжника немає;
У кишені вітер дме.
Друже вітре, це нечемно,
Буду битися, бігме!



Все це жарти... жарти набік!
Кримінальна ниньки ніч.
Сніг з дощем, а вітер виє
І регоче, наче сич.

Це мені ще пощастило,
Що мандрую без чобіт!
Безумовно, був би повні
Я набрав їх до ста бід.

Як хурделиця лютує
І сміється манія!

Та нічого, іншим часом

Посміюся з неї я.

Головне знайти роботу,
Потім вже діждусь я дня 
Буде хата, буде жінка,
А невдовзі й дітлашня.

Хай тоді приходить вити
Ходур вітер ходуном 
Я сміятимусь, аж лусне
Він од злості під вікном.

Сатмар



СТРОКАТЕ ЖИТТЯ

Я служив і в пана Марса
І до Талії наймався...
Скрізь я мав велику ціну 
Проженуть чи сам покину.

То, мов пес, я брів стернею,
То я їздив четвернею;
Чистив чоботи; бувало,

142 Що й мені їх ваксували.

То було від спраги гину
І гризу суху скорину,
То я знову скрізь в пошані
І купаюся в сметані.

Спав не раз я в полі, в хащі,
То часи траплялись кращі 
Я і в панській спав оселі

На цяцькованій постелі.

Перед мною і капрали
Часом носа задирали,
А траплялось, що й магнати
Шапку мусили скидати.



То стидалися й служниці,
То шляхтянки білолиці
Потай по мені зітхали 

Погляду мого чекали!

То носив я пишні шати,
То я мав на чорні лати
Сині й жовті нашивати...

Ну й життя моє строкате!

Сатмар
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ЩО ПОЕТ Я ЗНАМЕНИТИЙ.

Що поет я знаменитий,

Чуть зусюди день у день,
Тільки ти, моя кохана,
Не хвали моїх пісень.

Червонію я, почувши
З милих уст хвалу твою:
Проти тебе  я нікчема,
Що охоче й визнаю.

В кожній думці, що у тебе
Народилась в голові,
В почутті, що так палає
В молодій твоїй крові,

В погляді, який таємно
Ти на людях шлеш мені,

144 В звуках голосу, що будить
Все, що спить в душі на дні,

В усмішці твоїй, кохана,
В запашних твоїх устах,
Більш поезії живої,

Ніж в усіх моїх піснях.

Сатмар



ГЕРОЯМ БАЛАЧОК

Доки ваш галас ми будемо чути,
Про батьківщину волання безкрає?
В кого завжди на устах вітчизна,
Той її в серці давно вже не має.
Наче перекупок зграя на торзі,
Довгими плещете ви язиками,
Та чи полегшало з того народу,
Чи не панує більш горе над нами?

Діяти, діяти! Слів уже досить!
Кличе до діла вас кожна хвилина!
Надто вже довго в даремнім чеканні
Дивиться в очі вам батьківщина.
Ну ж бо, готуйте руки для дії!
Час на мечі перекути орала,
Час уже й вам годувати вітчизну,
Котра так довго вас годувала.

Жертви і вчинки  два люстра, у котрих
Справжні серця патріотів відбиті.
Ви ж боягузи та себелюбці,
Завжди зажерливі й вічно неситі.
Вірю я  наче дерева весною,
Древні воскреснуть для щастя народи,
Ми не дамо вже вам більш підтинати,
Наче тій шашелі, древо свободи!
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В дивнім засліпленні збита з дороги
їх популярність на щит піднімає!
Мов носіїв порятунку, в обійми
Людство обдурене здирців приймає!
Рятівники? Ні, запроданці підлі.
Як же в їх галасі мужність знайшли ви?
Гавканням ворога попереджає
Пес недолугий та полохливий.

Я не пристану до лав, що натхненно
їх вихваляють і плещуть їм радо.
Якщо ж колись опинюсь поміж ними,
То лиш для того, щоб велетням зради
Перевернуть колісницю побідну,
Щоб машкару з отих блазнів зірвати
Та у чоло їм бичем мого гніву
Каїнів огненний знак вдрукувати.
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БУДЬ-ЩО-БУДЬ

Не діждусь свого весілля,
Не діждусь!..
Та одначе в кінці тижня
Оженюсь.

Довгий тиждень цей триклятий,
Але мушу переждати
Будь-що-будь!

В мого батька було скарбу
Лиш душа,
Не лишив мені ні хати,

Ні гроша.
Що ж, біду перебідуєм,
А життя своє збудуєм
Будь-що-будь!

Гав з коханою моєю
Не лови! 147

Я також не звик схиляти

Голови.

Кров гаряча  вперта вдача,
Зживемося ми, одначе,
Будь-що-будь!

Якщо будем поступатися
Весь час,
То й удень не буде сварки
Поміж нас,
А що все ж почнем сваритись,
На ніч будемо миритись
Будь-що-будь!

Сатмар
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НА ПОЧАТКУ ОСЕНІ

Ластівчине на карнизі
Вже гніздо напорожні.
Бусел в ірій одлітає,
Вже в гнізді його немає 
Ген лиш мріє вдалині.

Вдалині потуманілій,
В небі, що вгортає тьма,
Ген вони, неначе тіні,
Пропливають по хмарині,
Чи то сон  і їх нема?

Одлітають, одлетіли

Діти літа і весни.

Незабаром вже і квіти
Також мають облетіти,
І клени, і ясени.

Наче та химерна жінка,
Змінюється небовид:
То сміється, то заплаче,
То всміхнеться знов, неначе
Народилася на світ!



Сльози радісні та усміх
Запечалений, смутний!
Як ви вабите людину
Хоч на час, на мить єдину,
В світ невимріяних мрій!

Міг би так я мріять довго,
А коли б мене злякав

Грім чи дзвін почав лунати,
То чи міг би я сказати,
Де я думкою блукав?

Сатмар
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МОЛОДИЙ НАЙМИТ

Гусар не так сидить в сідельці, далебі,
Як наймит молодий прегордо на гарбі!
Він сіно звіз, зложив господареві в двір
І знов на сіножать  у шапці набакир.

Шість воликів везуть мажару спроквола,
Не затиха дзвінок в переднього вола,
Ну й дзвоничок, гай-гай! Так гучно брязка він
Що в іншому б селі зійшов за добрий дзвін.

Від крику «соб! цабе!» вже наймит знемага,
Великого з гарби він тягне батога
(Два сажні пужално, а пліть ще довшу сплів),-
Та й ну ледачих ним нахльостувать волів.

Полола дівчина у квітнику своїм,
Хоч ще воли в той час не підійшли під дім,

Не глянувши на них, вона пізнала вмить,
Чия гарба скрипить, чий то батіг лящить.

Зраділо так дівча, що замість бур яну
Зламало квітку враз, найкращу, запашну,
Ох, що ж робить тепер? Хай квітку візьме він!
І простягла її до хлопця через тин.

Той наймит молодий, він знає про своє 
Чому б не взяти дар, коли його дає
Найкраща дівчина, солодка, мов вино,
Та ще коли її кохаєш ти давно?

Він гарну квітку взяв, на шапку притулив,
Схопився на гарбу і гейкнув на волів,
І хльоснув батогом, і далі по селу
Поїхав, наче пан, весь в золотім пилу.



Що в серці він почув, що думав він в цей час,
Напевне, й сам не зміг він розповісти б враз,
Лиш так він засвистав, не знаючи чому,
Що й жайвір міг би сам позаздрити йому!

Сатмар
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МОЯ ДРУЖИНА СПИТЬ
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З деревами печально гомонить
Осінній вітер  передвісник бурі.
Та що ж він каже їм, що на його слова
Схиляють голови вони в зажурі?
Спадає в ялий лист. Спочинку тихий час.
Мене п янить моя любов єдина.
На груди голову мені схиливши, спить
Спокійно й глибоко моя дружина.

В одній руці моїй  її рука,
Дрімотна й повна ніжності і вроди,
А в другій  молитовник давній мій:
Історія визвольних битв свободи.
В ній кожна літера, як буревій,
Мов повінь, невблаганна і невпинна!
На груди голову мені поклавши, спить
Спокійно й глибоко моя дружина.

І вабить золото, й жене батіг
Тебе, народ, вклонятися тирану.
А воля тільки усміх кине свій 
І кожний з нас щасливий прийме рану
Чи навіть смерть, мов квітку запашну
З рук милої, за тебе, батьківщино!
На груди голову мені поклавши, спить
Спокійно й глибоко моя дружина.



Свята свободо! Складено голів
За тебе скільки! Ще хіба не годі!
Та знаю: переможеш ти в бою,
В останньому визвольному поході!
Ти ще відплатиш за своїх мерців 
І ворогів поставиш на коліна!
На груди голову мені поклавши, спить
Спокійно й глибоко моя дружина.

Кривавий краєвид майбутніх літ
Сьогодні бачу я перед собою:
В озера крові власної на дно
Йдуть вороги розбитою юрбою.
Маленький гуркіт грому  серця бій,
І крає мозок блискавка пломінна!
На груди голову мені поклавши, спить
Спокійно й глибоко моя дружина.

Колто
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В КІНЦІ ВЕРЕСНЯ

Осінні квіти ще цвітуть серед долин,
Ще ясен під вікном шумить зелений,
Та ген од снігових од білих верховин
Холодний світ зими пливе до мене.
Ще в юнім серці сяє день ясний,
Та темний чуб вже сивина укрила,
Неначе буйний ряст зеленої весни
Зимова паморозь нараз прибила.

Вмирають квіти вже. І геть зника життя.
Прилинь до мого серця, пташко мила!
Сумний минає вік, немає вороття,
Ген  край життя чекає нас могила.
Я перший з нас помру. Скажи, скажи мені,
Чи саван мій обмиєш ти сльозами,

Чи спалахнуть в очах нових кохань вогні
Й моє ім я зотліє над вогнями?
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Якщо свою вуаль ти скинеш жалібну,
Залиш її на камені у мене;
Покину світ могил тоді на мить одну,
Щоб підібрати те сумне знамено
І сльози втерти ним,  в яку коротку мить
Забула ти усе наше минуле!
Та кров сердечних ран не легко зупинить,
Воно і тут ячить  тривожне серце чуле.

Колто



ОТО БУЛА РОБОТА...

Ото була робота,
Важкенька, далебі,
Покіль тебе здобув я
За жіночку собі.

Коли б так дорожились
Дочками всі батьки,
Похляли б без роботи
Священики й дяки.

Авжеж, такі зростають
Не часто-густо, ні!
Та щоб поет міг втертись
До вашої рідні?!

Твій батько опинався,
Мов кремінь, був твердим
Від божої покари
Він рятував свій дім.

Все небо і всю землю

На захист власних прав

Даремно він поставив 

Я все ж тебе забрав!

Хоч і підбивсь в дорозі
У нас з тобою кінь,
Але не під вагою
Отих благословінь,

Що ними тесть і теща
(їх щирий гнів не гас)
У шлюбну путь щасливу
Благословляли нас.



Еге ж, мене дивує
І досі лиш одно:
Що вилетів я в двері,
А міг би й у вікно!

Дарма,  щоб милим скарбом
Владати чарівним,
Я б витерпів, звичайно,
І це поміж усім.

Колто

ДОКИ Ж СПАТИ, КРАЮ МІЙ?

Доки ж спати, краю мій?
Вже пора не рання.
Півень криком в курнику
Провістив світання.

Доки ж спати, краю мій?
Вже і сонце встало,
Сяє в небі,  чи тобі

І цього замало?

Доки ж спати, краю мій?
Подивись навколо 

Під стогами горобці
Набивають воло.

Доки ж спати, краю мій?
Кицька спозаранку
Ласо з глечика твого

Злизує сметанку.



Доки ж спати, краю мій?
Бачиш  на осонні

Вже витоптують твій луг
Шолудиві коні!

Доки ж спати, краю мій?
Винороб вже зранку
Ходить не біля лози 
Біля твого дзбанку.

Доки ж спати, краю мій?
Ген сусід злостивий
Вже приорює твій лан
До своєї ниви!

Доки ж спати, краю мій?
Палять твою хату,
Хочеш, щоб тебе збудив
Грізний гук набату?
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Доки ж спати, краю мій?
Що як в силі й цвіті
Ти прокинешся, але
Вже на тому світі?

Колто



ПОДИВЛЮСЯ Я В ВІКОНЦЕ.
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Подивлюся я в віконце
В день ясний,

Бачу: ходить біля будки
Вартовий;
Ходить він в своїй шинелі

В дощ і в жар,
Набундючений і строгий,
Наче цар.

Так і я ходив на варті
Влад-невлад,
Бо і з мене ще недавно

Був солдат,
Походжав я коло будки
В два кінці.
І палаш мав величезний

У руці.

Заливав мені обличчя

В спеку піт.
Розпухали в мене ноги
Від чобіт.

Чистив нужники в казармі 
Не біда!

І кричав, мов навіжений:
«Хальтберда!» *



Мед  життя оте солдатське 
Не життя;

Жаль, що вже йому немає
Вороття;
Жаль, що я вінок дубовий
Зняв з чола...

Де тепер моя рушниця
І мітла?

Ох, господь мене жорстоко
Покарав
Через те, що я солдатську
Честь поправ:
Став поетом, вмію віршики
Писать...

Ну, а там я вже й капралом
Міг би стать!

Надь-Варад
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НА ЗАЛІЗНИЦІ

Мов пірнув я в джерело
Насолод  душа іскриться!
Так літала тільки птиця,
Нині лине чоловік.

Наша мисль  прудка стріла,
Ледь встигали ми за нею,
Та гонитва колією

Вже й її перемогла.

Летимо, як ураган.
Дім, гора, шляхи, дерева
Пропливають, наче мева,
І зникають, мов туман.

Сонце нам услід летить,
Як безумець, що гадає,

160 Що його наздоганяє

Ціла армія страхіть.

Бігло, гналось  все дарма!
Натомилось  і відстало,

І на схил гори упало 
В нього більше сил нема!

О, який легкий політ!
Може, ця машина з нами,
Поки ми мчимо шляхами,

їде в кращий людський світ?

В світ новий залізну путь
Прокладайте дружно, сміло!
Мов артеріями тіло,
Хай всю землю обплетуть.



Це  артерії земні,
Вщерть снаги буття налиті,
Шлях єднанню та освіті
Ними йде у кращі дні.

Чом настав так пізно час

Цих шляхів? Заліза мало?

Ви б кайдани поламали 

То й було б залізо в вас!

Пешт

ГЕН ПАСУТЬСЯ В ПУШТІ КОНІ...

Ген пасуться в пушті коні,
На бетярськім перегоні,
А табунщик за шинквасом 161

В корчмі п є, як бог, тим часом.

Що ж, хай п є, хай випиває,
Якщо в горлі висихає,
Сонце палить, люта спека,
Та ще й путь йому далека.

Якщо в пушті ви спинились,
Та ще й в корчмі опинились,
Треба, дядьку, ока мати
І табун свій доглядати!

Троє хлопців там на варті 
Один одного всі варті,
На землі, між бур янами,
Сплять, накрилися брилями.



Сплять у спеку просто неба,
Бриль на очі,  що їм треба?
Так їм любо, так їм мило,
Хоч би й сонце вщент спалило!

Хто ж там, хто поза горбами,
Кечкеметськими пісками

Тихо їде, мов додому,
На блискучому гнідому?

Жеребець палкої вдачі,
Верхи парубок гарячий,
Зір зухвалий, сам веселий,
А в руці батіг дебелий.

їде він, не поспішає 
Та нараз в табун влітає,
Коней гурт жене з собою...
Кішкуншаг, господь з тобою!

Вечоріє  сонце низько,
А бетяр уже не близько,
Батога затис в долоні,
Ну вже й коні, добрі коні!

Ось табунщик вже з явився,
Добре випив, похмелився,
Хлопці теж попрокидались...
Де ж бо коні? Що тут сталось!

Годі спати  збитки, втрати!
Та на коней, та шукати...
Ет, шукайте їх деінде,
Чи в Сабадці, чи в Кикінді!

Пешт



ЗИМОВІ ВЕЧОРИ

Де райдуга  окраса виднокругу?
Куди подавсь легкий метелик з лугу?
Де шум струмка, де співи птаства жваві
І вся краса, весь скарб весни і літа?
Все зникло, постає лише в уяві,
Мов зграйка привидів, в журбу повита.,
Жебрачкою земля зелена стала 
Лиха зима її пограбувала.

Земля, немов жебрачка та, старечі
Рядном снігів укрила темні плечі.
Крізь те рядно, полатане і дране,
Видніється її нужденне тіло,
Вона тремтить від стужі... Лихо знане
Її, мов лепом, снігом обліпило.
Що ж діяти людині в цю сувору,
Холодну та сумну зимову пору?

Щасливий той, хто в цю лиху годину
Під теплий дах зібрав свою родину^
Щасливий той, хто жінку й діти має!
Коли родина ввечері збереться
І хмиз сухий у грубі запалає,
Мала хатина замком нам здається,
А слово, вимовлене в ці хвилини,
Від серця щирого до серця лине:
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Вам теж відомий вечір той щасливий...
Сидить край столу добрий батько сивий
З сусідою чи кумом він трактує 
Люльки в зубах, ущерть налита кварта,
Старе вино угорське в ній шумує;
Хотіли б дна дістати, та не варто
І намагатись... Тільки випивають,
Як знов її по вінця наливають.

Уважна господиня їх частує.
Вона обов язків своїх пильнує,
Мистецтво хатнє добре їй відоме,
А ще до того в неї щира вдача,
Вона не легковажить честю дому,
Не скажеш їй  скупа а чи ледача.
Знай, налива й не скаржиться на втому
І куму, й чоловікові старому.

Ті п ють і дякують, ведуть розмову,
Люльки погаснуть  набивають знову.
І, як в повітрі дим люльок блукає,
Отак поволі їх думки блукають,
Про все, що вже пройшло, чого немає,
Вони один одному повідають.
Наприкінці дороги серце чуле
Охоче й радо згадує минуле.

А за малим столом в кутку на лаві
Юнак і дівчина сидять смугляві.
Навіщо їм часи давно минулі?
Ще в них попереду, не за спиною,
Життя встає, і їхні душі чулі
Майбутнім повні  думкою одною.
Всміхаються в задумі мовчазливі.
Як їм не заздрити? Вони щасливі.
А онде на підлозі біля печі



Гуде, мов рій бджілок, гурток малечі...
Як мало треба від життя дитині!
Із карт будують вежі і руйнують...
Захоплюють їх радощі хвилинні,
А завтрашні й вчорашні не турбують.
Як бачите, в кімнаті цій присутнє
Минуле, і сучасне, і майбутнє.

Пектимуть завтра хліб  діжу вчиняє
Служниця й за роботою співає.
Десь рипне журавель і перестане 
То кучер на ніч напуває коні.
А ген в скрипки свої гудуть цигани,
І контрабас змовкає на півтоні...
Гармонії цих рідних звуків раді
Всі, що зібрались в затишній кімнаті.

Снігам здолати тьму навкруг несила.
Холодна тиша вулицю укрила,
Ніхто не пройде, все повито тьмою,
Хіба що, повертаючись з гулянки,
Хтось з ліхтарем бреде попід стіною
І світло гасне знов серед мовчанки...
А тут, в кімнаті, всі підводять очі:
Хто б міг ходить так пізно серед ночі?
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ПРАПОР

Що ти шиєш, що ти краєш?
Одяг мій старий латаєш?
Не за одяг людям шана.
Зший нам прапора, кохана!

Серце щось передчуває...
Сам господь того не знає,
Що настати мусить зрана.
Зший нам прапора, кохана!

Досить вже терпіли люди!
Так не буде, а що буде 
Хай рішає січ захланна.
Зший нам прапора, кохана!

Волю дорого цінують,
Лиш за золото купують,

166 Теє злото  кров багряна...
Зший нам прапора, кохана!

Ніжною рукою зшитий,
Буде прапор наш любити
Вільна воля довгождана...
Зший нам прапора, кохана!

Пешт



ДОБРИИ УЧИТЕЛЬ

Вчителів було в нас плем я
І лихе, й численне.

Та поміж лихих  і добрий
Вчитель був у мене.

От стоїть, як в давні роки,
Він передо мною, 
Лисою, немов коліно,

Трусить головою.

Лисий був він... Я не винен,
Бачить бог, у тому.
Справді, як не полисіти
Парубку старому?

Юність одцвіла... Зів яли
Квіти на морозі.
Лиш одна троянда в нього
Квітла ще на носі.

Може, ніс його від того
Розцвітав щоранку,
Що винцем його він щедро
Поливав із дзбанку?

Як було не червоніти
Бідній тій рослині,
Що понад усе любила
Добрі роси винні?

Під його червоним носом
Сивий волос вився 

Вус один у небо п явся,
Другий  вниз дивився.



Люльку мав він завжди в роті
Треба вам сказати,
Що цибух її згодився б
Навіть для лопати.

Доломан йому пошили,
Певно, коли й Ною,
Так він вицвів і такого
Дивного був крою.

А ґудзів понашивали!
Ними із гармати
Наші прадіди по турках
Мусіли стріляти.

Ще й таким розшили взором
Ту одежу вбогу,
Що у ньому й грім небесний
Сплутав би дорогу.

Хоч штани вузькі занадто
Зшив кравець старому,
Та й вони, немов на жердці,
Висіли на ньому.

Мав я клопоту з ним досить,
Та й мене, мов сина,
І любила, і навчала
Добра та людина.

Був із нього добрий вчитель,
Кажучи між нами,
Ми книжок не витягали

З-під столів роками.



Якщо я,  а це траплялось! 
Не вивчав уроку,
Він втішав мене: ще вивчиш
До скінчення року!

Чим наставнику за добрість
Міг я заплатити?

Я носив йому гостинців,
Скільки міг носити.

Крав у нього ж сало, шинку
І ковбаси з печі,
Та із ним же й частувався
Тим добром, до речі!

Пешт
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ІТАЛІЯ
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Аж ось вони нарешті підвелись,
Бо їм обридло повзать по землі.
Зітхання їх з єднались в ураган,
Замість заков бряжчать тепер шаблі.
Лимонні запахущі дерева
Трояндами криваво розцвіли...
Допоможи, свободо, воякам,
Що прапор твій відважно підняли!

Куди у вас поділась кров з облич,
Гнобителі пихаті людських прав?
Ви так пекельно зблідли, наче вас
Рій замогильних привидів обстав.
Ви й справді їх побачили тепер 
Аж ось тінь Брута * постає з імли...
Благослови, свободо, вояків,
Що прапор твій відважно підняли!

Брут спав, та вже, з очей прогнавши сон
Бійців своїх він будить в таборах:
«З ції землі Тарквіній * утікав,
І мертвий Цезар * впав на ній у прах.
Чи перед вами б велетень схиливсь,
Коли б ви слабодухими були?»
Допоможи, свободо, воякам,
Що прапор твій відважно підняли!



Я вірю, прийде той великий час,
До котрого летять мої думки,
Як восени під світлий небовид
Ключами линуть в теплий край пташки,
Загине тиранія, й розцвіте
Яскравим цвітом кращий цвіт землі...
Допоможи, свободо, воякам,
Що прапор твій відважно підняли!
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МАГНАТАМ

172

Як ся маєте, панове,

В цюю мить?

Мабуть, шия у вас трохи
Вже свербить?
Новомодний галстук
В яжеться для вас,
Не строкатий, але добрий
Самов яз!

Скільки вас, немов батьків,

Благали ми,

Щоб поводились ви з нами,

Як з людьми!

Щоб вважали за людей
Ви нас також!

Не схотіли ви нас слухати...

Ну що ж!

Ви народ вважали звіром

З давніх пір,
Що, коли він відповість вам,

Наче звір?

Що, як пазурі і зуби
Кров ю він
Обагрить  і тим наблизить
Ваш загин?



Гей, халупники, здіймайте
Грізний ліс
Замашних сокир, і гострих
Вил, і кіс!
Прокидайся, піднімайся,
Біднота,
Час наспів, щоб спалахнули
Кров і мста!

Повні сала напасли ви

Череси,
Хай тепер на вас жиріють
Наші пси!

Піднімаймо на трійчата
Панський рід,
І на смітник  псам смердючим
На обід.

А проте свій шал, народе,
Зупини, 173

Ми шляхетніші і в гніві,

Ніж пани.

Тільки бог у небі вищий
За народ,
Будьмо ж гідні правди нашої
Й чеснот!

Будь, народе мій, величним
В грізний час,
Щоб господь поглянув з радістю
На нас,
Щоб долонь свою могутню
Він підвів
І навіки свій народ
Благословив.
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Так забудьмо ж, як знущались
З нас пани,
Якщо визнають братами
Нас вони,
Якщо знищать привілеї
Та герби,
Щоб з панами стали рівними
Раби.

Як не хочете загинути
В бою,

Простягніть, панове,

Руку нам свою,

Ми забудемо, хто пан,
Хто селянин,
Всі вітчизні ми потрібні
Як один.

Поспішайте! Уривається
Терпець!
Буде пізно  наближається
Кінець.
А зневажите ви нас

В останню мить 

Хай господь вас милосердний
Пощадить!

Пешт



НАЦІОНАЛЬНА ПІСНЯ

Встань, мадьяр, на клич вітчизни!
Встань, часи настали грізні!
Вирішиться в смертнім полі 
Жить нам вільно чи в неволі?

Клянемося перед богом
І людьми,
Що рабами більш не будем
Жити ми!

Досить нам уже терпіти!
Вільних прадідів ми діти! 175

Дихати на повні груди
Мусимо, як вільні люди.
Клянемося перед богом
І людьми,
Що рабами більш не будем
Жити ми!

Той нікчема і ганеба,

Хто не вмре, коли це треба,
Хто не здійме в битві зброї
Для вітчизни дорогої!
Клянемося перед богом
І людьми,
Що рабами більш не будем
Жити ми!



Шабля в золоті іскриться
Ліпше, ніж кайданів криця!
В дружбі з шаблею старою
Рвіть кайдани  і до бою!
Клянемося перед богом
І людьми,
Що рабами більш не будем
Жити ми!

176

Знов засяє, як в заграві,
Рід наш давній в давній славі,
Змиєм кров ю, як герої,
З себе знак ганьби старої!
Клянемося перед богом
І людьми,
Що рабами більш не будем
Жити ми!

В сяйві волі, повні сили,

Прийдуть на оці могили
Наші внуки,  вільні люди,
Нас з любов ю пом янути.
Клянемося перед богом
І людьми,
Що рабами більш не будем
Жити ми!
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ДО СВОБОДИ

Дай тобі, Свободо, глянуть в очі!
Ми тебе чекали дні і ночі,

Привидами всі дороги биті
Виблукали за тобою в світі.

Ми шукали на землі і в небі 
Божества немає понад тебе.
Ідоли хвилинні, інші боги,

Падають усі тобі під ноги.

А проте зневажена, мов Каїн,
По земних дорогах ти блукала,
Зганьблену, засуджену на плаху,
Кат тебе чекав, сліпий від страху.

Все скінчилось  увійшла ти в силу!
Згинув, хто копав тобі могилу.
Ми з тобою вже не безборонні 
Ти тепер на королівськім троні.

На сторожі волі і закону
Стоїмо навколо твого трону,
Міліони смолоскипів сяють 

То наші серця вогнем палають.

Нами возвеличена Свободо,
Кинь на нас свій погляд миру й згоди,
Щоб у тих, що довго волі ждали,
Сили на очах твоїх зростали!

Та чому ти зблідла, довгождана?
Ти згадала про своє страждання?
Чи не все для тебе ми зробили?
Чи не віриш ти у наші сили?



Не лякайся! Досить в нас відваги!
Зашумлять твої крилаті стяги 
Підуть знову в бій загони вперті
Задля перемоги чи для смерті.

А коли б нас всіх в бою побили,
Встанемо опівночі з могили,

Муситиме ворог знову з нами,
З привидами битися  з мерцями!
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ЗАСТОЛЬНА ПІСНЯ

Зброя в мене у руці блищить,
Другій також не даю спочить:
В правій  шабля, бо рушаю в бій,
В лівій кухоль у руці моїй.

Хто зо мною за столом не п є,
Хай того святий господь поб є,
Хай його ухопить сатана...
За вітчизну! Наливай вина!

Пиймо, друзі, це міцне вино 
У відвагу втілиться воно,
А відваги тільки й треба нам,
Пиймо ж на погибель ворогам!

Що усіх чекає завтра нас?
Вдарить барабан в світання час, 
Може, всі ми в завтрашнім бою
Ляжем за Угорщину свою...

Ось вінець свободи на чолі
Нашої коханої землі,
Перемоги, вороже, не жди,
Там він буде сяяти завжди!

179



Ми були рабами тільки раз.
Годі! Вже настав свободи час.
Міцно на землі ми стоїмо 
Сам господь нас не впряже в ярмо

Скажемо свободи ворогам 
Хай навік прощаються з життям:
Кров сердець ворожих все одно
Зцідимо, як з кухля це вино!
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ДЕ ТОЙ ХЛОПЕЦЬ?..

Де той хлопець, що сьогодні
Затремтить,
Коли блискавка на нього
Полетить?

Боягуз, який боїться
Вийти в січ,
Хай хоч в запічок залізе,
Хоч на піч!

Нас на смертний бій Свобода 181

Повела,

Твердо ж будемо стояти,
Як скала.

Доведем свою спромогу
У боях

Зневажати небезпеку,
Смерть і жах.

Ідемо на перший заклик,
Як завжди.
Впадемо  і стане безліч
У ряди.
Хай залишиться нас двоє,
Хай один,
Тільки б міг у вільнім світі
Жити він.



Майорить мадьярський прапор
Бойовий,
Захищай його всім серцем,
Хто живий!

Ти лежав, наш стяг, в пилюці,

У багні 

Так лети ж тепер над нами
В вишині!

Так веди ж нас, непохитних,

В грізну даль!
Крові власної нікому
З нас не жаль.

Ворог вільних не здолає
Корогов,
Як не виточить із серця
Нашу кров!
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КОРОЛЬ I КАТ

В багряниці і в короні
Ось король сидить на троні,
Округ нього слуги, дуки
Королеві лижуть руки.

Але що це? Трон хитнувся...
Зблід король, король вжахнувся.
Трон розхитують народи
З кличем: миру і свободи!

Повінь, повінь невблаганна...
Рвіть кайдани  й на тирана!
Повставайте, всі до зброї!
В битву, месники й герої!

З королівської округи
Утікають підлі слуги,
Лиш один, як лист на древі,
Залишивсь при королеві.

Хто ж він, хто той раб покірний,
Що йому зостався вірний?
Сніг  обличчя, кров  заслуга,
Смерть  рука, ім я  катюга.

Каже пан король до ката:
«В час, коли прийшла розплата,
Тільки ти, мій раб покірний,
При мені зостався вірний».

Каже кат йому: «Королю!
Спільну маємо ми долю,
Але спільників немає

В королів  це кожний знає.



Ті, що ходять біля трону,
Тільки тіні  в ніч безсонну.
Коли сонце не палає,
Тінь вмирає, тінь зникає...

Я ж зоставсь один з тобою,
Бо рокований судьбою,
Бо одна нас жде розплата,
Бо ніщо  король без ката».
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МОЯ ДРУЖИНА Й МЕЧ

Зіронька  у небі,
Голуб  на хатині,
Солодко в обіймах
Молодій дружині.
Мов росинка срібна
На галузці дуба 
На руках у мене
Мила моя люба.

Коли вже обняв я, 185

Чом не цілувати?

На палкі цілунки
Хлопець я багатий!

Розмовляєм... Чули б
Ви нашу розмову!
Слово  поцілунок.
І цілунок  знову!

Радість наша світла,
Втіха в нас єдина,
Щастя наше сяє,
Наче та перлина.
Та мечу моєму
Це не до вподоби 
Зо стіни на мене

Дивиться спідлоба.



Меч старий мій вірний,
Чом ти так лютуєш?
Ревнощами, дурню,
Сам себе катуєш?
Це тобі не личить,
Бойовий мій друже!
Якщо ти мужчина,
Глянь на це байдуже.

Можеш не боятись 

Я тебе не кину.
Вже давно б ти знати
Міг мою дружину.
Ти давно вже міг би
З нею жить в привіті 
Серць таких чудових
Не багато в світі.

Якщо батьківщина
186, В бій іти накаже,

Власною рукою
Нас вона пов яже.

І промовить щиро
На розстання з нами:
 Йдіть і в битві будьте
Вірними братами!
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ОСЬ НА НАС УЖЕ ПОСТАЛИ...

Ось на нас уже постали
Вороги з усіх країн,
Ти тепер, мадьяре, в світі
Залишивсь як перст один.

В нас було немало друзів,
Голодранців і невдах,
Тих, кого ми годували,
З ким ділили хліб і дах. 187

Де поділись друзі щирі,
Непохитні і тверді?
Хто тепер подасть нам руку
Й допоможе у біді?

Ну й гаразд, господь все бачить!
Буде так, як мусить буть.
Нас забули... Що ж, мадьяре,
Сам про себе не забудь.

Ми про себе не забудем,
Поки шабля є в руці.
Ми покажемо, як наші
Нищать ворога бійці!



Довговічне в нас терпіння,
Та як вийде з берегів,
Довговічним і страхітним
Стане наш правдивий гнів.

Мусить ворог пам ятати
Наш порив в вогні й диму,
А коли забув, ми радо
Нагадаємо йому.

Ворогів ми впень розтрощим
Як урветься нам терпець,
Так що навіть пожалієм
Бідолашних під кінець.
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ВИ БЛІДЛИ, КАРЛИКОВІ ДУШІ...

Ви блідли, карликові душі,
Коли я ліру брав до рук,
Жахались ви, коли сміливий

Видобував я з неї звук;
Коли її торкався вітер
Ще невідомих потрясінь
І пісня, наче вільна птиця,
З землі злітала в височінь!

Гроза ще тільки визріває,
І вітру неблизького рев
Лиш з уст моїх зриває слово
Та листя де-не-де з дерев,
Коли ж вона на повну силу
Завиє певної доби,
То глибину сердець зворушить,
З корінням виверне дуби.

189

Що ж скажете ви в ту хвилину,
Як загуркоче в глибині
Й, мов від страшного землетрусу,
Схитнуться полюси земні,
Коли пробудяться стихії
І зіллються в грозу одну,
А я залиту кров ю ліру
Перстом скривавленим торкну?
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АВСТРІЯ

190

Загинув в давні дні Єрусалим.
Отак ти, Австріє, загинеш!
І, як єрусалимляни оті,
Твої царі утікачами стануть,
Вигнанцями без місця на землі!
Готуйтеся,
Пихаті півбоги:

Надійде час світ за очі тікати,

Щоб не загинути у тьмі нічній
Під слупами поваленого трону...
То був би залегкий кінець для вас -
Повинні ви якмога довше жити
Після падіння
У тяжкій нужді!

Даремно умиваєте ви руки,
Як Понтії Пілати.

Ви можете обдурювати світ,
Та бачить бог і знає вас чудово,
Бо ви не гідні милості небес.
Ні, порятунку більш для вас немає
Найменшого

За всі ваші злочинства.

Ні, тричі ні! Стара ваша держава
Завжди була Голгофою свободи.
Владати  ось усе ваше бажання.
Для того і воздвигли ви Мункач,
Щоб розуму вогонь,
Який кайдани палить,
Загнати глибоко під землю
І щоб над ним у темряві страшній
Могла зростати квітка тиранії 
Та глупота, що душу присипляє...



Права народу вкрали ви і скарб
Народу нашого пограбували,
Грабіжники порфироносні
І короновані злочинці!

Але зажитого добра
З собою ви не зможете забрати 
Півголими із замків родових
Вас виженуть озброєні підданці,
Як ангел вогняним мечем

Адама й Єву вигнав з раю.
Під вікнами просіть,
Як міліони через вас просили!
Жебрачити ви навчитесь? Дарма!
Вам милостині не подасть ніхто,
Бо всі, до кого ви могли б звернутись, 
То жертви ваших злодіянь, тирани!
Штурхатимуть вас і плювати будуть,
Одвернуться з огидою й презирством,
Коли ж ви з голоду подохнете, ніхто
Не схоче поховати ваших трупів,
Утроба воронів могилою вам буде,
А саваном  прокльон народів!

191
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ГОДІ!

Були ми телепнями  й годі,
Бійцями станьмо будь-що-будь!
Доволі з нас уже сопілок 
Хай сурми бою загудуть!

Віки нас штурхають і топчуть,
Невже твій гнів, вітчизно, щез?
Невже не спалахнеш ти, поки

Не гряне блискавка з небес?

Невже, народе мій, довіку
Тебе триматимуть в ярмі
Твої тупоголові судді,
Що звикли до ярма самі?

Невже вони говорять правду,
Що звироднів давно мадьяр,
Що вже він боротьби боїться
І неспроможний на удар?

Брудна брехня, брехня ганебна!
Її ми чуємо давно, 
Ми розгоряємось повільно,
Як наше вогняне вино.

Коли б вже битва почалася

І ворог нашу кров пролив!
Своєю кровію до смерті
Напоїмо ми ворогів!

Вставай, вітчизно! Давню славу
Над світом розгорни свою 
У нас її безчесний німець
Вкрав підступом, а не в бою.



Хай вирветься нарешті шабля
Із піхов, наче сонце з хмар,
Нехай засліпить тих, на кого
Вогнем впаде її удар!

Були ми телепнями  й годі,
Бійцями станьмо будь-що-будь!
Доволі з нас уже сопілок 
Хай сурми бою загудуть!
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НА БАТЬКІВЩИНІ

194

У цьому краї народився я,
Це полонина радісна моя,
Це місто, де з явився світ мені,
Мого дитинства сповили пісні.
Одну я згадую. Тремтять кущі.
Гудуть на вітах золоті хрущі.

Дитиною пішов я звідси в світ
І ось прийшов дорослий... двадцять літ,
Вже двадцять літ від того дня пройшло!
Чимало горя й радощів було...
Тягар життя  турботи та плачі.
Гудуть на вітах золоті хрущі.

О, де ви, друзі молодих забав?
Хоч би одного з вас я тут застав!
Зійшлися б ми, як у дитячий вік,
Забув би я, що літній чоловік,
Що двадцять п ять вже років на плечі.
Гудуть на вітах золоті хрущі.

Мов неспокійна пташка поміж віт,
Думки шугають у минулий світ.
Збирають взяток спогадів сумний,
Неначе бджоли з квітів мед гіркий.
Проходить полем пісня уночі.
Гудуть на вітах золоті хрущі.



Я знов дитина в зорянім саду,
Я знову дму в осикову дуду;
На хворостині знову полетів
До жолоба, бо пити захотів
Мій кінь... Ну, пий! Гримлять стрімкі ключі.
Гудуть на вітах золоті хрущі.

Вечірній дзвін бринить. Упала тінь.
Уже стомились і їздець, і кінь.
Додому йду,  там мати при вікні
Своїх пісень співатиме мені.

Я слухаю  півсон  печаль, дощі...
Гудуть на вітах золоті хрущі.

Феледьхаза
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МАДЬЯРОМ ЗНОВУ СТАВ МАДЬЯР...

Мадьяром знову став мадьяр,
Він визволиться незабаром,
Він був слугою, а слуга 
Слуга не може буть мадьяром.

Мадьяром знову став мадьяр 
Свої кайдани ми зламали,
Вони, мов листя восени,

На землю з брязкотом упали.

Мадьяром знову став мадьяр 
Тепер в руках у нього шпага
І промінь сонячний на ній,
А в погляді горить відвага.

Мадьяром знову став мадьяр 
Палають молоді обличчя,
Немов отой крилатий стяг,
Що юнаків до бою кличе.

Мадьяром знову став мадьяр 
В мільйонів спільне серце б ється,
І жахом в душах ворогів
Биття потужне віддається.



Мадьяром знову став мадьяр 
Відважно він боротись буде,
На нього дивиться весь світ
В чеканні подвигу і чуда.

Мадьяром знову став мадьяр
Й віднині буде він собою
Чи як один ми помремо
Зі славою на полі бою!
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РЕВОЛЮЦІЯ

Від слів моїх бліднуть, тремтять страхопуди
Віщує мій спів  революція буде!

О злигодні чорні й зловісні негоди,
Батьки тебе зрадили підло, народе.

Хіба задля того зривав ти кайдани,
Щоб пута ще важчі здобути на рани?

Багном тебе вкрила столітня неволя,
І знову в багно тебе втоптує доля.

Та ні, то не доля жартує з тобою,
Тебе твої діти вкривають ганьбою.

За гріх цей ганебний і підлий їх зграю
Хай небо у гніві страхітно скарає!
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Невже ми, вітчизно, хилитися будем,
Чоло своє вкриєм не славою  брудом?

Загнати в ярмо тебе ворог посміє?
Раніше сама перетни собі шию!

Він зможе твій труп закувати в кайдани,
Хай похорон твій торжеством його стане,

А троном  той горб, де ми ляжем з тобою,
І хай він з могильною б ється червою!

Але ти в бою не здригнешся, вітчизно,
Вже гнів спалахнув на лиці твоїм грізно,



На шаблі рука, непохитна і сильна,
Ти житимеш  славна, ти житимеш  вільна.

Дай губи, кохана! Ти ж, хлопче, по вінця
Вина наливай на загибель чужинця!

Солодкий цілунок, коротке прощання,
Ще мить  і розів ється прапор повстання.

Від слів моїх бліднуть, тремтять страхопуди.
Віщує мій спів: революція буде!

Пешт
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О СЕРЦЕ ТРИВОЖНЕ...

О серце тривожне, повите журбою,
Тебе, моє серце, вкривають ганьбою!
Взиває тебе боязким лиходій,
Мовляв, ти не смієш постати на бій!

Я знаю вас, знаю, кубло навіжене,
Вам легко брехати за спиною в мене,
Але пригадайте: в бою вже не раз
Мій погляд тремтіти примушував вас.

Навіщо до вас я витійствую нині?
Сповняйте трутизною жала зміїні.
Плазуйте, кусайте, шалійте, труїть 
Я не обернуся, щоб вас розчавить.

Спини, моє серце, цю страсть справедливу!
На кого ти зводиш вогонь свого гніву?
Якщо тебе пристрасті трепет сп янив,
Не варт на мізерію тратити гнів.

Спинись, моє серце, скажи моїй крові,
Хай стихне, хай змовкне вона на півслові,

І вищість на тому свою доведи,
Що вистоїш гордо в біді, як завжди.



О, наклеп зловісний... Неважко довести.

Лиш гірко, що люди позбавлені честі,
Зганьбивши поета докором страшним,
Мене привітають на святі моїм.

Яка ще дрібна й жалюгідна людина!
Чи є благородства в ній крихта єдина?
Геть! Будьте щасливі. Я б юсь за народ.
За вас. І не треба мені нагород.
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ЩО ВИ ТАМ СПІВАЄТЕ, ПОЕТИ?

«Що ви там співаєте, поети?
Чи пісні в такий потрібні час?
Голос ваш у шумі битви тоне,
Світ давно не слухає вже вас.

Киньте ліру, юнаки натхненні,
Марний ваш порив  шкода зусиль.
Пам ятайте, що в ударах грому
Замовкає жайворонка тріль».

Може, й так, але йому байдуже,
Хай гроза, хай буря наплива 
Жайворон у голубому небі
Лиш для себе в захваті співа.

Все одно у серці грає пісня,
А чи радість в ньому, чи печаль,
Вирветься  і плине, мов за вітром
Пелюстки троянди линуть вдаль.

Будемо ж, товариші, співати,
Хай гучніш навкруг звучать пісні,
Хай летять небесні чисті звуки
На страхітні ревища земні.

Півземлі в руїнах... Ранить серце,
Ранить душу неймовірний біль.
Хай же коло тих руїн пов ється
Наша пісня, мов зелений хміль.

Н&шп



СТАРИЙ ПРАПОРОНОСЕЦЬ

Боягуз Єлашіч відступає,
Він втекти у Відень намір має,
Ми женем його, і в громі бою
Прапор в нас пливе над головою.

Хто ж отой старий, що так натхненно
Перед нами підніма знамено?
В захваті дивлюся я на нього 

Батька пізнаю свого старого.

Той старий  мій батько... Коли грізні

Пролунали сурми по вітчизні,
Хворий, з ліжка встав він без вагання,
Щоб узяти в руки стяг повстання.

Давня хворість і літа старечі
Тягарем йому лягли на плечі,
Але він, зневаживши роками,

Став до бою поруч з юнаками.

Вчора лиш його поставу кволу
З ліжка ледь доводили до столу,
Нині за ворожою юрбою
Він летить з юнацькою снагою.
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Що його штовхнуло в наші лави?
Він не прагне ні чинів, ні слави
І не має ні добра, ні хати,
Щоб від ворогів їх захищати.

Хоч землі в просторах батьківщини
Є для нього тільки три аршини,
Все ж він, все ж він прапор піднімає
З тими, хто вітчизну захищає!



Тим, що бідний, став він в лаву грізну
Б ється багатій не за вітчизну 
За своє багатство... До загину
Тільки бідний любить батьківщину.

Батьку мій, укритий сивиною,
Досі ти завжди гордився мною,
А сьогодні, в грізній лаві бою,
Як героєм, я горджусь тобою.

Чесна слава  твій вінок лавровий.
О, коли б тебе зустрів я знову,
Щоб припасти до руки старої,
Що несла наш прапор в дзвоні зброї!

Якщо ти впадеш в поля криваві,
Жить тобі віки в безсмертній славі.
Хай осушить вільна батьківщина
На твоїй могилі сльози сина.
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ПРОЩАННЯ

Лиш засвітало  й ось вже знову ніч,
Народжується день і помира,
Заледве я тебе обняти встиг,
А ось уже й прощатися пора.
Спаси тебе господь, благаю я,
Моя дружино, кров і плоть моя!

Я шаблю замість ліри в руки взяв,
Поетом був  солдатом став в боях,
Мені зоря світила, а тепер
Північним сяйвом скровлено мій шлях.
Спаси тебе господь, благаю я,
Моя дружино, плоть і кров моя!

Ні, не для слави кинув я тебе!
Кохання цвіт  найкращий на землі...
Та разом задля лаврів і троянд
Замало місця в мене на чолі!
Спаси тебе господь, благаю я,
Моя дружино, плоть і кров моя!

Ні, не для слави кинув я тебе 
Вона давно померла вже в мені.
Як треба, я вітчизні кров віддам,
За неї б юсь я в ці криваві дні.
Спаси тебе господь, благаю я,
Моя дружино, плоть і кров моя!

Коли б ніхто наш край не захищав,
Один я в битву кинувся б за всіх,
Невже тепер, коли усі в бою,
Один я вдома б залишатись міг?
Спаси тебе господь, благаю я,
Моя дружино, плоть і кров моя!



Тобі я вірю й зради не боюсь.
Покіль я б юсь за тебе й рідний край,
В твоєму серці я, в твоїх думках 
І не скажу тобі: не забувай!
Спаси тебе господь, благаю я,
Моя дружино, плоть і кров моя!

Можливо, я калікою вернусь,
Та ти любитимеш мене й тоді,
Бо знаєш ти, що вірність і любов
В моїй душі несхитні і тверді.
Спаси тебе господь, благаю я,
Моя дружино, плоть і кров моя!
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ШАНУЙТЕ РЯДОВОГО!

Я офіцер, та вздрівши рядового,
Що для салюту руку підніма,
Я червонію з сорому й гадаю:
Нема в тім правди, далебі, нема!
Нам слід би їх в мить зустрічі вітати,
За нас вони цінніші в безліч раз...
Шануйте, полководці, рядового,
Бо рядовий  він вищий вас!

В огонь ідем ми поруч з рядовими,
В нас є за що боротись на землі:
Один з нас б ється за святі ідеї,
А інший  за маєток на селі,

А в третього у серці поклик слави
Звучить і не змовкає ні на час...
Шануйте, полководці, рядового,
Бо рядовий  він вищий вас!

Що знають рядові про ті ідеї?
їм батьківщина за кривавий піт,
Неначе люта мачуха, шпурляє
Дрантя на плечі й кістку на обід.
Коли солдат стає під стяг вітчизни,

Знов лиш нужду він терпить раз у раз.
Шануйте, полководці, рядового,
Бо рядовий  він вищий вас!
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І звідки знать солдатові про славу?
А що користі, якщо він і зна?
Адже нема в історії сторінки,
Де вписано солдатські імена.
Та й записати всіх, що віддавали
Солдатську кров,  на це потрібний час
Шануйте, полководці, рядового,
Бо рядовий  він вищий вас!

Каліці, що вернувся з поля бою,
Жебрацька торба є для прожиття,
А імена загиблих в грізній січі
Змива холодна повінь забуття.
І все ж, як найвірніший син вітчизни,
Солдат іде й виконує наказ.
Шануйте, полководці, рядового,
Бо рядовий  він вищий вас!

Дебрецен
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О зоря сорок восьмого року!
Вранішня зоря народів світу!
Промінь твій могутній з небозводу
Ніч жене несамовиту.
Зоре рання!
В час світання

Яре світло кров ю грає,
Небо й землю окриває,
В ньому сором, гнів і подив
Сонцем збуджених народів!

О ганебна довга ніч неволі!
Гнів наш упаде на вас, тирани!
Богові своєму не молитву 
Кров пожертвуєм багряну.
В нас, забутих,
Сном закутих,
Кров із серця ви точили,
Щоб життя згасити сили,
Але досить крові ще в народу,
Щоб здобуть собі свободу!
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Море в здивуванні зупинилось. 
Земле, земле, що з тобою?
Ходять світом непоборні хвилі
Велетенського прибою.
Дивна сила
Рве вітрила,
Вітер віє дужий, вільний,
А керманич божевільний,
Загорнувшись в багряницю,
Жде смертельну блискавицю.

Білий світ  суцільне поле бою.
Всі тепер солдати! Бій до скону!
Що я бачу в себе під ногами?
Збиті грати й зламану корону?
У вогонь їх!

Ні, не треба 
Віддамо в музей на схови
Ми корони і закови,
І нащадки будуть знати,
Що ми мусили зламати.

Грізний час. Здійснилося пророцтво
Про часи братерського єднання.
Нині бог один у світі  воля.
Знищимо тиранів без вагання.
Вже в руїні
Ті святині,
Що гнітили нас віками.
Нині вільними руками
Побудуєм світлі зводи
Храму рівності й свободи!
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ЩО ЗА ГУК ПЕРЕД ШИНКВАСОМ?

Що за гук перед шинквасом?
А чи не весілля часом?

Ні, це в корчмі перед боєм
Юним весело героям.

Гей, шинкарко, повно в кварти!
Не баріться, що за жарти?
Грошей я не взяв з собою 
Розрахуюсь після бою.

Е, хоч ви, шинкарко, й мати,
А не слід дочки ховати,

Хай цілується зо мною,
Поберемось після бою!

І пили, і цілувались 
Всі турботи забувались,
Мовби їм не в бій  шаліти,

Наче їм сто років жити.

Ще вина вточіть нам, пані!
І вино, і кров  багряні...
Все приймають душі вперті 
Жар цілунку й холод смерті.
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ДАЙОШ РЕСПУБЛІКУ!

От стріла... куди влучати?
В королівське крісло, в шати
Та в єдваби, в оксамити,
Та щоб пороху летіти,
Дайош,
Дайош республіку!

І в корону не пошкодить:
Королю вона підходить,
Мов сідло, пробач на слові,
Оксамитове ослові,

Дайош,

Дайош республіку!

Ось його багряні шати;

Треба швидше їх забрати

На чудову на попону:
Тільки й зиску з того трону, 
Дайош,

Дайош республіку!

Я скажу лише одно вам:

Досить нам, дурноголовим,
Жити в світі, як в темниці,

Королю дамо по пиці,
Дайош,

Дайош республіку!
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ПОВІСЬТЕ КОРОЛІВ!

В Ламберга * в серці ніж. Мотуз обвив
Латура * шию. Це початок жнив.
Народ, ти став могутній і хоробрий!
Це добре все, це навіть дуже добре,
Та цим ти ще, повір, не все зробив.
Ось заклик мій  повісьте королів!

Ти можеш в лузі зрізати траву 
Побачиш завтра знов її живу,
Зламаєш дуба крону многовітну,
Та знову навесні вона розквітне.
З корінням їх корчуй без зайвих слів.
Ось заклик мій  повісьте королів!

Чи ти ще не навчилася, земля,
Як слід ненавидіти короля?
О, коли б міг я у серцях збудити
Той океан пекучий ненавиди,
Що в грудях я своїх, мов жар, зогрів!
Ось заклик мій  повісьте королів!

Серця їх  зла і підступів оплот,
В утробі вже навчилися підлот,
Ганьбою вкрите їх життя потворне,
Від поглядів горить повітря чорне,
Земля гниє, де їхній прах зотлів.
Ось заклик мій  повісьте королів!

Вітчизна наша  нива бойова,
Де смерть жахна збира свої жнива.
Де сотні наших сіл і міст палає,
Де болю зойк до неба виростає.
Грабунок! Смерть! Це ти, король, звелів!
Ось заклик мій  повісьте королів!



Герої! Ви ллєте даремно кров!
Як не зламаєте корону,  знов
Піднімуть голови свої почвари,
І знов почнуться братовбивчі чвари,
І знову безліч скотиться голів.
Ось заклик мій  повісьте королів!

Прощу я всіх і руку всім подам,
Нема пощади тільки королям.
І ліру, й меч я кину, щоб узяти
Сокиру й вивершить криваву справу страти
Коли б ніхто, крім мене, не волів,
Бо заклик мій  повісьте королів!

Дебрецен



В КІНЦІ РОКУ

Ти скінчив свою роботу;
Рік старий... В тім царстві тьйи,
У якому ти зникаєш,
Добре, якщо світоч маєш,
Отже, пісню цю візьми.

По ладах старої ліри
Ще раз пальцями пройти...
Віща ліро, ти немало
Влад зо мною проспівала,
Що ж сьогодні скажеш ти?

Прозвучи сьогодні, ліро,
Дужче, краще, ніж колись! 215

Гідна будь своєї слави,
Щоб врочисті й величаві
Гордо звуки полились!

Може бути, що прощальна
Пісня ця  без вороття.
Може бути, що востаннє
Ми єднаємось в звучанні
За мого й твого життя.

Бог війни мене покликав.

Від сьогодні я солдат.

Де вже тут пісні складати?
Пишуть шаблями солдати
На камінні барикад.



Прозвучи востаннє, ліро,
Все, що знаєш, проспівай,
Сум увесь і всі надії,
Поривання, скарги, мрії,
Біль і радість  все віддай.

Будь грозою, що в пориві
Дуб з корінням вирива,
Будь тим леготом ласкавим,
Що спочин приносить травам
І дерева сповива.

Будь тим люстром, у якому
Бачу я життя своє:
В нім і юність, що минає,
І кохання в нім безкрає 
Дві найкращі квітки є.

Визвучись до краю, ліро,
Щедро, гаряче, як слід,
Так і сонце, що заходить,
Щастя в тім своє знаходить,
Що вогнем цілує світ.

Наче буря переможна,
Вільну пісню пронеси 
І не згинеш ти безслідно,
А воскреснеш в мить побідну
В інші, радісні часи!

Дебрецен



В НОВОРІЧНИЙ ДЕНЬ 1849 РОКУ

Ще рік прожито... В боротьбі
Вітчизна в рік новий вступає.
Притьмарилась її зоря,
Але не впала з виднокраю.
Поранена і скровлена рука
Ще міцно зброю у боях стиска;
Куди впаде удар  щімку, багряну,
Як слід кривавий, залишає рану.

Кривавий залишає слід 
І він палати вічно буде
У вас, убивці, на чолі
Й посвідчить в день страшного суду
(Коли святий господь його почне
І справедливим гнівом спалахне),
Супроти тебе, зловорожа сило,
Що на загин мадьярів засудила!

Та що для нас той судний день!
Як буде він  то не сьогодні,
І ворог може уповать
На милосердіє господнє 
Він ще помилує скажених псів!
Не покладаймося ж на божий гнів,
Свій вирок винесем самі ворожим зграям
І їх судом нещадним покараєм.



Ми так судитимемо їх
Судом і праведним, і скорим,
І доти будемо в боях
Морити страхолюдним мором,
Покіль з-між них зостанеться один,
Щоб  утікач  міг розповісти він,
Яка спіткала гибельна покара
Того, хто смів зневажити мадьяра!

Ні, не до бога нам тепер 
На нього я не покладаюсь,
І в новорічний грізний день
До тебе, пекло, я звертаюсь:
«Влий в наше серце всю пекельну лють,
Щоб кривди ми не спромоглись забуть,
Допоки житимуть в кривавім світі
Убивці наші  пси несамовиті!»

Дебрецен
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ЄВРОПА ЗАТИХЛА

Затихла знову вся Європа,
Що так гриміла в боротьбі.
Мовчить ганебно, не здобувши
Ні волі, ані прав собі.

Тремтять народи полохливі.
Один угорець на землі.
На всіх руках кайдани  тільки
В угорських блискають шаблі. 219

Та чи хилитись нам з одчаю?

Чи сум скує наш вільніш рух?
Ні, батьківщино, хай це краще
Підносить наш бадьорий дух!

Хай гордість нашу тим підносить,
Що світло наше ще горить
І сяє в мороці нічному,
Коли усе навколо спить.

Коли б іще й воно погасло,

Як цей печальний краєвид,
Могли б подумати на небі,
Що остаточно згинув світ.



Дивись на нас, дивися, воле!
Пізнай народ у боротьбі!
Хоч інші й плакати бояться,

Ми кров даруємо тобі.

Чи ж треба більшої ще жертви,
Щоб ти благословила нас?
Твої поборники єдині
Лишились ми в цей грізний час.

Дебрецен
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ЧОТИРИ ДНІ ГАРМАТИ...

Чотири дні гармати
Гриміли бойові.
Од Візекни до Деви
Земля була в крові.

Світ білий білим снігом
Завіятись не міг,

Так щедро кров червона
Лилась на білий сніг.

Чотири дні ми бились
В запеклій боротьбі,
Такої, сонце в небі,
Й не снилося тобі!

Честь! Ми усе зробили,
Що вимагала ти,
Та ворога не можна 221

Було перемогти.

І бог, і щастя, й доля
Відкинулись від нас,
Лиш Бем * нас не покинув
У цей страхітний час.

Душі твоєї велич
Сльозою тьмарить зір,
О Бем, мій непохитний,
Хоробрий проводир!

Не маю слів, щоб мужність
Прославити твою,
Та весь німий свій захват

Тобі я віддаю.



Коли б людину богом
Для себе я обрав,
Лише перед тобою
Я б на коліна став.

Велика грізна слава
Дісталася й мені:
З тобою поле битви

Обходив я в ті дні.

З тобою поруч мчав я
В криваву водоверть,
В якій життя вмирає
Й народжується смерть.

Хто й відступивсь від тебе,
Незламного бійця,
Та правда ж, я з тобою
Лишався до кінця?
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Я за твоїм наказом

Піду і в смертний вир,
О Бем, мій непохитний,
Мій славний проводир!

Дебрецен



НІ, ПЕРЕМОЖЕ БУДЬ-ЩО-БУДЬ МАДЬЯР...

Ні, переможе будь-що-будь мадьяр,
Хоч би й упав па нас вогонь з-під хмар!

Вітчизна не могла перемогти,
Бо спільної в нас не було мети, 

А нині всі незгоди час зітер...
Коли ж перемагать, як не тепер?

Готовий вмерти кожен з нас в цю мить,
А ти, народе мій, ти будеш жить,

У славі й щасті, вільний від негод,
Як ні один на цій землі народ!

І я сміливо під вогнем стою,
І кулі обминуть мене в бою,

Бо знаю, що мені судилось жить,
І що мене тепер не можна вбить.

Дожити мушу я до того дня,
Як ворога ми знищимо допня,
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Щоб втілити у переможний спів
Тебе, Свободо, і твоїх мерців,



В святій крові яких хрестилась ти,
Народжена, щоб смерть перемогти

Я мушу жити й житиму в той час,
Як ти благословиш, Свободо, нас,

І ми після стількох страхітних літ
Обнімемо в сльозах щасливих світ.

Впадуть кайдани, їх іржавий дзвін
Молитвою народу стане він.

Я мушу жити  й житиму в ті дні,
Яким віддав і меч свій, і пісні!

Марош-Вашархей
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ЕРДЕЙСЬКА АРМІЯ

Переможем... В битвах посивілий,
Бем старий в нас за проводиря.
Світлом помсти сяє перед нами
Остролєнки скроплена зоря.

Ось іде він, проводир наш сивий,
Біла борода його летить,
Наче символ, наче прапор миру,
Що осяє переможну мить.

Ось іде він, проводир паш сивий,
Молодь батьківщини  ми за ним.
Так несамовиті хвилі моря
Йдуть за ураганом віковим.
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Два народи тут водно злилися
На шляху до спільної мети.
Сил нема, що з єднані народи
Не змогли б разом перемогти.

В нас одна мета  зламать кайдани,
Вийти з ненависної тюрми.
Батьківщино, ранами твоїми
Клянемось, що звільнимося ми!



Швидше, ти, розбійнику в короні,
Шли на нас рабів своїх для мсти,
З їхніх трупів ми моста збудуєм,
По якому в пекло підеш ти.

Переможем... В битвах посивілий,
Бем старий в нас за проводиря.
Світлом помсти сяє перед нами
Остролєнки скровлена зоря.

Банфі-Хуняд
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ХТО Б МІГ ПОДУМАТЬ, ХТО Б СКАЗАВ...

Хто б міг подумать, хто б сказав,
Що тут пройшли бої страшні,
Що стільки крові пролилось
В оцих полях в недавні дні?

Тут ми змагалися в бою
І тут нас ворог оточив.
Страхітний день  навколо смерть,
Свинцевий град, вогню засів.

Тоді скидались небеса
На воїна похмурний вид,
Як очі дівчини, тепер
Прозорий сяє небозвід.

Тоді, неначе в сивину,
В сніги вгорнулася земля,
Тепер, як мрії юнака,
Зелені вруняться поля.

Співав свинець, лилася кров,
Дзвеніла зброя бойова,
Тепер у синяві небес
Безжурний жайворон співа.
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Лежали покотом мерці
І крижані вітри гули,
Тепер у молодій траві
Весняні квіти розцвіли.

Хто б міг подумать, хто б сказав
Що тут пройшли бої страшні,
Що стільки крові пролилось
В оцих полях в недавні дні!

Сасшебеш
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ОДНОМУ БРУТАЛЬНОМУ ГЕНЕРАЛОВІ

Я не вважаю, пане генерал,
Себе гігантом; думаю, проте,
Що ви пігмей і мусите стоять
Передо мною, знявши капелюх.
Ви лайку кинули мені в лице
Таку, що мусив я почервоніть.
Та червонів я не за себе, ні 
За армію угорську, що у ній
Такий, як ви, можливий генерал.
У батьківщини досить ворогів,
Я дозволяю  ображайте їх,
А чесних патріотів не ганьбіть,
Інакше ми подумаєм, що ви
Нас вигнать хочете із лав бійців,
А це вже звинувачення страшне!

Мене обрали ви, щоб ображать...
А ви не боїтесь, що наколю
Я вас на гострячок мого пера?
Моє перо гостріше, ніж кинджал,
Ніж жало совісті! Кого вколю,

Той пам ятати буде і в труні,
Коли його згризатиме черва.
Я б ваше прізвище отут назвав,
Але я не зроблю своїм пером
Того, що ви мечем не здобули,
Безсмертя вам не подарую я.
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Я пропоную лиш по-людськи вам
Зо мною розмовляти, якщо знов
Нам доведеться стрінутись колись,
Бо хоч і не вважаю я себе

Гігантом, але певний, що таким,

Як ви, пігмеям треба розмовлять
Зо мною, знявшії шапку з голови.

Дебрецен



З ЯВИЛАСЬ СМЕРТЬ...

З явилась смерть, щоб нас, угорців,
Перекосить... Війну, розор
Наслав на нас король гнилим диханням,
Нечуваний і повселюдний мор.
Розлютувалась божевільна буря,
Мов надійшла остання судна мить,
Але ми живемо, ми не померли,
Зігнули нас, та не змогли зломить!

Угорець ще живий! Живе вітчизна!
Де тиша панувала на землі,
Тепер незмовчний гомін бою чути,
Весь світ сповняють брязкотом шаблі.
Ти й сам не знав, народе, що існуєш,
Та ось тепер дивуєш цілий світ,
Із найостанніших зробивсь найпершим,
В боях поставши на чужинський збрід!

Хто з нас, угорців, не соромивсь того,
Що він народу гнобленого син,
І хто сьогодні поміж нас не гордий,
Що з ласки божої угорець він?
Ти гідна, батьківщино, вічних лаврів
За те, що бій визвольний почала,
Та де знайду я квітів найдорожчих,
Достойних твого славного чола?
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Проте ще не закінчено роботу,
Яку нам треба твердо довершить,
Ми до кінця не розрубали вузол,
Це можна тільки шаблею зробить.
Свого вінця тоді ти будеш гідна,
Як волю вибореш і скинеш гніт,
Тоді уже не я тебе вквітчаю,
А весь свободолюбний людський рід.

Вперед же, націє, не зупиняйся,
Хоч ще проллється море крові й сліз!
Лиш півшляху пройшла ти до вершини,
А легко тільки тим, хто йде униз.
Вперед, моя вітчизно! Вище прапор!
Ти для Європи приклад в боротьбі,
Ти нині проводир усього світу...
Велична доля випала тобі!

Пешт
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ЖАХЛИВІ ЧАСИ

Жахливий час, страхітний час!
Лютує смерть навколо нас.
За віщо бог
На нас послав

Цю січ несамовиту?
Ми раді кров свою віддать,
Але ж супроти нас блищать
Шаблі півсвіту!

А спереду  нова війна.
Біда хоч менша, а страшна: 233

Пожар, розор,
Ганьба і мор 
Яка гроза над нами
Проходить чорна, рідний край!
Збира жахливий урожай
Смерть обома руками.

Чи всіх очікує загин,
Чи з нас лишиться хоч один,
Щоб в світ піти
Й розповісти
Про ці часи жахливі?
А коли б хтось із нас вцілів,
Чи він слова знайти б зумів
Безжалісно-правдиві?



А якщо знайде й розповість,
Подасть про нас в майбутнє вість
Чи людський рід
У стільки бід
Повірити зуміє?
Чи повість крові та вогню
Не сприйме він, як маячню,
Що безум в ній шаліє?..

Мезе-Берень
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витязь янош

І

Палає сонце так в степу несамовито,
Неначе чабана надумало спалити,
Йому ж усе одно, отому чабанові,
Бо він уже давно згорає від любові.

З кохання в чабана палає юне серце.
Отара за селом на вигоні пасеться,
Про вівці про свої забув чабан у скрусі,
Розлігся у траві на латанім кожусі.

Як море надовкіл  і цвіту, і билини,
Але на квіти він і погляду не кине,
До тихого струмка, що поблизу хлюпоче,
Припали чабана закоханого очі.

Не до холодних хвиль, що пропливають зблизька,
Не зводить він очей з білявого дівчиська,
Очима ловить стан і золоте волосся,
І груди молоді  аж серце запеклося!

Підтикало дівча убогу спідничину,
Білизну у струмку полоще без спочину,
Коліна молоді біліють над водою,
Ох, Янчі бідний мій, не знався ти з бідою!



Потрапити в біду судилось, любі друзі,
Не іншому кому, а Янчі Кукурудзі,
Бо дівчина в струмку, то Ілушка кохана,
Все щастя чабана, його сердечна рана.

«Ох, Ілушко моя, душа душі моєї! 
З високої трави чабан озвавсь до неї.
Всі радощі мої з тобою, серце, злиті,
Перлино ти моя, єдина радість в світі!

Тернових віч своїх кинь промінець на мене,
Бо серце від жаги вже запеклось шалене,
З холодної води виходь мерщій на сушу 
І я в твої уста свою вцілую душу!»

«Ох, Янчі любий мій, до тебе вийшла б радо
Але ж ти бачиш сам  білизну мушу прати,
Біда, як забарюсь допізна біля неї,
Нерідна ж я дочка у матері своєї».

Отак відповіла красуня й нахилилась,
І біля хустя знов ретельно заходилась,
Та молодий чабан підвівсь уже з кожуха 
Так хлопця допекли кохання і задуха.

«Виходь на бережок, виходь, голубко мила,
Цілункам ждать тебе давно уже несила,
А мачуха твоя тепер не вийде з хати,
Коханому не дай від нетерпцю сконати!»

Він виманив її солодкими речами,
Обняв за стан стрункий гарячими руками,
І скільки цілував в уста напіврозкриті 
Це знає тільки той, хто знає все у світі.



II

А час не зупиняв свого швидкого кроку,
Вже й вечір зашарівсь над хвилями потоку,
І почала стара відьмиця лютувати:
Де ділося воно, дівча оте трикляте?

Розгнівалася вкрай  до сказу, до нестями,
Думки її лихі убралися словами
(І промовляла їх невесело чортиха):
«Як десь із парубком, їй не минути лиха!»

Ох, Ілуїико, біда! Біда тобі, сирітко!
Вже люта відьма тут, страшна  дивитись бридко
Брудну роззявила свою пекельну пащу,
І зник кохання сон, твій перший і найкращий!

«Чи де у світі є ще отакі паскуди?
Й не соромно тобі! Що скажуть добрі люди?
Так ось ти через що із хустям забарилась!
Бодай би ти була крізь землю провалилась!»

«Сиділи б, тітко, ви в своєму закапелку,
Заткніться або я заткну вам швидко пельку!
Сирітку ображать  це не важка робота...
Останні вам пеньки повибиваю з рота!»

Отак на захист став коханого дівчати
Той, хто хоробро звик овечок захищати,
І спалахнувши весь, він мачусі у вічі
Сказав такі слова, щоб не казати двічі:

«Щоб я не підпалив хатину вашу, тітко,
Не лайте й не коріть коханої сирітки!
Працює день і ніч на вас без відпочинку,
А що їй даєте? Хіба суху скоринку!



Йди, Ілушко, не бійсь! Як буде треба знову,
Від мене не таку вона почує мову...
А ви, стара яга, візьміть собі до тями 
Колись, я чув, грішки водилися за вами!»

Кожуха підхопив, кивнув добраніч дівці
І швидко в степ подавсь шукати кляті вівці,
Бо лиш тепер чабан побачив ненароком:
Одна чи дві вівці паслися над потоком.

III

Вже сонце з висоти скотилося на обрій,
Коли своїх овець зібрав чабан хоробрий.
Щоправда, зникла десь з них добра половина 
Чи вовча в тім була, чи злодійська провина.

Вовки чи не вовки, але овець немає.

Даремно у степу сумний чабан блукає,
Навряд, щоб хтось його погладив по голівці...
І бідний Янчі наш погнав додому вівці.

«Ну й попаде тобі... Ну й наберешся лиха! 
За вівцями чабан бреде й бурмоче стиха.
Не з плохих ґазда мій, сувору має вдачу,
Та ще оця біда... Що бог дасть, те й побачу!»

Побачить, але що? І думать неохота!
Аж ось вже підійшла отара під ворота,
Хазяїн до воріт, як завжди, вийшов з хати 
Щовечора він звик овечок рахувати.

«Ох, любий ґаздо мій, заледве я не плачу 
Що рахувать, самі ж ви бачите нестачу!
Вже де я не шукав, блукав по всій окрузі...»
Не легко це було сказати Кукурудзі.



Хазяїн стетерів і став крутити вуса:
Він жартів не любив, а тут така спокуса!
«Ох, Янчі, не жартуй і не доводь до сказу,
Бо голову зірву  все говори одразу!»

Коли ж він зрозумів всю правду про отару,
Йому у пазуху мов хто підсипав жару
Ревів, репетував, так лють його давила:
«Заріжу! Заколю! Де вила? Дайте вила!

Шахраю! Ледарю! Ти гірший від гадюки!
Хай очі розклюють тобі смердючі круки!
Тримай його, годуй... Потворо ти пиката!
На шибеницю! Геть! До біса, ні  до ката!

А згинь з моїх очей! А провалися в пекло!»
Хазяїн, мов сказивсь, репетував запекло,
Голоблю ухопив, зніс над собою вгору
Й подавсь за Янчі вслід,бо той вже вибіг з двору.

Чабан не через те тікати геть подався,
Що ґазди чи його голоблі ізлякався,
Був здоровецький хлоп, сміливий і завзятий,
Хоча оце йому пішов лише двадцятий.

Побіг світ за очі він зовсім не від дрюка,
А бійки боючись, бо як підняв би руку
На того, хто йому за батька був з дитинства 
Ні, він би не вчинив в житті такого свинства!

За ним хазяїн біг, аж поки не втомився...
Погоні вже не чуть  і Янчі зупинився,
куди тепер тікать? А серце в грудях билось.
І?ін сам гаразд не знав, що з ним в ту ніч робилось



IV

Коли перетворив струмок на люстро воду
І заблищали в ній всі зорі небозводу,
До Ілушки в садок сумний чабан прибився,
Не знав він, як ішов і як тут опинився.

Сопілку в руки взяв, і пісню найсумнішу
Для милої заграв, порушуючи тишу.
Іскрилася роса на квітах і на травах,
Мов сльози співчуття нічних зірок яскравих.

Кохана спала вже, та не в пітьмі хатини 
Як завжди, влітку їй були притулком сіни.
Почувши в першім сні перегру звуків милих,
До милого вона полинула на крилах.

Його бліде лице і очі сумовиті
Побачивши, вона про все забула в світі:
«Що сталось, Янчі мій? Чом ти ховаєш очі?
Так блідне восени лиш місяць серед ночі!»

«Ох, Ілушко, біда, і через те я блідну,
Що, може, я тебе востаннє бачу, бідну».
«Ні, Янчику, мовчи, не говори ні слова,
Мене страшить твоя незрозуміла мова!»

«Востаннє я прийшов у твій садок, мій раю,
Сопілкою тобі востаннє душу краю,
Востаннє обніму, востаннє поцілую 
Світ за очі іду, вже тут не заночую...»

І ВІН ЇЙ розповів все, ЩО було Й ЩО буДЄі
Заплакала вона  він їй упав на груди
І одвертав лице, щоб тінь його укрила',
Щоб сліз його рясних не додивилась шша,.



«Тепер уже прощай, моя трояндо-квітко,
Як станеш забувать, хоч забувай не швидко.
І пригадай мене, як перекотиполе
Під вітром восени в степу побачиш голе».

«Прощай, коханий мій, іди, господь з тобою,
Навіки я тепер одним-одна з журбою.
Побачиш на шляху, як бідна квітка в яне,
То знай, що це твоя карається кохана».

Як з гілкою листок, коханці розлучились,
В серцях у них зима холодна оселилась.
Заплакала вона, лилися рясно сльози,
А Янчі рукавом втирався вже в дорозі.

Ішов, не знав  куди, було йому байдуже,
Чи шлях його близький, а чи далекий дуже;
Свистіли пастушки й дзвеніли край дороги
Отари дзвоники... Та він не чув нічого.

Далеко вже село, кошари, вівці, ясла,
Чабанські вогнища в степу давно погасли,
Коли ж він захотів востаннє зупиниться 
Мов привид, вслід йому дивилася дзвіниця.

Коли б хто поруч був, як він почав блукання,
Почув би чабана тяжке й сумне зітхання.
У небі журавлі під зорями летіли 
Не чули і вони, а може, й не схотіли.

Він в тиші брів нічній, втрачаючи надію,
Важкий кожух натер хлопчині плечі й шию.
«Ну вже й кожух важкий!» так думав бідолажка,
А то у чабана було на серці тяжко.



V

Вже місяць з неба зник  підбилось сонце вгору,
Навколо Янчі степ розкинувся, як море, 
По самий виднокіл на всі чотири боки
Рівниною лежав, привільний і широкий.

Ні квітки у степу, ні деревця, ні птиці,
Лиш блискає роса на кущиках травиці.
Озерце степове, поросле осокою,
Ген осторонь блищить гарячою лускою.

Ген чапля в осоці густій стоїть, цибата,
Вишукує собі поживу  жабенята.
Та чайок чути крик, в той час коли на білих
Злітають до води вони на гострих крилах.

За Янчі тінь повзла повільно полем орним,
І в голові думки роїлись роєм чорним.
Давно вже морок зник з крайнеба голубого,
Та найчорніша ніч була на серці в нього.

Як сонце підвелось аж на вершечок неба,
Згадалося йому, що вже й поїсти треба, 
Він ледве-ледве йшов, його долала змора,
Востаннє їв чабан в цю пору аж учора.

Торбинку розв язав  було в ній харчу мало,
Огризок плескача, малий шматочок сала.
Сміялася блакить, палала в серці рана,
І звала в далечінь його фата-моргана.

Убогий був обід, нема чого тут крити,
І Янчі до води подавсь  хотілось пити.
Брилем набрав води, а пив неначе брагу,
Отак втолив чабан і голод свій, і спрагу.
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Тепер би й далі йшов бурлака наш охоче,
Та сон важкий склепив йому зненацька очі,
Він голову в траві схилив на горб кротовий
Відновить силу сном  і знову в путь готовий.

І сон його відніс, не гаючи й хвилини,
До Ілушки в садок, а потім далі  в сіни,
Він дівчину обняв, у сні забувши втому,
Та тут його збудив удар страшного грому

Розглянувся навкіл  стемніла пушта дика,
У небесах війна збиралася велика,
Зближалася вона в лихому буревії,
Як доля чабана, як втрачені надії.

Затьмарився весь світ, і хмари почорніли,
Грім в небі гуркотів, палали божі стріли,
Дощ в травах лопотів, шумів очеретами,
І в озері вода взялася пузирями.

Чабан з землі схопивсь, і вивернув кожуха,
Широкого бриля насунув аж на вуха,
І на ґирлиґу сперсь, і погляди сміливі
Назустріч посилав страшній грозі і зливі.

А буря, що на степ зненацька налетіла,
Вже десь удалині потиху гуркотіла,
І хмари відпливли,

мов хтось сказав їм  годі,
І райдуга звелась воротами на сході.

І Янчі-молодець, забувши про негоду,
З кожуха дощову струснув набридлу воду,
Вже й сонце відпочить лягло, та без дороги
У сутінках несли все далі хлопця ноги.



І занесли його в зелені хащі лісу,
У нетрища глухі, страшні й пропащі лісу.
Крук привітав його, що каркав проти ночі,
З-під лоба падлові видовбуючи очі.

Але ні ліс, ні крук блукальця не встрашили,
І він все далі йшов, хоч вже забракло сили,
Все глибше в темний ліс, у хащі без спочинку,
І місяць просвітляв йому вузьку стежинку.

VI

До півночі було вже дуже близько, мабуть,
Тут вогничок здаля почав блукальця вабить,
Він ближче підійшов  ніде й душі живої,
А вогник миготить з хатини лісової.

«Ну,  Янчі наш зрадів,  коли усе не сон це,
То, мабуть, це в корчмі виблискує віконце!
А так воно і є, корчму я змалку чую,
Оце й гаразд  зайду і ніч переночую».

Та Янчі помиливсь, це він у північ глупу
Набрів на лісову розбійницьку халупу,
Дванадцять розбишак з отаманом укупі
Сиділи, як на гріх, в ту ніч в своїй халупі.

Пістолі і ножі, а не сулії й кварти...
Розбійницький барліг, ні, це тобі не жарти!
Та Янчі не здригнувсь, бо вдачу мав завзяту,
Ступнув через поріг і  здрастуйте вам в хату

«Благослови вас бог, добривечір, панове!»
Так Янчі розпочав з розбійниками мову.
Розбійники ту ж мить схопились за пістолі,
Отаман їх спинив, промовивши поволі:



«Гей, хто ти, хлопче, є, що нам усім на диво,
Через оцей поріг переступив сміливо?
Чи є в тебе батьки, а може, жінка й діти?
Боюся, що тобі їх більше не зустріти!»

І знову не злякавсь, не зблід хоробрий Янош,
Хоч від таких розмов несамохіть зів янеш,
Чабан наш не змінивсь ні трохи на обличчі
Й сміливо відповів розбійникові в вічі:

«Той, хто своїм життям ще дорожити має,
Нехай ваші місця подалі обминає!
Але мені життя давно уже не миле,
От я й зайшов до вас, хоч ви й не запросили.

Як хочете мені життя моє лишити,
То вже дозвольте ніч в цій хаті відпочити,
А ні  рішіть мене, пручатися не буду,
Боятися кінця  то личить страхопуду».
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І він спокійно став свого кінця чекати,

Аж подив обійняв харцизів кодло кляте.
Отаман зголосив тут рішення раптове:
«Послухай, братику, іще й моєї мови!

Ти хлопець, хоч куди  тебе я наскрізь бачу,
Сам бог тебе створив розбійником на вдачу!
Життям не дорожиш, кирпату зневажаєш...
Що ж, хлопче, приставай до нас, коли бажаєш!

Грабунок  наш закон, ми кров ллємо, як воду,

Зате які скарби ми маєм в нагороду!
Он срібло в шаплику, он кадуб повний злота...
Чудово будеш жить, аби була охота!»



Майнуло в чабана щось у думках зненацька,
Він до отамана ту ж мить озвався хвацько:
«Аж ось моя рука! Я з вами до загину.
Це найщасливіша в моїм житті хвилина!»

«Ще щасливіші йдуть за нею наздогінці,
Отаман вигукнув.  Гей, наливай по вінця!
В нас доброго вина з льохів попівських  сила,
Заглянемо ж тепер гуртом на дно барила!»

І похотіли всі побачить дно барила,
І розум в них помер, і змора їх зморила,
Частують чабана, він п є, та знає міру,
Хитрує Янчі наш, хоч має вдачу щиру.

Вже здрайців сон звалив  вино було добряче,
А Янчі тільки й ждав на мить цю нетерпляче.
Всі покотом хропуть, де хто упав, убивці,
Важкі, немов дуби, і смирні, паче вівці.
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«Добраніч,  Янчі їм,  будити вас не буду,
Підніме сурма вас у день страшного суду!
Ви світло багатьох очей згасили в світі,
Я вічну тьму нашлю на вас, кати неситі!

Де кадуб з золотом? Все заберу докраю!
Все, Ілушко, тобі я принесу, мій раю,
Не будеш більше ти у мачухи рабою,
Сам бог велить, щоб ми побралися з тобою!

Найкращу на селі тобі збудую хату,
Дружину молоду введу в неї багату,
І будем в щасті жить, як біля того древа
Колись в своїм раю жили Адам і Єва.



О боже, що кажу! Навіщо нам розкоші?
Щоб я приніс тобі оці прокляті гроші?
На цьому золоті страхітні видно плями...
Не може щастя буть з кривавими скарбами!

Не доторкнусь до них... Геть, видиво шалене!
Ще серце в мене є і совість є у мене.
Ох, Ілушко, терпи сирітську долю вбогу,
Я й так тебе візьму, як матиму спромогу».

Так Янчі зміркував. Не можна більше ждати.
Він свічку ухопив і вискочив із хати.
Все вимерло навкіл, ні вітерця  ніч тиха,
І з чотирьох кутків враз запалала стріха.

Дах спалахнув ту ж мить, в небесній оболоні
Тремтіли язики поміж зірок червоні,
І чорний дим густий склубочився у хмару,
І повний місяць зблід від полум я і жару.

Заграва розлилась, і в нетрищах діброви
Збудились кажани, й попрокидались сови,
Шугали між дерев широкі чорні тіні
І притьмом гинули в жахнім палахкотінні.

Як сонце підвелось  уже замість хатини
Побачило воно лиш згарище й руїни,
І мовчки глянуло з своєї високості
На зжовклі у вогні убивць захланних кості.

VII

Геть далі від руїн хижацького барлогу
Подався Янчі наш. Виходить на дорогу,
;Аж бачить  перед ним у сонячнім промінні
Засяяв шабель блиск, бійці з явились кінні.



Гусари-молодці в похід ідуть на ристі,
Під ними жеребці басують норовисті,
Копита землю б ють, і леготу пориви
Грайливим жеребцям заносять набік гриви.

Ох, сідла й чапраки, пістолі та ладунки...
І серце в чабана забилось в грудях лунко,
У захваті не зміг собою він владати:
«З якою радістю пішов би я в солдати!»

Гусари підійшли, і наш герой раптову
Начальника почув з собою поруч мову:
«На голову собі наступиш, сину бісів!
Чого це ти її аж до землі повісив? »

У відповідь чабан слова промовив чулі:
«Вигнанцем я топчу шляхи земної кулі,
Та коли б стати міг у ваші славні лави,
Для мене сонце знов засяяло б яскраве!»

«А чи подумав ти, як хліб їдять солдати?
Вбивати ми йдемо, а не бенкетувати.
Француза турок б є, як звик він звіку-роду,
На поміч ми йдемо французькому народу».

«Ну що ж, тоді мені ще більше закортіло
Схопитись на коня й вперед  за чесне діло!
Бо, коли я не вб ю, уб є мене скорбота,
Війни я не боюсь, це по мені робота.

Хоч сам я з чабанів і, кажучи між нами,
Овечок пас своїх, і знавсь лише з ослами.
Та родом я мадьяр і не якийсь нездара»
А бог створив коня і шаблю для мадьяраЬ



Багато він сказав словами командиру,
Очима ж висловив ще більше душу щиру,
Сам бог його створив для бойової слави,
І командир сказав: «Ставай у наші лави!»

Що сталося в душі у Янчі Кукурудзи,
Коли червоні він натягував рейтузи,
Що діялося з ним, як правди оборонці
Дали йому палаш, що аж палав на сопці!

Гарячий жеребець звивсь на диби над шляхом,
Коли схопивсь чабан на нього одним махом,
Він наче вріс в сідло,  тепер вже й землетрусу
Не вибити з сідла гусара Кукурудзу.

Гусари в захваті на Янчі дивувались,
І де б вони тепер постоєм не спинялись,
За Янчі то в садках, то десь біля криниці
По селах плакали дівчата й молодиці.

А Янчі на дівчат дививсь на всіх знедбала,
Бо жодна з них йому до серця не припала,
Уже й прощався він з угорською землею,
Та кращих не зустрів від Ілушки своєї.

VIII

А військо йшло та йшло, і ось вже незабаром
Заглибилося в край, що підлягав татарам.
Мадьяри-молодці тут опинились в скруті,
Бо в тім краю жили песиголовці люті.

Король татарський був і сам песиголовий,
Мадьярів він зустрів, до нападу готовий:
«Як сміли ви на нас війною йти, сусіди!
Ви знаєте, що ми усі тут людоїди?»



Мадьяри від тих елів поблідли з переляку 
Замало їх було, щоб кидатись в атаку!
В татарському степу зотліли б їхні кості 
Аж тут в той край прибув цар сарацинський в гості.

Одразу ж він вчинив правдивий вчинок царський, 
Колись він побував і сам в землі мадьярській,
І добре пам ятав, як приязно усюди
В мадьярському краю його приймали люди.

Добра не забував володар сарацинів
І через те в біді мадьярів не покинув,
Побачивши, яку тут чинять їм наругу,
Татарському царю сказав, своєму другу:

«Мій друже, не займай мадьярського народу,
І мир землі своїй здобудеш в нагороду.
Коли ти щирий друг і брат мій достеменний,
Нехай собі ідуть, зроби це задля мене».
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«Хай буде так!  сказав татарський імператор.
Для тебе все зроблю, мій достеменний брате!»
І дав мадьярам все, на що лиш був спроможний 
І охоронний лист, і навіть подорожну.

Хоч мали грамоту мадьяри охоронну,
Зраділи, як прийшли, нарешті до кордону:
Набриднуть встигли їм лихі татарські межі,
Бананові гаї і табуни ведмежі.

IX

Дивились довго вслід круті горби татарські,
Коли минали їх в той день полки мадьярські.
Ось в Італійський край прийшли вони, в долину,
В солодкий затінок троянд і розмарину.
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Тут місця не було ні сваркам, ні погрозам,
Хіба що довелось боротися з морозом,
Бо там, в Італії, зима й морози вічні,
А наші коні йти в снігах не дуже звичні.

Та показали й тут мадьяри вдачу дужу,
Перемогли сніги і подолали стужу,
І піхтурою йшли в буран і хуртовину,
Поклавши коників задля тепла на спину.

X

Так Польщу перейшла, не гаючись, кіннота,
І в Індію звідтіль відкрилися ворота.
Хоч з Індії подать до Франції рукою,
Була тут, що й казать, дорога нелегкою.

Спочатку йшли горби та пагорби чималі,
Підводились вони і вищали дедалі,
А на отій межі, що ділить дві країни,
Стояли до небес скелясті верховини.

Від спеки військо тут, здавалося, розтане,
Скидати довелось гусарам доломани.
Ніхто не почував такої спеки зроду,
До сонця звідтіля було з годину ходу.

Як голод їх діймав, бійці мадьярські вперті
Небесної шматок одламували тверді,
А як хотіли пить потомлені гусари,
Могли як корівок доїти білі хмари.

Нарешті, почались найвищі перевали
(Від спеки йшли вночі, а вдень відпочивали) 
Було нелегко йти на цьому перегоні,
У зорях почали зашпортуватись коні.



Між зорями йдучи й подолуючи стуму,
Гусари хто про що, а Янчі думав думу:
«Говорять, як зоря покотиться із неба,
То на землі з життямкомусь прощатись треба...

Ну, люба мачухо, гаразд, що я не знаю,
Де тут твоя зоря висить, з якого краю,
Ти пеклу віддала б свою захланну душу,
А так за Ілуїику боятися я мушу».

Нарешті вояки діждалися хвилини,
Як гори знизились і почались долини,
Повіяв вітерець, і зменшилася спека 
Була вже поблизу і Франція далека.

XI

Французький милий край  земля обітована,
Щось справді на взірець малого Ханаана,
Король там царював старенький і не гордий,
На нього й кинулись лихі турецькі орди.

Як з гір у Францію спустилися мадьяри,
Вже плюндрували край криваві яничари 
Палили кляштори і замки старовинні
І заодно льохи спустошували винні.

Дим над містами вис і чувсь руїни гуркіт,
Рубали всіх підряд мечами люті турки.
Покинув замок свій король в лиху годину 
Орда взяла в полон дочку його єдину.

Отож старий король тинявся по кра іні.
Його знайшли в якійсь занедбаній хатині.
Побачивши, що він в біді, чорніший хмари,
З жалю і співчуття заплакали гусари.
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До них сказав король в журбі й великій тузі:
«В такій біді не був я ще ніколи, друзі!
Із Дарієм колись змагався я скарбами,
Під вікнами тепер тиняюся з торбами!»

Мадьярський командир сказав йому: «Королю!
Не побивайся так, не нарікай на долю,
Бо турки не минуть заслуженої кари 
Ще потанцюють в нас захланні яничари!

Ось ніч переспимо  ми трохи притомились,
І шлях далекий був, і коні в нас підбились;
До ранку зачекай, а зійде сонце вранці 
Світ за очі від нас тікатимуть поганці!»

«Врятуйте хоч дочку, дочку мою єдину! 
За серце бравсь король.  Без неї я загину!
Хто вирве її з рук турецького султана,
То з тим і візьме шлюб дочка моя кохана».
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Припали до душі його слова гусарам,
Надія обпекла усіх, неначе жаром,
І кожний молодець поклявся ту ж хвилину:
«Чи визволю її, а чи в бою загину!»

Лиш Янчі не звернув на ті слова уваги,
Хоч в серці досить мав геройства і відваги,
Бо думав він про те, що Ілушці не рівна,
Хоч би й яка була красуня королівна.

XII

Як сонце підвелось за звичкою на обрій,
То на землі мов сон побачило недобрий,
Хоч на його віку всіляко вже бувало,
Такого ще воно не бачило й не знало.



Сурмили сурмачі, гриміли барабани,
Мадьярські вояки прокинулися рано 
Блищала сталь клинків, чекала їх робота,
І коней нашвидку сідлала вже кіннота.

Король наполягав, що піде й сам до бою
З напасником лихим  з турецькою ордою.
Мадьярський командир подав йому пораду,
Щоб він не рипався, а залишався ззаду.

«Не поривайся в бій, бо у руці ослаблій
Уже не вдержиш ти гартованої шаблі,
Час залишив тобі і мужність, і відвагу,
А силу відібрав і скривдив бідолагу.

Ти покладайсь на нас одразу ж після бога 
Клянусь, що не втече від мене перемога!
Ми турків проженем і знищим на кордоні,
Увечері ти знов сидітимеш на троні!»
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На коней вояки схопилися завзяті

І подались орду грабіжників шукати,
Минув короткий час  знайшли турецькі сили
І їм через гінця війну оголосили.

Коли вернувсь гінець, зачувся сурми голос,
І тут, мов грім упав, мов небо розкололось,
Страхітний рев орди, брязк шабельних ударів,
Мов заклик бойовий, збудив серця гусарів.

І січа почалась, борня несамовита,
Чи лютих жеребців то стугонять копита,
Чи то стара земля від остраху трясеться,
Тривогою борні перейнята до серця?



Турецький проводир, паша семибунчужний,
Товстий немов діжа, на розум був сутужний,
Зате червоний ніс, подібний до перчини,
У нього на виду палав не без причини.

Пузатий той паша, роздутий з перепою,
Орду свою хотів приготувать до бою,
Але уже зачувсь копит навальний гуркіт 
Гусари, наче грім, ударили на турків.

Не легко витримать було таку атаку,
Схитнулися ряди турецькі з переляку,
Кривавим потом вмивсь, спізнався турок з горем -
Зелений степ розливсь в той день червоним морем

Оце був справді бій! Порубані й побиті,
Лежали купами грабіжники неситі,
Але вцілів паша  потвора товстопуза,
На нього й полетів наш Янчі Кукурудза.
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Не в жарт він того дня затявся з ворогами
І кинувсь на пашу турецького з словами:
«Ти завеликий щось як на одну людину,
Зажди, я двох зроблю із тебе за хвилину!»

З потворою зштовхнувсь він, начебто з горою,
І розколов пашу турецького надвоє:
Наліво впав один, а другий впав направо,
І закінчилась тим його вояцька слава.

Уся турецька рать, зазнавши тої втрати,
Урозтіч подалась, чимдуж давай тікати,
І, мабуть, ще й тепер тікали б яничари,
Коли б не спромоглись догнати їх гусари!



Погоня, тупіт, крик,  шаблі заблискотіли,
І голови в траву, як маківки, летіли,
Тут вгледів на коні одного боягуза
І навздогін за ним подався Кукурудза.

Це син паші тікав, в сідлі тримався вміло,
Щось біле він тримав, а що  не зрозуміло,
Ні, ясно, то була французька королівна,
Зомліла від страху красуня богорівна.

Ну й довго ж Янчі гнав пашисько те погане,
Гукаючи весь час: «Спинися, бусурмане!
Ось зараз у тобі я прорубаю дірку 
Шлях в пекло для душі твоєї, недовірку!»

Погроза ця була б пашиська не спинила,
Та саме тут під ним зашпорталась кобила,
Забилась на траві і почала конати...
Нещасний син паші став Яноша благати:
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«Шляхетний рицарю, о, згляньсь, задля аллаха,
На молодість мою  не убивай невдаху!
Усе тобі віддам і клятви не порушу,
Якщо залишиш ти в моєму тілі душу!»

«Підводься й не тремти, одвертий боягузе!
Навіщо смерть твоя для Янчі Кукурудзи?
Хапай своє добро, мерщій тікай додому
Й навік запам ятай день вашого розгрому!»

Зіскочив він з коня, скінчивши речі гнівні,
І в очі зазирнув прекрасній королівні.
Минула смертна млость в красуні і натомість
До неї почала вертатися свідомість.
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«Ти врятував життя, і честь мою, і вроду!
Не буду я питать, хто ти й якого роду.
Прийми мою любов, і відданість, і шану,
Як хочеш, то тобі й дружиною я стану».

У Янчі в жилах кров текла, а не водиця.
В ту мить його немов зітнула громовиця,
Та він погамував грозу в душі, як завше,
Прекрасну Ілуїику в спокусну мить згадавши.

Він дівчині сказав: «Моє голубенятко!
До батька в замок твій повернемось спочатку,
А там покладемось на бога й вирок долі».
За повід взяв коня й вперед пішов поволі.

XIII

Згасало сонце вже й котилося все нижче,

Коли вони удвох прийшли на бойовище,
Останній промінець з глибокою журбою
Блукав і оглядав недавнє поле бою.

Він бачив тільки смерть і знищення навколо 
Побиті скрізь лежать, крук набиває воло.
Від цього радості було у сонця мало,
Заплющилось воно й у хвилі моря впало.

Глибоке озерце з прозорою водою
Лежало осторонь страшного поля бою,
Тепер у берегах ревли вали багрові,
Там одмивалися бійці від злої крові.

З могутніх тіл своїх найменшу змили плямку
Й помчали короля французького до замку,
Короткий шлях пройшли невтомні їхні коні 
І ввечері король сидів уже на троні.



На замчище прийшли гусари до француза,
Тут саме повернувсь і Янчі Кукурудза,
І королівну з ним побачили гусари,
Мов райдугу ясну біля важкої хмари.

Побачивши дочку  свій скарб, свою надію,
Старий король в сльозах їй кинувся на шию,
Її він обнімав і цілував без ліку,
І щастя почував, і радість превелику.

«Велике щастя нам відсвяткувати личить.
Гей, слуги, хто тут є? Хай кухаря покличуть!
Хай приготує він найкращі наші страви
Для рицарів моїх, достойних шани й слави!»

«Володарю, я тут  не посилай нікого,
Зачувся голосок за спиною у нього.
Я все приготував, щоб ти позбувсь печалі,
Накрито вже столи... ось тут  в сусіднім залі».
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Нема чого й казать  сподобалось гусарам,
Що славний їх бенкет чекає незабаром.
Просить не довелось: мадьярська рать поштива
Обсіла вмить столи, що гнулись від їстива.

Нещадно у бою рубались з ворогами,
Не панькались вони й з французькими харчами,
Як правду говорить, гусари зголодніли,
Покіль турецьку рать в тяжкім бою розбили.

Кружляв невтомно глек з вином навколо столу,
І тут старий король сказав з свого престолу:
«Ви, рицарі мої, розбили турків зграю,
Послухайте тепер, що я сказати маю».



Відважні рицарі, що вже втолили спрагу,
Примовкли при столах і втілились в увагу.
Король ковтнув вина, і Янчі Кукурудза
Почув такі слова вельможного француза:

«Коханої дочки шляхетний рятівниче,
Спитать твоє ім я наказує нам звичай!»
«Я родом з мужиків і вівці пас у лузі,
Звусь  Янчі, й це ім я не сором Кукурудзі».

Так Янчі відповів на королівську мову.
Замислився король, а там промовив знову:
«Тепер нове ім я від мене ти дістанеш,
І зватимешся ти віднині  витязь Янош.

Тож слухай, витязю. Як личить твому стану,
В бою ти врятував дочку мою кохану,
Ти візьмеш з нею шлюб і матимеш дружину,
А королівський трон я задля вас покину.

Задовго я сидів на королівськім троні,
Від старості мої вже побіліли скроні,
На троні я зазнав і слави, і неслави,
Для мене заважкі уже державні справи.

Віднині я тобі державу відступаю,
А сам на схилі літ мале бажання маю 
У палаці твоїм маленької кімнати,
Щоб при тобі й дочці в ній віку доживати».

Так говорив король, і слухали гусари,
Неначе дивних снів їх сповивали чари,
А витязь Янош встав і поклонився ґречно,
Й за ласку королю подякував сердечно.



«Я дякую тобі за щиру й добру волю,
Такої дані я не заслужив, королю,
А якщо й заслужив таку чи трохи схожу,
Твоєї доброти прийняти я не можу.

Чому? Про це була б занадто довга мова,
Хоч відповідь моя давно уже готова;
Боюсь, що я твоїй вельможності набридну,
Почавши про свою про долю жалюгідну...»

«Нічого, говори, послухаєм часинку,
Для нас ти тягарем не можеш бути, синку!» 
Підбадьорив король, а те, що витязь Янош
Сказав, узнаєш ти, як далі в книгу глянеш.

XIV

«То з чого ж розпочать? А розпочну з початку 
І прізвища мого відкрию вам загадку.
Малим дитям мене знайшли у кукурудзі,
Тож Кукурудзою я звуся по заслузі.

Ґаздиня, що своїх дітей не дожидала
(Вона мені сама не раз розповідала),
Йшла присмерком колись додому через поле
Й побачила дитя в кукурудзинні голе.

Я так репетував, що тая добра жінка
Заплакала: «Невже загине ця дитинка?
Цить, хлопчику, не плач, тебе я тут не кину,
Нема в мене своїх, то матиму дитину».

Отож вона пішла до свого чоловіка,
А той на вдачу був людина просто дика,
Коли мене старий побачив з нею в хаті,
Прокльони над столом запурхали строкаті.
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Ґаздиня молода старого ґазду просить:
«Ну, батьку, не гнівись, погнівався  і досить!
Лишила б там його, на що було б це схоже?
Як уповала б я на милосердя боже?

Не буде зайвим він, як виросте, в домівці,
У нас хазяйство є, свої воли і вівці,
Коли оце маля на ноги підведеться,
Наймати чабана вже вам не доведеться».

Чи так вона, чи сяк вламала чоловіка,

Та радість то була для мене невелика;
Коли я вже почав у лузі пасти вівці,
Мене ні разу він не гладив по голівці.

У будень  батоги, і добра лайка  в свято,
Як на мале хлоп я, то й справді забагато.
От тільки й радості було  одне дівчисько
Жило в отім селі від мене дуже близько.
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У дівчинки давно уже померла мати,
А батько тільки встиг нову дружину взяти,
Як сам, не знати й як, попав до смерті в сіті,
І дівчинку лишив із мачухою в світі.

Та дівчинка була трояндою моєю,
В моїм гіркім житті я тішивсь тільки нею.
Як я любив її! Сусіди і сусідки,
Всі називали нас лише «сільські сирітки».

Іще хлоп ям я міг для любої подружки
Всі ласощі забуть  і сирники, й ватрушки.
Ще ж більше я любив, як кожної неділі
Ми з нею бавились між дітьми на дозвіллі.



Підпарубком я став  нестримно і шалене
У грудях як вогонь спахнуло серце в мене.
Коли я цілував її між трав і квітів,
Світ завалитись міг, а я б і не помітив.

Натерпілось дівча від мачухи лихої,
Хоч би тій відьмі бог дав смерті нелегкої!
Я боронив її, були б ще гірші сльози:
Спиняли мачуху лише мої погрози.

В собачому житті не мав я відпочинку.
Поклали ми в труну лихого ґазди жінку,
Ту, що знайшла мене і долею хлоп яти
Весь бідкалася вік, неначе рідна мати.

Твердий на серце я, й хоч горем добре битий,
Доводилось мені не часто сльози лити.
Коли ж лягла в труну моя названа мати,
Не міг я сліз рясних на людях приховати.
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Та й Ілушка моя, мій цвіт, моє дівчисько,
Тієї жінки смерть до серця брала близько.
Мов перли в неї з віч котилися сльозинки,
Бо як їй не любить було тієї жінки!

Бувало, каже нам: «Ви не журіться марно,
Я вас і одружу, й весілля справлю гарно!
Ще все наше село на вас буде радіти,
А ви тільки заждіть, заждіть ще трохи, діти».

Терпляче ждали ми, хоч ждать було несила
І, бачить правду бог, вона б нас одружила
(Бо слова у житті ніколи не зламала),
Коли б її земля дочасно не прибрала.



Од нас вона пішла, й ми знов осиротіли,
Надії не було, а ми її хотіли,
Й хоч без надії жить у світі найстрашніше,
Кохалися удвох не менше, ніж раніше.

Господь пошкодував нам радості земної,
Маленької хоча б, гіркої і сумної,
Я вівці розгубив, не мало  з півотари,
І ґазда мій прогнав мене дрючком з кошари.

Як гірко, сирота, прощавсь я з сиротою
Й світ за очі подавсь блукати самотою,
Тулявся по шляхах без хліба і без хати,
Аж поки не пішов, нарешті, у солдати.

Коханій не казав я в мить гірку розстання,
Щоб в серці берегла незраджене кохання,
Та й Ілушка моя спокійну мала душу,
Бо вірила, що й я кохання не порушу.

Отож забудь мене, красуне-королівно,
Я Ілушку свою кохатиму все рівно,
Й не буде у житті для мене важче втрати,
Хай навіть смерть сама мене не схоче брати».
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Так Янош закінчив своє оповідання

І всіх ним зворушив; зачулися ридання 
То довели до сліз принцесу їхні муки,
То плакала вона від співчуття й розпуки.

Тоді озвавсь король: «Зажди, зажди хвилинку!
Не силую тебе  тобі видніше, синку.
З принцесою на шлюб нема твоєї згоди,
То хоч не відхили моєї нагороди!»



Скарбницю відімкнув король свою одразу,
Скарбничий підійшов ту ж мить з його наказу.
«Цю сакву золота за подвиг свій дістанеш!»
І в сні таких скарбів не бачив витязь Янош.

«Ну, витязю, дочки моєї рятівниче,
Віддячити тобі у мене більше нічим 
Із золотом візьми цю торбу глибоченну,
Порадуй ним себе й кохану наречену!

Шкодую вельми я, що ти нас залишаєш,
Бо горлицю свою обняти поспішаєш,
Ну що ж, мій витязю, щасливої дороги,
Твої ж товариші побудуть в пас ще трохи».

Й направду так було, як в королівській мові:
Вже Янош був давно в думках напоготові,
Принцесу попрощав (вона ридала в горі)
І сів на корабель, що вже чекав на морі.

У путь його король і військо проводжали,
І щастя від душі і радощів бажали,
І в замок не пішли з принцесою сумною,
Допоки корабель не зник за далиною.
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Туманна пелена вже корабель укрила,
У вітер низовий вчепилися вітрила,
А Яноша думки летіли через води,
Бо не спиняли їх ніякі перешкоди.

І Янош міркував, збентежений до краю:
«Ох, Ілушко моя, мій смутку і мій раю!
Чи почуваєш ти, як разом із вітрами
До тебе я лечу з великими скарбами?



До тебе лину я, щоб після днів терзання
Могли ми розділить незраджене кохання.
Ми будем жити вдвох, щасливі і багаті,
Не в наймах, як колись, а в нашій власній хаті.

Хоч мій хазяїн мав сувору й дику вдачу,
Та я йому усе на радощах пробачу.
Це через нього я пройшов вогонь і воду,
Він чесно заслужив від мене нагороду».

Так Янош малював в думках картини милі.
На морі корабель долав тим часом хвилі,
Угорщина ж була, ох, як іще далеко,
Бо з Франції туди добитися не легко.

На палубу піднявсь надвечір Янош-витязь
Дихнути вітерцем, на хвилі подивитись,
Стерничий проказав в цей час слова похмурі:
«Ген захід весь в крові, коли б не бути бурі!»

А Янош не почув, бо саме в ці хвилини
Ключ пролітав над ним у небі журавлиний.
До осені вже йшло, і це в печалі щирій
Летіли журавлі з Угорщини у вирій.

їх Янош проводжав очима в далі млисті,
Мов принесли вони для нього добрі вісті
Про Ілушку його, незраджену, єдину,
І про далекий край  кохану батьківщину.
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І от на другий день, як і гадав стерничий,
На морі вдарив шторм могутній, бунтівничий,
Ридали і ревли несамовиті хвилі,
А вітер їх хльостав в сліпому божевіллі.



Команда корабля заклякла з переляку,
Хоч бачили морці погоду усіляку,
А в цей страхітний день всі зрозуміли швидко,
Що порятунку їм нівідкіля не видко.

Світ рантом спохмурнів  насунулися хмари,
Небесної війни зачулися удари,
Грім грізно гуркотів, вогню шугали блиски 
І от від корабля залишилися тріски.

А хвилі все ревли, вставали, наче гори,
Давно вже моряків ковтнуло грізне море.
Що ж з Яношем? Невже і він пірнув у хлані
З кипінням диких хвиль в даремному змаганні?

Ох, смертну почував і він уже розпуку,
Та небо простягло йому рятунку руку,
Щоб не загинув він, як інші, безневинно,
І вирвало його з морської домовини.

Бурунилась глибінь, кипіло море яре,
Підкинуло його на хвилях аж під хмари,
Та Янош не злякавсь, і не позбувся тями 
За хмару ухопивсь могутніми руками.

Вхопитися  вхопивсь, та задубів від стужі.
На хмарі висів він аж клякли руки дужі.
І хмара донесла його до суходолу,
А там він на стрімку зіскочив скелю голу.

Спочатку восхвалив він благодать господню
За те, що не пірнув навік в морську безодню.
Не згадував про скарб ні разу він в ті хвилі,
Ще добре, що душа залишилася в тілі.



А потім роздививсь по кам яній пустелі 
Лиш гриф один в гнізді сидів на гострій скелі,
Він саме годував голодні пташенята,
І Янош зрозумів, що й з чого починати!

Він сторожко підповз, щоб не злякать пташину,
І грифу, як в сідло, враз вихопивсь на спину,
Остроги в боки втис, примусив до покори 
І птах його поніс через долини й гори.

Гриф скинув би його, коли б була спромога,
За Яношем однак лишалась перемога,
Уперто він боровсь, бо кожної хвилини
Гриф скинути його міг зі своєї спини.

Перелетіли так вони країв немало,
І от одного дня  тут саме засвітало 
Наш витязь, що тримав за шию дужу птицю,
Побачив на землі свого села дзвіницю.

Скінчились темні дні і безпроглядні ночі!
Від радості сльоза спливла йому на очі.
А гриф уже стомивсь, бо й далина, й вітрище,
І до землі спускавсь все нижче, нижче й нижче.

Заледве дихав птах, опали дужі крила,
На пагорбі він сів, бо вичерпалась сила.
Тут Янош з нього зліз, забувши власну втому,
Й замислившись подавсь в своє село  додому.

«Кохана,  думав він,  тобі признатись мушу,
Що не скарби несу, а тільки вірну душу.
Я знаю, що й цього для тебе буде досить,
Не золота твоє, а щастя серце просить».



Він до села дійшов і зупинивсь на схилі,
І вухом уловив знайомі звуки милі 
Чувсь гуркіт бочок скрізь, возів дрібне бряжчання,
Зіходилось село якраз на винобрання.

Та Янош не звертав уваги ні на кого,
Його також усі вважали за чужого,
І вулицею він продовжував чвалати
На Ілущин куток  до влюбленої хати.

Ох, як його рука на клямці затремтіла!
Ледь-ледь йому душа не випурхнула з тіла.
Він двері одчинив... Щось грізно стисло груди.
Де ж Ілушка його? Чужі у сінях люди!

«Невже забув я шлях до любої хатини?»
І Янош повернувсь, щоб причинити сіни.
«Кого шукаєте?»  найбільше для годиться
Спитала Яноша гарненька молодиця.
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І Янош розповів, хто він, кого шукає...
«Як ви змінилися! На вас лиця немає!
Ох, дядечку... Куди, куди ж ви? Зупиніться!» 
Здивована, його спиняла молодиця.

«Зайдіть, зайдіть до нас, ми будем дуже раді,
Я більше розказать про все вам зможу в хаті...»
 Підсунула стільця, але сама не сіла,

Стояла поруч з ним і далі говорила.

«Впізнали ви мене? Я дівчинка маленька,
Сусідська дівчинка... До Ілушки частенько
Я бігала колись... Із нею ж ви кохались...»

«Пригадую, авжеж... Де ж Ілушка? Що сталось?»



Здавалось Яношу, що все це йому сниться...
Сльозами залилась привітна молодиця.
«Де ваша Ілушка? А ви хіба не знали?
Ми Ілушку давно, сердешну, поховали...»

Гаразд, що він сидів, бо впав би від розпуки.
До серця бідного затерплі кинув руки,
Мов вирвати хотів із нього горе люте,
Неначе проковтнув пекучої отрути.

Так мовчки він сидів і все кудись дивився,
А потім запитав, немов від сну збудився:
«Сказали б правду ви, що заміж вийшла мила...
Хай буде замужем, це краще ніж могила!

Зустрів би десь її, як трапиться нагода,
Хоч і гірка була б із того насолода...»
На жінку глянув зпов і тут на повну міру
Побачив, що вона сказала правду щиру.
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Чолом на край стола схилився Янош-витязь
І тяжко заридав, аж страх було дивитись,
І щось він говорив, і скаржився на долю,
І голос уривавсь йому з гіркого болю.

«Чом не загинув я, коли змагавсь з ордою?
Чом в морі не знайшов могили під водою?
Невже для того лиш зоставсь я в світі жити,
Щоб муки ці тяжкі, цей біль страшний терпіти?»

Потроху в серці вщух пекучий біль гризоти,
Неначе задрімав, стомившись від роботи,
І Янош запитав, коли померла мила,
І як вона свою останню мить зустріла.



«Було і горя, й сліз у бідної немало,
А мачушина злість вкінець її зламала,
Зате ж і їй гірка судилася спокута:
Пішла собі з ціпком у жебри відьма люта.

Для Ілушки були ви подихом останнім,
Молилася за вас вона перед сконанням:
 Ох, Янчі, ми були душа з душею злиті,

Кохатиму тебе я і на тому світі!

Так одійшла від нас навіки ваша мила.
Тут близько за селом стоїть її могила.
Повірте, пролили ми не одну сльозину,
Як клали всім селом її у домовину».

Дороги він не мав розпитувать ні в кого,
Бо з жінкою дійшов до цвинтаря сільського,
А як зостався сам, йому забракло сили 
Упав він на горбок убогої могили.
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Тут Янош пригадав щасливі дні і роки,
Як в Ілушки вогнем палали серце й щоки.
Минулося усе... Зів ялі і холодні,
В сипкій сирій землі лежать вони сьогодні.

Вже сонця промінці погасли зчервонілі,
І місяць ізійшов блідий на небосхилі,
Побачив сумно він з осіннього туману,
Як Янош попрощав навік свою кохану.

Та ні, він повернувсь... Проріс із домовини
На бідному горбку розлогий кущ шипшини,
І квіточку зламав собі в дорогу Янош:
«На серці в мене ти ніколи не зів янеш!



Ти, квітко, що зросла з її земного праху,
Не залишай мене в блуканні, бідолаху!
Блукатиму тепер, допоки не загину,
Допоки радо й сам не ляжу в домовину!»

XIX

В дорогу Янош двох супутниць взяв з собою:
Його згризала та, що звалася журбою,
А другу, що колись була гостріша жала,
Скривавлену в боях, саму іржа згризала.

Терпів він на шляхах страждання невимовні,
Не раз уже над ним зіходив місяць вповні.
Коли ж нова весна прогнала тінь зимову,
З журбою витязь наш таку завів розмову:

«Ще не стомилась ти, супутнице похмура,
Вигадлива журба, невтомна на тортури?
Навіщо ж мордувать, коли не можеш вбити?
Іди від мене геть, ти, марево несите!

Від тебе смерті я ще довго не діждуся,
Коли безсила ти  до інших я звернуся.
Ви, злигодні мої, в невтомності уперті,
Невже й від вас також я не діждуся смерті?»

Так він прогнав журбу,  та навісна сусідка
До нього вже тепер навідувалась зрідка,
Бо серце він замкнув, і геть журба зникала,
Хіба сльозу з очей ще часом витискала.

А потім покінчив він також і з сльозами,

Волік своє життя набридлими шляхами,

У нетрища глухі вони заволоклися

Й натрапили на віз у хащах чорнолісся.



То був гончарський віз, на лісовій дорозі
В багнищі він загруз з колесами по осі.
Гончар заледь з коня не вибиває душу,
А віз собі рипить: ні, з місця я не рушу!

Тут Янош привітавсь: «Добридень, чоловіче!»
Йому лихий гончар зирнув з-під лоба в вічі
І тільки огризнувсь похмуро впертий злидень:
«Ет, нині не мені, а чортові добридень!»

«Чого це, дядьку, вам злоститися охота?»
«Аякже! От загруз  не вилізу з болота!
І смикаю коня, і лаю, і шмагаю,

А віз немов прилип  ніщо не помагає».

«То, може, вам моя потрібна допомога?

А ви мені скажіть, куди оця дорога...»
І Янош показав на шлях, що боком вився

І десь у гущині і темряві губився.
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«Куди цей шлях веде? Туди, де смерть готова...
І більш про нього я не вимовлю пі слова!
Там велетні живуть, страхіття й світу подив,
Додому відтіля ніхто ще не приходив».

«Ну,  Янош відказав,  яка страшна загроза...
А відступіться вбік, а я візьмусь за воза!»
Як правду говорить, то жарт був, не робота,
За дишель ухопивсь і викотив з болота.

Полізли в гончара від дива з лоба очі,
Еж він вожався тут з тим клятим возом з ночі!
Хотів за поміч він подякувать найкраще 
За Яношем і слід уже пропав у хащі.



Наш витязь не спинявсь в дорозі й на хвилину,
І ось вже він прийшов у велетів країну.
Кордон там пролягав над річкою виткою,
Що зватися могла б десь-інде і рікою.

Кордон сторожував малий підпарубочий,
Як витязь захотів йому заглянуть в очі,
То й кивер загубив  бо хлопець був заввишки
З дзвіницю в їх селі, не нижчий ані трішки!

Схилився підліток над дивом невідомим,
Загуркотів над ним, неначе з хмари громом:
«Чи не людисько там, в траві, сховалось, кляте?
Щоб розчавить його, сверблять у мене п яти!»

Наміривсь велетень на Яноша ногою,
Та шаблю витязь враз підняв над головою,
І сторож заревів, як не почути й зроду 
На шаблю наштрикнувсь  і брязнув просто в воду
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«Оце так молодець, це є на що дивитись!

Упав, неначе міст!»  подумав Янош-витязь.
Він тямкувати все мав непогану звичку
Й по тілу велетня подався через річку.

Не пнися, парубче, бо ти уже не встанеш!
Коли на другий бік дістався витязь Янош,
Він шаблею змахнув чи раз, чи мо  два рази,
І в велетня ту ж мить розсипалися в язи.

Ні, велетень з води вже більше не підвівся

І поглядом згори за річку не дивився,
Затемнення навік йому затьмило очі,
Темніше, ніж пітьма беззоряної ночі.



По тілу велетня котились темні хвилі,
Геть скаламучені й від крові зчервонілі.
Що ж витязь наш знайшов за велетенським бродом?
Я розкажу й про це, та тільки трохи згодом.

XX

Все глибше забрідав у хащі витязь Янош,
Які дива навкіл, куди ти не поглянеш!
Не міг він уявить і в сні того, що нині
Побачив наяву у велетській країні.

Він до вершин дерев, налитих диким соком,
Хоч би й хотів того, не міг докинуть оком.
Лист висів на гіллі  із кожного пошити

Вдалося б кобеняк, чи навіть зо дві свити.

Гула від комарів гігантських вся округа,
У нас би як волів їх запрягали в плуга.
Від тих лихих роїв, від їх страшних укусів
Наш витязь шаблею оборонятись мусів.

А круки! Де й було узятись тій рахубі!
Один такий сидів на віковому дубі,
І хоч не менш двох миль лишалось до почвари,
Та Янош відрізнить не міг його від хмари.

Він далі й далі брів і дивувавсь з усього,
Враз зачорніло щось перед очима в нього:
Ні вікон, ні дверей, ні світла теплих плямок 
То чорний, наче ніч, був королівський замок.

До замку велетня вела велика брама,
Така велика, що... Ну велетенська прямо!
Бо велетнів король, пихатий і багатий,
Маленької собі не міг би збудувати.
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Хоч Янош дивувавсь, та не лякавсь одначе.
«Що зовні  бачив я, а далі що  побачу!»
І хоч було йому вмирати неохота,
Сміливо увійшов у замкові ворота.

Невчасно він прийшов на замчище, бо саме
В цей час король сідав обідати з синами.
Що їли на обід ті велети дебелі?
Авжеж не галушки  вони трощили скелі!

Як Янош увійшов до короля в палати,
Не дуже він хотів із ним за стіл сідати,
Та в Яноші впізнав король людину кволу
І ґречно запросив його сідать до столу.

«Сідай, коли прийшов,  сказав король до нього,-
А скелі не з їсиш, з їмо тебе самого.
Найбільшої тобі, не бійсь, пошани вділим 
Посолимо обід твоїм солоним тілом».

Те, що сказав король, було уваги варте,
І Янош зрозумів, що тут йому не жарти.
Він велетню сказав сміливо в очі хижі:

«Признатись, я не звик ще до такої їжі,

Та вже, коли я тут і при обіді саме,
Чом за компанію й не пообідать з вами?
Хіба що попрошу, не осором свій замок,
Вділи мені якийсь із меншеньких уламок».

І одламав король з усмішкою лихою
Од скелі прискалок  щось фунтів з п ять вагою:
«А спробуй, розгризи на перше цю галушку,
На друге я тобі приготував пампушку!»



«Бодай тебе чорти спровадили до згуби,
Об камінь можеш сам обламувати зуби!»
І Янош ухопив «галушку» в праву руку,
І в лоба королю пошпурив каменюку.

Був замашний удар, міцний уламок скелі 
І мозок короля схлюпнувся аж до стелі.
Тут Япош засміявсь: «Тут я не винуватий,
Не слід було мене камінням частувати!»

Похнюпились сини і гірко посмутились,
І сльози по щоках у велетнів котились,
Неначе вдарив град з дощем навперемішку,
Могла б одна сльоза наповнить добру діжку.

Найстарший син звернувсь до Яноша з одчаєм:
«Ох, змилуйсь! Королем тебе ми призначаєм!
Сідай собі на трон, владай спокійно нами 
Ми будем відтепер твоїми кріпаками».
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Молодші загули услід за старшим братом:
«Будь нашим королем, а не суворим катом!
Що старший брат сказав, то наша спільна воля,
Бери нас в кріпаки, коли така в нас доля!»

І Янош відповів: «Це зовсім інша мова!
Гаразд, погоджуюсь, але одна умова 
Я не залишусь тут, мені в дорогу треба,
А королем когось призначу замість себе.

Однаково мені, хто вами править буде,
Хоч ви і велети, але покірні люди,
Живіть, як і раніш, та на мою вимогу
З являйтеся гуртом мені на допомогу!»



«Візьми оцей свисток і свисни в нього, пане,

Як хочеш бачить нас, чи скрутна мить настане!»
Вклонився велетень, і Яношеві в руку
З поклоном передав свисток, як запоруку.

І Янош, ще одну здобувши перемогу,
Не гаючись подавсь од велетнів в дорогу,
Прихильно й лагідно прийнявши на прощання
Від кріпаків своїх найкращі побажання.

XXI

Чи Янош довго йшов, я не скажу  не знаю,
Аж почало темніть з усього небокраю,
Неначе звідусіль котилась тьми навала,
І раптом чорнота його навкіл обстала.

«Це ніч чи я осліп?  спинивсь він на хвилину.
В цій клятій чорноті напевно я загину!»
Та це не ніч була, така, що й не проглянеш:
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Тут сонця не було і не світили зорі,
Наосліп він ішов, блукаючи в просторі,
І чув у темноті, що все навкруг укрила,
Щось шурхає над ним, як велетенські крила.

Але то угорі не крила шелестіли 
То відьми звідусіль на шабаш свій летіли,
Волосся у політ скуйовдивши, як завше,
І мітлища свої, мов коней, осідлавши.

З усіх кінців землі, через моря і гори,
Опівночі вони зліталися на збори,
І то не шурхіт крил, а мітел шарудіння
Наповнило в ту ніч відьомські володіння.



Вогонь під казаном горів в лихій печері,
І Янош роздививсь, коли одкрились двері,
Як біля казана у гемонській світлиці
Навпочіпки сидять чаклунки і чортиці.

Як шабаш до кубла свого в ту ніч справляти
Зібралося усе відьомське кодло кляте,
Наш витязь до дверей підкравсь і крізь шпарину
Картину не жахну побачив  страховинну.

Навколо казана звивалися чаклунки
І кидали туди щурів, кнурячі шлунки,
Здохлятину, траву, з-під шибениці квіти
І людські черепи, щоб разом все зварити.

Хоч Янош почував огиду і відразу,
Усе він зрозумів і вирішив відразу.
Він знищити кубло відьомське має змогу,
Покликавши своє кріпацтво на підмогу.
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У торбу за свистком шугаючи рукою,
Щоб армію свою прикликати до бою,
На щось цупке й шорстке наткнувсь безстрашний витязі
І прихиливсь в пітьмі, щоб краще роздивитись.

А то біля дверей накидані лежали
Ті мітли, на яких відьми поприлітали,
Що ж Янош мав робить? Закинув геть, та й годі,
Щоб відьми не могли знайти їх при нагоді.

Тоді лиш свиснув він. послухались наказу 
І кріпаки його з явилися відразу.
«Спасибі, молодці! Вперед! Виламуй двері!»
І велети за мить були уже в печері.



Ох, що тут почалось! Крик, лемент, зойки, галас!
Відьомське кодло вмить в пітьму порозбігалось 
До мітел! Де вони? Немає! Де шукати?
Ні одної мітли! На чому ж їм тікати!

А велети  вперед і не давали маху,
Хапали хто кого  чаклунку чи відьмаху,
Об землю кидали якусь з розгону кидьма 
Й розтрощена в пітьмі здихала клята відьма!

І тільки котра з них заплющувала очі 
Як рідшала пітьма безрадісної ночі,
Ясніли небеса, зоря на сході квітла,
Й країна темряви ставала царством світла.

Вже й сонце почало виходити з-за хмари,
І лиш одна з відьом ще дожидала кари,
І Янош упізнав в ній мачуху злочинну,
Що Ілушку його звела у домовину.

«Ну,  Янош закричав,  а цій я сам віддячу!»
І відьму ухопив, але, вертка на вдачу,
Вона, хоч і далась йому спочатку в руки,
Та вислизнула враз із спритністю гадюки.

«Лови її, хапай оте відьмисько люте!»
Лиш велетові встиг з одчаєм він гукнути,
Як той уже схопив, в лабетах стис потвору
І помахом одним закинув аж за гору.

Знайшли її в селі, де Янош жив ізмалку,
Розбилася вона, упавши, на кавалки,
І хоч була тепер вже тиха й безборонна,
Не каркнула по ній, по мертвій, і ворона.



В країні тьми нараз запанувало світло,
Засяло сонечко  все навкруги розквітло;
А Янош вогнище розклав після розгрому
Й відьомські мітли всі вщент попалив на ньому.

Він велетів пустив додому, наказавши
Наказів пильнувать і дожидати завше,
Ті ж поклялись йому служити незрадливо,
Направо він подавсь, вони пішли наліво.
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І Янош знов блукав, минав долини й гори,
І в серці витязя потроху вщухло горе,
Коли дивився він на квіточку шипшини,
Не те вже почував, що першої хвилини.

Ту квіточку носив з собою він усюди,
З могили Ілушки він взяв її на груди,
В шипшині тій була якась незнана сила 
Солодкий щем в душі вона в нього будила.

Сховалось сонце враз за краєм виднокругу,
Лишивши по собі вузьку червону смугу,
Та згасла і вона, потьмарилось на сході,
І жовтий молодик з явивсь на небозводі.

А Янош далі йшов,  вже й місяць закотився.
Стомився витязь наш і в темряві спинився,
Ліг на якімсь горбку, бо мав віддавна звичку:
Кулак під голову  й передрімає нічку.

Заснув він тую ж мить і не помітив навіть,
Який горбок йому за ліжко сю ніч править,
А він вночі забрів на кладовище вбоге,
Яке з руїною змагалось край дороги.
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Опівночі, в пітьмі зловісної години,

Мов стався землетрус  одкрились домовини,
І привиди бліді у саванах зотлілих,
В страхітному дранті з явились на могилах.

Затупало навкруг, загупало, завило 
Здригнулася земля, і небо задвигтіло,
Але під те виття, під ті шаленські скоки

Наш витязь не збудивсь  був сон його глибокий.

Хтось з привидів його побачив на могилі,
«Живий!  він заволав.  Збирайтеся на силі!
Живцем його в труну, у твань і баговиння,
За те, що він забрів у наші володіння!»

Рій привидів ту ж мить до Яноша злетівся,
З юрмився навкруги й над сонним нахилився,
Скрипіли кістяки і скреготіли ікла,
Тут півень закричав  і зграя притьмом зникла.

Збудили витязя не співи і не танці,
Від холоду він сік зубами в лихоманці.
Хитається трава. Холодний вітер свище.
І Янош тую ж мить покинув кладовище.

XXIII

Минула темна ніч. В досвітню тиху пору
Виходив витязь наш на височенну гору,
А висхід подолав, то навіть зупинився 
Такий чудовий світ з горн йому відкрився.

Зірниця в небесах повільно пригасала,
Промінням золотим вона заледве грала,
І згасла під кінець, немов зітхнула  годі,
Як сонце золоте з явилося на сході.



Вкотилося воно на золотому возі
І осявало світ, і все живе в дорозі 
Долини, і ліси, і гори, й тихе море,
Що мріло в берегах безмежне і прозоре.

Мов у глибокім сні лежало море синє,
Скидались зграйки риб на мовчазній рівнині, 
Як сонце промінцем їх з висоти торкало,
Здавалось, що в воді алмазне сяйво грало.

Хатина оддалік тулилась над водою.
Рибалка, що заріс по пояс бородою,
У березі якраз хотів закинуть верші,
Тут Янош надійшов і привітався перший.

«Чи не прогнали б ви мене, немов пронозу,
Коли б я попросив за море перевозу?
Я б добре заплатив, та грошей  ані сліду,
А все ж перевезіть, скажу спасибі, діду!»
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«Що гроші,  дід сказав,  хоч золоті, хоч срібні,
Коли вони мені достоту непотрібні!
Адже морська глибінь, нівроку, родить рибку,
Що вистачить мені на добру хліба скибку.

А постривай лишень... З якими ти вітрами
Оце прибув до нас? Не море перед нами!
Задурно б перевіз, як грошенят немає,
Але ж це океан  тут ні кінця, ні краю».

«Це справді океан? Тоді ще більш цікаво!
Я мушу будь-що-будь шукати переправи
За море-океан  у далину безвісну...
Та як її знайти? А підождіть... Я свисну!»
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Він свиснув у свисток  і велетень з явився,
Мов виріс із землі, і Яношу вклонився.
«Перенесеш мене через велику воду?
Ні перевозу тут немає, ані броду!»

«Авжеж перенесу, питання не до речі,
Озвався велетень,  сідай мені на плечі.
Вмостивсь? Тримайсь за чуб, інакше буде горе»
І велетень убрід подався через море.

XXIV

Все велету  ніщо, і глибина, і хвилі.
Ступнув ногою раз  і вже зробив півмилі.
Три тижні, як бредуть вони по морю швидко,
А другий берег де? Нема його й не видко!

Та ось одного дня у синьому тумані
Забачив береги наш витязь довгождані,
«Земля!»  тут закричав він велетові в вухо.
«Це тільки острівець»,  озвався велет глухо.

«Це острів? А який? І хто живе на ньому?»
«На ньому царство фей, як це усім відомо.
За островом оцим нічого вже немає,
Там море-океан у небуття впадає».

«В країну фей скоріш неси мене, кріпаче!
Невже я царства фей ізблизька не побачу?»
«Та що ж, я однесу  дорога недалека,
Та тільки там тебе чекає небезпека.

Щоб втрапити туди, то треба тями й тями 
Там чудиська страшні охороняють брами...»
«Страшні чи не страшні, то не твоя турбота,
Бувало й не таке, одчиняться ворота!»



Так велетня свого примусив він скоритись,
І більше той не став вагатись і баритись.
Він Яноша зсадив на березі крутому
І через океан подався вбрід додому.

XXV

Три брами в царство фей провадили врочисті,
І першу стерегли три вуйка пазуристі,
Немало довелось попоратись герою,
Та від його руки загинули всі троє.

«Ну,  Янош ухвалив,  цих на сьогодні досить.
Я добре поробив  спочинку тіло просить.
Тут, на ослоні, ніч гарненько відпочину,
То й другі одчиню ворота в цю країну».

Авжеж, не розійшлись його думки з ділами.
Уранці підійшов до другої він брами:
Навколо озирнувсь  важкенька жде робота,
Три леви стерегли від нього ті ворота.

Та Янош зброю мав куди гостріш від жала,
На левів кинувсь він  і шабля заблищала.
Хоч билися вони уперто і завзято,
Але й у них в бою життя було узято.

Він левів подолав  його ж долала змора.
Та Янош не схотів відпочивать, як вчора,
І втерши піт з чола, готовий все збороти,
Під треті підійшов у царство фей ворота.

О господи, спаси! Побачив він дракона 
Від погляду його у жилах кров холоне,
Та це ще півбіди  те страховиддя люте
Могло шістьох волів одразу проковтнути!
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Та Яношеву це відвагу не зламало,
Олії в голові наш витязь мав чимало:

Одразу зрозумів  тут шабля пі до чого,
Й поклявся будь-що-будь здобути перемогу.

Дракон не став чекать  якраз роззявив пащу,
Щоб Япоша на зуб узяти якнайкраще.
Що ж Яношу робить лишалось в цьому разі?
Він з місця стрибонув у пельку бідоласі!

Де серце в чудиська? І миттю шаблю  з піхов.
У серце застромив  дракон уже не дихав,
Зваливсь, немов гора, страхітний незугара:
Скінчилося життя  з дракона вийшла пара.

Щоправда, Янош мав чималу ще мороку,
Щоб вилізти на світ з драконового боку,
Він дірку просвердлив і вийшов, мов по трапу,
Ворота одчинив  і в царство фей потрапив.

XXVI

В країні фей зими немає і в помині,
Там вічної весни цвітуть простори сині,
Давно і назавжди скінчилась ніч остання,
Й панує вічна мить рожевого світання.

Не дбаючи про смерть, не знаючи про неї,
Живуть там юнаки й дівчата  юні феї, 
Не треба ні пиття, ні хліба в цьому світі.
Кохаються вони й своїм коханням ситі.

Не горе і не жах, не муки і погрози,
А радість в їх очах скипає в світлі сльози,
І падають вони у глиб землі й відразу
В глухих земних шарах з них постають алмази.



Розчісують своє волосся юні феї 
І стелеться воно й зникає під землею,
І золотом стає, і множиться без ліку
Невтомним шукачам на радість превелику.

Там промені очей дівочих підбирають,
Грайливі малюки з них райдуги сплітають
І завжди в небесах  будь в грудні чи у квітні 
Між білих хмар стоять ті дуги семицвітні.

Хмільні не від вина  від радості сп янілі,
На ложах із квіток лежать створіння милі.
І легіт запашний, народжений світанням,
Вколисує їх в сон своїм легким диханням.

І те, що спиться їм у сні на ложах з цвіту, 
Це тільки тінь іще прекраснішого світу.
Охоплює людей подібне раювання,
Коли ми на землі пізнаємо кохання.

XXVII

В щасливім царстві фей хоробрий Янош-витязь
Від подиву не знав, на що йому дивитись,
Усе сліпило зір, рожево мерехтіло,
Він тільки озиравсь збентежено й несміло.

Всі феї підвелись, щоб Яноша зустріти,
До нього підійшли довірливі, як діти,
Обстали витязя веселою юрбою
І повели його вглиб острова з собою.

І Янош, наче в сні, дививсь на все довкола,
І раптом пробудивсь  його журба вколола.
Він з розпачем відчув стару у серці рану,
Бо Ілушку згадав  загублену кохану.



«Любов і злагода панують в цій країні,
І тільки я один блукаю в самотині,
Є щастя тут у всіх, кого лиш не спіткаю,
Чому ж так сталося, що я його не маю?»

Там озеро було, глибоке і прозоре,
Туди і привело його велике горе,
На квіточку свою він глянув, на шипшину,
І отакі слова сказав у ту ж хвилину:

«Єдиний скарбе мій! Прах милої моєї!
Показуй шлях мені  і я піду до неї».
Зів ялі пелюстки на воду кинув милі,
І кинутися сам уже хотів у хвилі.

Та чудо відбулось, яке буває зрідка,
На Ілушку в воді перетворилась квітка!
Він в озеро  не ждав на човен та на весла 
І виніс Ілушку, адже вона воскресла.

В тім озері була жива вода глибинна,
Вертала всім життя одна її краплина.
У Ілушки зросла шипшина на могилі,
То й воскресили прах води живої хвилі.

Про все я розповів вам піснею моєю,
Не здатний лиш про те, що Янош чув душею,
Як виніс Ілушку живу на берег з хвилі
І на устах відчув її цілунки милі.

Красуня Ілушка! Усі дівчата-феї
У захваті німім дивилися на неї,
І хлопці  Яноша, а Ілушку  дівчата
На царство вибрали і повели вінчати.



Так Янош мій зазнав нарешті щастя й долі,
В обіймах Ілушки сидить він на престолі;
Як царювать почав  так він царює й нині,
Улюблений всіма у милих фей в країні.

Пешт
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ШАЛГО

Між Ноградом і Гемером лежить *
Порослий хащами відніжок Матри,
Неначе стомлений гривастий лев,
Що темним зором дальній простір крає.
На тім кряжі скелястім в хмурі дні
Спиняються, неначе для спочинку,
Мандрівні зграї обважнілих хмар;
Ці гори  кузня, де коваль невтомний 
Гроза, що замовкає в небесах,
Кує нещадні сині блискавиці
Для сповненого гнівом божества.
На скелях цих підводивсь замок Шалго,
Мов велетень, що руку по зірки
В хижацькому зухвальстві простягає.
Тут жив пан Шалго... Близько до небес,
Проте гніздилось в ньому люте пекло.
Давно віків хода всепереможна
Прибила вежі замка до землі,
Зосталися од них лише руїни,
Що сумовито свій кінчають вік,
Мов грішники, що по роках бурхливих
Йдуть в пущі, переситившись життям.
В погідний день, блукаючи по скелях,
Я опинився біля тих руїн.
Палахкотіло сонце. Не знаходив
Мій погляд перепони й геть летів,
Неначе птах, що вихопився з клітки.
Я радо обіймав прозору даль,



Де на дзвіницях в селах, на отарах
По луках, на ясній воді струмка
Переливалось щедре сяйво сонця.
Але в душі роїлись не такі
Веселі видива,  суворі думи
Провадили мене за темний пруг
Сучасності,  скрадавсь повільно й тихо
І з віддалі на мене напливав
Туман кривавих днів середньовіччя.

Розпочинавсь чотирнадцятий вік.
Мадьярську батьківщину облягала
Похмура ніч. Здавалось, що погас
У темряві останній промінь сонця.
На Ендре Третьому скінчився рід
Арпадів *. Буря сколихнула землю.
В час бурі каламутяться річки 
В мутній воді ловити легко рибу.
Погрузлі в себелюбства гріх тяжкий,
Позбавлені глави держави, люди
Забули про синівські почуття
І стали рідну матір грабувати 
Вітчизну, що збулась захисника.
Перетворились замки на вертепи,
Відкіль на стогін витоптаних піль
Відповідав глузливий сміх захриплий,
Мов одгукалось на осінній вітер
Зимової хурделиці виття.
У Шалго Петер Комполті сидів.
Його ім я з тремтінням вимовляли,
Бо скрізь, куди він шаблею сягав,
Скарби розбійник обертав на здобич,
А там, де здирця опір зустрічав,
Лишались тільки чорні плями крові.
Шляхами здирства вірно йшли за ним
Давид та Іов Комполті  достойні
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Захланного розбійника сини.
Спустошивши сусідній Шомошко
І сплюндрувавши вщент відлеглий Фюлек,
Розбійники на раду ізійшлись:
Куди тепер їм спрямувати кроки?
Ось поруч з батьком розляглись сини
В похмурій залі на ведмежім хутрі,
Яким вкривають плечі в грізну мить,
Коли у полі ріг сурмить тривогу.
В барилі грає єгерське вино,
Густе й важке, неначе кров злочинська,
Що в їхніх жилах люто пропливає,
Немов ота комета, що летить
У крижаних просторах міжпланетних.
«Налийте келихи, сини мої! 
Гукає Петер.  Вип єм за здоров я
Шимона Геде... Якщо будем жить,
І якщо господь бог нам допоможе 
Хай завтра в гості жде нас уночі.
А поки що дай бог йому здоров я...»
«Дай бог йому здоров я!»  загули
Убивці громовими голосами.
У відповідь, неначе люті пси,
Пробуджені в конурах, одгукнулись
Громохкі зводи  довго ще луна
Гарчала, поки, натомившись, змовкла.
Неначе вимер темний замок Геде.
Як налягає віко на труну,
Так і на нього впала мертва тиша.
Хто ж не склепив очей в цю пізню ніч
В німих понурих стінах замка Геде?
Дві найпрекрасніші зорі небес 
Кохання і любов до батьківщини.
Всі сплять,  а Шимон Геде ще не спить.
Турбота про вітчизну невсипуща
Сон одганяє од його очей.



Покіль він думає про долю краю
В освітленні печального ґнота,
В покої ближньому його дружина,
В красі своїй незрівняна Перенна,
Навколішках благає небеса

Про щастя для угорської вітчизни,
Покіль не знає щастя рідний край 
І муж її не відатиме щастя.
Зненацька жінка скрикнула, ходу
І зброї брязкання почувши зблизька.
В покій до мужа кинулась вона,
Та в тую ж мить до нього вдерсь в кімнату
Пан Петер Комполті з мечем в руці.
«Добривечір,  розбійник обізвався,
Що, здивувавсь? Хоч я й незваний гість,
Гадаю, що, як ввічливий господар,
Ти й без прохання віддаси усе,
Що забажаю  всю свою маєтність.
Як сталося, що так зненацька ми
Тебе обпали і що так нечутно
З явилися? Доволі проста річ!
Продався нам один твій сторож добрий,
Ворота замка потай одімкнув 
І нас тут сотня... Розумієш? Сотня!
Ми пов язали всіх твоїх людей,
Хлоп ятам саме сни чудові снились.
Прокинулись  з мотуззям на руках!
Давай, пан Геде, все, що є у тебе...
Чи, може, віри ти мені не ймеш?
То глянь сюди!»  штовхнув ногою двері.
Побачив Геде сотню розбишак
І серед них обох синів злочинця.
«Грабуй, розбійнику, все забирай! 
Промовив гірко він.  А ти, Перенно,
Іди в свою кімнату, і нехай
Тривога не в ялить душі твоєї.
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Тебе я порятую, скарбе мій!
Про інше все не варт багато думать...
Хай злодій вдавиться моїм добром!»
Подався Петер Комполті по замку
І спільники його  шукать скарбів,
Лише Давид та Іов скам яніли,
Коли б їм не заціпило уста
Од здивування, то вони спитали б:
Що це за видиво? Як фея снів
У стінах замку цього опинилась? 
А розійшовсь здивовання туман,
1 душі їх вернулися на землю,
Обидва враз рвонулись до дверей
У горницю безщасної Перенни,
Перед якою з шаблею в руці
Стояв блідий пан Геде, наче ангел,
Поставлений обороняти рай.
«Ні кроку далі!  крикнув він страхітно. 
Ні кроку далі  тут стоїть одчай,
Ні, смерть сама стоїть на цім порозі,
І ви не переступите його!»
Сказав  і змовк, та юнаків захланних

Не зупинили ні його слова,

Ні погляд, що пронизував їх наскрізь,
Як блискавка, що має все спалить.

«Ти шлях мій заступив?  рвонувся Іов.

Ти шлях мені наваживсь заступить?

Пробився б я, коли б в руках у тебе

Блищало сто шабель і сто смертей

Всміхалися мені на кожнім вістрі!»

Креснули іскрами шаблі блискучі.

Бійці зітнулися, неначе дві скали,

Що ураган верже одну на одну.

В цей час Давид в світлицю прослизнув,

Де захлиналася в сльозах Перенна,



Мов потопаючи у хвилях мук.
Розлігся крик, зачувсь останній подих...
Кричала жінка. Чоловік зітхнув.
Давид Перенну підхопив на руки,
А Іов серце мужеві пробив...

На півдорозі поміж Шалго й Геде
Стоїть на скелі замок Хайначке.

Було і в замку тихо, й на підзамчі.
Все спало. Лиш на вежі вартовий
Боровся з сном, напівсклепивши очі.
За північ пересипався пісок.
Та що за гомін пролунав у тиші?
Заледве чутний, він на силі ріс.
Перехрестився вартовий і з вежі
В долину глянув з острахом в душі.
Хто б інший міг порушить спокій світу
Посеред ночі глупої, коли
Не привиди, не відьми з відьмаками!
Що ж він побачив? Наче золотий
Серпанок, розстилалися в долині
Й пливли, мов дві закоханих душі,
Туман і сяйво місяця прозоре.
Од замка Геде в каламутній млі,
Як вихор, мчав у замок Шалго вершник
З красунею упоперек сідла;
Як чорна ніч було її волосся,
А другий вершник їх наздоганяв.
Таке було те видиво химерне,
Що вранці пробудившись, вартовий
Помислив, що все те йому приснилось...

Коли Давид у замок свій примчав
І зняв з коня дорогоцінну здобич 
В Перенні не було ознак життя;
Її тримав він на руках, мов мертву;
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Свідомість гасла, в серці кров гірка
Немов спинилася. Поклав красуню
На ліжко обережливо юнак,
Поводячись із жінкою, неначе
Оте дитя з безперим пташеням,
Що в лісі впало із гнізда допіру.
Давид схиливсь над нею і сказав
У захваті душевному: «О, чому
Моє чоло  не небо! Чому в нім
Очей не стільки, як зірок у небі,
Щоб я дививсь на тебе усіма?
Хто ти, красуне? Як я добре знаю
Найменшу риску у твоїм лиці!
Чи я стрічав тебе? Авжеж, здається...
Так, пам ятаю  бачив я тебе
Давно колись, давно... В ті давні роки,
Коли хлоп ям у лісі я блукав,
Іще дитям безвинним, у якого
Спливало кров ю серце, коли кров
Лилась оленя, вбитого мисливцем.
Не раз, не раз тоді тебе я бачив!
Коли дрімав на березі струмка
Між квітами... У снах моїх солодких
З являлась і схилялася до мене,
Як райдуга до теплої землі,
І голос твій звучав, як голос неба.
Я руку простягнув  обнять тебе 
Й прокинувся... Ти вже була далеко,
В темнозеленій хащі лісовій.
Я бачив лиш твою примарну постать.
Мчав за тобою, як вечірній легіт
Вслід за легким метеликом летить,
На гору біг... На голій верховині
Стояв я, скам янівши, й сумував,
Бо ти була далеко  геть аж в небі,
У сяєві вечірньої зорі.



Дитинство одпливало, а з дитинством

Зник романтичний світ дитячих мрій.
Сумирний хлопчик зріс злочинцем диким...
З тих пір тебе я більше не стрічав.
Та я до тебе мовлю  ти ж не чуєш
Речей моїх; недвижно ти лежиш.

Мов статуя, що впала з п єдесталу.
Чи ти жива? О, тільки не вмирай!
Хай краще в світі всі квітки зів януть
Й весни не буде більше на землі!
Аж ось твої розплющилися очі,
Ох, що за очі, жар який палкий...
Куди потрапив я? Чи не в майстерню,
В якій господь творить сонця живі,
Щоб сяяли над світом? Якщо в небо
Два сонця цих потраплять  тую ж мить
Своїм вогнем дощенту всесвіт спалять!»
«Е, годі, брате, вже моя черга!»
Почув Давид побіля себе голос
(То Іов вслід за ним прибув у двір).
«Доволі, брате, вже черга за мною 
Ми скарб оцей поділимо на двох!»

Перенна опритомніла й очима
Здивованими глянула навкіл:
«Де чоловік мій?.. Це не він... Цей також.
І ця кімната  не моя вона!
Де муж мій залишивсь? Невже дружину
Покинув він в такій страшній біді!»

«Твій муж подавсь далеко, молодице,
Озвався Іов,  ти його не жди!

Покіль він прийде з дальної дороги,
Зів яне твій принадний юний чар.
Забудь його навік і нам віддайся,
Щоб з братом ми зазнали насолод,
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Щоб ми також зазнали раювання».
«Геть, злодію, од мене! Одступись! 
Гукнула жінка.  Замовчи й спинися!
Тобі за кожне слово й кожен крок
Заплатить чоловік мій, повернувшись».
«Коли б то він вернувсь,  промовив Іов,-
Сказав же я, що так далеко він,
Що відтіля, куди він запроторивсь,
Здається порошинкою земля.
Ну, словом, щоб даремно не чекати 
Глянь лиш на шаблю і на кров на ній...
Ну що, впізнала? Я його убивця.
Жіноча вірність, наче той ланцюг,
Не сковує уже душі твоєї.
Тепер, красуне, зовсім вільна ти,
Тож вільно, пані, й користайся з волі!
Не дві, а четверо гарячих рук
Обіймами тебе вщасливить можуть!»
Як у зимову мертву ніч стоїть
Замерзлий кущ, укритий білим снігом,
Стояла у холоднім задубінні
Перенна і не зводила очей
Із крові, що на шаблі запеклася.
Але в цій непорушності німій
Яка борня їй серце розтинала!
Так рвалась в ній, так плакала душа,
Так билася й ридала, наче річка
Під кригою німим потоком б ється.
Нарешті вихопивсь з грудей одчай,
Мов кратер огнедишного вулкана,
Що викидає попіл і вогонь,
Так кидала вона страшні прокльони
На юнака, що мужа її вбив.
Але неначе кожен з тих прокльонів
На запахущу квітку схожий був,
Що кидає коханцеві коханка,



З таким вдоволенням він слухав їх
І вимовив, коли вона замовкла:
«їй-божечку, якщо така ти гарна,
Коли клянеш,  одружуйся щодня,
Щоб мав щодня кого я убивати!
Прекрасна жінко, проклинай мене,
Хоч би й здійснились всі твої прокльони!»
Давиду в ноги кинулась Перенна,
З благанням за коліна обняла:
«Юначе! В тебе не таке обличчя
Диявольське, як в нього... захисти!
Врятуй мене од здирці, змилосердься!
Служницею навік тобі зроблюсь,
Лиш захисти мене од вбивці мужа,
Лиш стань мені щитом од сатани!»
«Я захищу тебе, дитино давніх
Моїх нездійснених дитячих снів! 
Підводячи її, Давид промовив: 
Щитом надійним буду я тобі!
Хто б захотів до тебе доторкнутись,
Надвоє мав би розколоть той щит!
Запам ятай це, Іове, навіки!» 
«Не так, мій брате!  Іов одгукнувсь,
І спалахнув огонь в його зіницях.
Так не сторгуємось з тобою ми!
Завжди на двох ми поділяли здобич,
Ця молодиця також нам на двох!
Як не поступишся, то знай  ця шабля,
Якою подорожню написав
Я чоловікові її на той світ,
Не схибить і тепер в моїй руці!»
Один на одного брати рвонулись
В мовчанні, хоч в обох кипіла лють,
І замість них шаблі заговорили.
Тут саме Петер Комполті з явивсь.
«Спиніться!»  І ту ж мить брати спинились.
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«Між нами сварку, батьку, розсуди,
Промовив глухо Іов,  брат намислив
Цю жінку взяти одному собі,
А я кажу, що він не має права 
Адже вона належить нам обом!»
«Яка ганьба!  з презирством мовив батько,
Братам ставати люто на шаблі
Через якесь ледащо, через жінку,
Та батька ще й суддею звати в спір!
Я розсуджу вас миром. Ось мій присуд,
Коли ви хочете, щоб я судив:
Ця жінка буде відтепер належать
Нікотрому між вас... Кінчайте спір.
Красунею я володіти буду».
В братів упали з рук шаблі блискучі,
Скипіла кров у жилах, мов вода,
В яку упала блискавиця з неба.
Понуро огризнулися вони,
Але пронизливим пекучим зором
Синів нещадний батько зупинив,
До погляду додавши слів суворих:
«Хто сміє не коритися мені,
Коли я проказав уже свій присуд?»

Із чого серце сотворив господь,
Що не порвалося воно в Перенни
Від мук стількох і від таких скорбот?
У невблаганних мурах замка Шалго
Сиділа полонянка безліч днів,
А кожен з них був схожий на століття,
Подовжуючись од тяжких страждань.
О, як душа її переболіла!
То біль пронизував її вогнем,
То холодом сповнялись в жінки груди
Все від нових лихих передчувань.
Одною думкою вона жила віднині:



Як вирватися з мурів і помститись
На тому, хто коханого убив?
Та не було ні ради, ні поради!
Натомість інша надійшла біда 
їй Петер Комполті сказав зухвало:
«Диявол, певно, у тобі живе,
Так ти мене, красуне, вчарувала;
Я з дня на день все більш тебе люблю, 
Отож скажи, чи підеш ти за мене?»
 Піду за тебе»,  відповідь була,

Та голос жінки прозвучав, неначе
Промовив ангел смерті ці слова,
Немов вона його попереджала:
Це надійшла твоя остання мить!
У слушний час Давидові Перенна
Сказала: «Хлопче, любиш ти мене?
Чи то мені ввижавсь хвилинний вогник,
Що спалахнув в тобі й одразу згас?
Якщо ти любиш, то скажи: «Люблю!»
«Люблю,  озвавсь палкий юнак до жінки,
Люблю, як любить річище струмок,
Люблю, як зірка любить синє небо,
Немов гробак кохає плід  люблю...
Коли б же й ти також мене любила!

Як заслужить мені твою любов?»
«Ти можеш заслужить моє кохання!
Мого дружину вбив твій лютий брат,
Твій батько ж хоче взять мене за себе 

Та я однаково ненавиджу того,
Хто хоче стать для мене другим мужем,
Як і того, хто першого убив!
Мене ти справді любиш? То врятуй
Від тих обох злочинців  покохаю
Тебе, як батька й брата ти уб єш».
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Любов, чуття з правіку загадкове!
Ти  мов ріка велика, що несе
На хвилях то сміття, то гарні квіти
З одних джерел  із людської душі!
Кохання! Ти  немов безмежне море,
Якого ще не перейшов ніхто,
В якому дна ніхто, ніхто не зміряв!
Немов гігант, ти в світі розляглось
У величі казковій... Ти спокійне 

І кожна зірка з осяйних небес
Себе вбачає в дзеркалі твоєму.
Ти схвилювалось  затялись в борні
Всі сили пекла на твоїй поверхні!
Кохання, ти перемагаєш світ,
Всевладне ти... На ангела  людину,
На чорта  ангела, а в інший час
Ти на людину обертаєш чорта!

Прозора ніч стояла, тиха й чиста,
Так лагідно з безхмарних верховин
Зірки і місяць на поснулу землю
Дивилися... Що ж сталось на землі?
Син батька вбив і брат зарізав брата!
Давид змією прослизнув в покій,
Де батько спочивав. Розсунув тихо
Завісу ліжка... Як тремтить рука,
Неначе скелю він пересуває!
«Ти спиш останнім сном,  подумав син
Вдивляючись в бліде обличчя батька,
Яке сумирне й тихе в тому сні
Твоє лице  Люцифера обличчя!
Чи то сумирним бачиш його ти 
Ти, полохлива совість? Одступися,
Незвана госте, геть з моїх очей!
Тебе я не послухаю. Даремно
До мене простягаєш грізний перст,



Даремно так загрожуєш суворо 
Я не боюсь тебе... Ні, не боюсь».
Він ухопив заснулого за горло 
Й останній подих в груди втис йому...
Той навіть не стогнав. Лише здригнувся.
Завісу зсунув син і геть подавсь,
Але біля порога озирнувся,
Щоб пересвідчитись, що не лишив
Життя у батьковім холоднім тілі.
Він підійшов до ліжка й не посмів
Завісу знов розсунуть. Не наваживсь
Поглянуть на діяння рук своїх
І кинувся до іншої кімнати,
Де в ліжку брат його спокійно спав.
Напівпрокинувшнсь, підвівся Іов.
У напівсні на брата подививсь,
Коли ж струснув із себе сон нарешті,
Убивча сталь, що зо стіни Давид
Зірвав, була уже у нього в грудях.
Та не смертельним був жахний удар.
Заточуючись, рушив брат на брата.
Щоб руку вбивчу перейнять... Розлігсь
Новий удар  лоб Іову червона
Кров залила, він похитнувсь і впав.
Далеко геть Давид одкинув шаблю.
Він біг, неначе гналися за ним
Сто тисяч відьм і привидів страхітних,
Чортів і різних марев, що живуть
У наполоханій людській уяві.
Він біг, тікав  куди? Не знав і сам.
У темнім закутку Давид сховався.
Заплющив очі, щоб прогнати геть
Страхітні видива, але їх бачив
І в тьмі своїх заплющених очей.
То батькове обличчя випливало,
То зводивсь перед ним убитий брат.
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Давид махнув рукою: згиньте, щезніть!
Та не злякались привиди... Впритул
Наблизились до нього... навалились...
Ось пазурами в тіло уп ялись,
Схопили за горлянку... Важко дихать:
Він застогнав і впав, неначе сніп.
Прокинувся  вже почало світати.
Ранкове сяйво входило в вікно.
Він озирнувся і нараз побачив,
Що в чорній батьковій крові лежить.
«Прокинься, батьку... Чи мене ти чуєш?
Він намагався мертвого збудить,
Ти, мов байбак, сьогодні розіспався,
Вже день надворі... Час нам на розбій!
Все вільно нам  немає короля.
Захопимо сьогодні замок Геде,
Тобі  все золото й скарби... Мені ж
Потрібна тільки господиня замку.
Підводься ж бо! Чи довго я тебе
Будитиму? Не хочеш прокидатись?
Прокинешся на божому суді!
Але не прохопися перед богом,
Що рідний син навік тебе приспав,
Що я убив тебе  не признавайся!»
У братову кімнату він зайшов.
«А хто це тут?  і одштовхнув ногою
Заклякле тіло.  Іове, це ти?
Якого чорта долі ти простягся?
Адже ти добру постіль мав завжди!
Та й те сказать, добрячі в тебе ребра,
Що навіть на підлозі не риплять...
Але ж підводься, тра  обличчя вмити 
Воно в крові у тебе... Чуєш? Встань!
Ет, чортівня! Я бачу, що сьогодні
Не хоче прокидатися ніхто.
Тим краще... О, це випадок чудовий 



Ніхто не буде заважать мені!»
І він подавсь в кімнату до Перенни.
«Ти їх убив?»  прокинулась вона.
«Кого?  Давид до неї обізвався.
Нікого я, нікого не вбивав!
Вони лежать обидва так спокійно,
Один червоний, другий білий весь...
Ходім зо мною! Сплять вони так міцно,
Що на заваді нам не зможуть стать.
Ми виберемось на високу вежу,
А звідти  звідти прямо в небеса!» 
«Він збожеволів!»  злякано Перенна
Од нього відсахнулась. Він схопив
Її на руки й виніс на подвір я.
«Рятуйте! Пробі!»  кликала вона,
А він волав: «О, замовчи, благаю!
Прокинуться, не доведи господь,
Ми утекти не зможемо з тобою,
Нас схоплять... Ха... Аж ось вони біжать!

Він кинувсь бігти, вихопивсь нагору
Стрімкої вежі.  А тепер летім!
Коротка мить  і будемо на небі!»
Штовхнув її й стрибнув за нею сам.
На скелях і бескетті прямовиснім
Внизу світання кров ю розлилось.

Не треба тим обом було могили 
їх проковтнула темна глибина
Під вежею. Та не знайшлось людини,
Щоб батька й брата вбитих поховать.
Рід Комполті скінчився. Вірні слуги
Ділили награбоване майно,
Але під час дільби не помирились,
Постали між собою на шаблі 

Заледве хтось зоставсь між ними цілий.

На замчищі голодне вороння
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Побитих трупи довго ще клювало,
Ще довго замок в тишині стояв,
І тільки круків каркання вчувалось
З наповненого трупами двора,
Та, коли вітер віяв з замка Шалго,
Внизу в долині одвертавсь народ.

Домилед
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ШАНДОР ПЕТЕФІ*
(1823 - 1849)

У ніч під 1 січня, в перші хвилини нового 1823
року, в містечку Кішкереш на Великій угорській
рівнині народився хлопчик. Що вони думали в ці
хвилини, змадьяризований серб Іштван Петрович і
його дружина словачка Марія Хруз? Про яку долю
мріяли для свого сина? Чи могли її передбачити?

Кінчається перша чверть бурхливого
дев ятнадцятого століття. Історія вперто тче свою
складну тканину, невтомно сновигає човник великих
і малих подій, які матимуть пряме чи посереднє
відношення до долі угорського хлопчика.

Угорщина в цей час - глухий закуток Європи,
в ній панує феодально-кріпосницький лад, до того
ж вона не більше, ніж колонія Австрії, аграрний
придаток до неї; угорський народ позбавлено прав на
рідну мову, культуру, національний розвиток.

Поляк Юзеф Бем, майбутній герой Остролєнки,
не може навіть догадуватись, що в кінці сорокових
років перебіг визвольної боротьби поставить його на
чолі угорської революційної армії і що вже народився
його ад ютант, якого він любитиме і шануватиме за
благородство, талант і мужність, кого захоче і не
зможе врятувати від загибелі.

Угорщина не знає, що на її просторах народився
великий поет і патріот, один з найвидатніших синів
угорської землі.

Іштван Петрович, батько майбутнього
поета, належав до найнижчих верств угорського
дворянства, до тих його прошарків, які, по суті,
нічим не відрізнялися від заможних селян.

Марія Хруз, поетова мати, до шлюбу була
звичайною наймичкою. Все життя вона говорила
переважно словацькою мовою. Угорської хлопчик
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навчився від няні-мадьярки, від неї ж почув народні
співанки й казки.

П ятирічним хлопчиком син дворянина й
наймички Шандор Петрович вперше переступив
поріг школи. Він вчився по багатьох містах -
батько шукав йому найкращих вчителів, крім того
мандрівне школярство  було в традиції угорських

протестантських родин.

Різні міста і школи по-різному входять в його
біографію. Особливе значення має Асод, де поет
навчався в гімназії з 1835 по 1838 рік.

Асод!
Тільки раз почуєш це слово з моїх уст і зразу ж
догадаєшся, що я тут вчився, вірніше три роки
відвідував школу.
І які багаті подіями були ці три роки!
1. Тут я почав робити вірші.
2. Тут закохався вперше.

308 3. Тут вперше вирішив стати актором...

На здійснення свого бажання стати актором
Петефі витратить багато років, зазнає і радощів, і
розчарувань, скуштує усіх принад освітленої рампи
і труднощів напівголодного існування мандрівного
актора, який не тільки виконує на сцені другорядні
ролі, але й розносить квитки, малює афіші, переписує
ролі, сидить у суфлерській будці, у холод і спеку
труситься на возі по вибоїстих дорогах від села до
села, від міста до міста, щоб заробити собі на шматок
хліба.

Закохуватиметься він часто і палко, з усією
пристрастю юнацького серця. Юлію Сендрей, дочку
управителя графських маєтків, він завоює в боротьбі
з її батьками і з нею самою. Вона народить йому
сина. Кохання до Юлії сповнить його творчість, він



оспіває його як боротьбу, перемогу, щастя - часом
з гумором, іноді з смутком і тривогою, але завжди з
усією пристрастю, на яку тільки він здатний. Що б
не говорили про Юлію Сендрей сучасники і пізніші
біографи, вона прикрасить вірністю і відданістю
останні роки поетового життя.

Але в асодські роки він ще не знає головного гасла
свого життя - всесвітня воля , в якому зіллються всі
його прагнення і зміцніє його творчий геній.

Шукаючи виходу з тяжкого становища, у вересні
1839 року Шандор вербується в солдати: тут буде одяг
і шматок хліба. Петефі прослужив у Шопронському
піхотному полку майже півтора року. Солдатчина
трохи не вбила його - він захворів на туберкульоз
і був звільнений з армії із званням відставного
солдата .

Починаються нові блукання, нові спроби
вчитися, писати, друкувати. 22 травня 1842 року
в журналі Атенеум  з являється перший вірш за
підписом Шандора Петровича - мандрівного актора
і відставного солдата. Незабаром він підпишеться
псевдонімом Петефі - точним угорським
відповідником його слов янського прізвища.
Видатний поет Міхай Верешмарті помітить цього
вірша і вирішить, що за невідомим йому псевдонімом
ховається не молодий початківець, а досвідчений
зрілий майстер.

Шість з половиною років тривають вимушені
мандри Шандора. Петефі читає вірші по корчмах
за миску гуляшу та кухоль вина, читає й не знає,
як глибоко западають вони в серця випадкових
слухачів.

Петефі на краю загибелі. Він пішки прямує в Дебрецен,
щоб там померти... Але це не так легко в двадцять років.
В Дебрецені він голодує, мерзне в нетопленій кімнаті і
все-таки пише вірші, заради яких живе.
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В цей час народ уже співає його пісень.
Видавці, здебільш німці, знали тільки свою

вигоду і не хотіли мати справу з невідомим поетом,
обшарпаним і голодним юнаком, творчість якого
ламала всі їхні уявлення про те, якою має бути
благопристойна поезія. Шандор Петефі звернувся до
князя угорських поетів  Міхая Верешмарті, з яким

познайомився в січні 1843 року.
Та хоч Верешмарті був дуже вславлений, - пише

автор книги про Шандора Петефі, угорський поет
Антал Гідаш, - на видавців-німців вплинути він не міг,
і переламати їхній гендлярський дух йому не пощастило.
Він звернувся в Національне коло  - товариство,
створене угорськими ремісниками, з проханням
подати допомогу молодому талановитому лірикові .
В Національному колі  це питання поставили на
обговорення. Петефі з хвилюванням чекав наслідків.
Обговорення тривало довго. І раптом підвівся
кравець Гашпар Тот, витяг з кишені 60 форинтів і
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- Це я даю на видання книги, - промовив він тихо
і сів на місце.

За прикладом Гашпара Тота пішли й інші .
Так у 1844 році побачив світ перший томик віршів

Шандора Петефі.
Як і творчість кожного визначного поета, поезія

Шандора Петефі - не збірник випадкових віршів,
писаних на принагідні теми, а точний зліпок його
великої душі.

Петефі в найкращому і найвищому розумінні
цих слів - поет громадянської мужності, піднесеного
патріотизму, волелюбства, широких соціальних
узагальнень, і разом з тим його творчість глибоко
інтимна, як це й мусить бути у поета, для якого життя
і боротьба народу, передові прагнення епохи стають
справою особистого життя і відкритої для всіх душі.



Напочатку чотири стихії, з яких складається
його творчість, існують ще кожна окремо: кохання,
природа, батьківщина, воля. Згодом відбувається
повне їх злиття - усе палахкотить одним полум ям,
перетворюється на величезне вогнище, для якого
невичерпним джерелом пального  стає уся
складність особистого і громадського життя поета.

В цьому він не має рівних собі в усій своїй поезії.
Творчість Шандора Петефі ще за життя поета

вийшла за межі його батьківщини.
Визвольний рух європейських народів почався

січневим повстанням в Мессіні, у лютому революційна
хвиля вже досягла Парижа, 8 березня завирувала
Прага, через п ять днів Відень, а вже через тиждень - 15
березня 1848 року - спалахнув Пешт.

Коли ми називаємо Шандора Петефі одним з
вождів угорської революції 1848 року, не слід думати,
що він здійснював практичне керівництво нею. Від
практичної діяльності поета усунули майже одразу
після революційного вибуху, можливо, саме через
те, що він дивився далі, ніж інші її помірковані
керівники.

Для Петефі не було нічого дорожчого, ніж свобода,
але, як справедливо відмічає один з його біографів,
слово свобода  у Петефі має зовсім інше значення,
ніж у його попередників і багатьох сучасників.
Пишучи про свободу, вони мали на увазі лише
національну незалежність Угорщини. Для Петефі
свобода означає не тільки національну незалежність,
але й визволення трудящих з-під тиску вітчизняного
панства і буржуазії.

Майже крізь усю творчість червоним
пругом проходить тема палацу і халупи , тобто
протилежність і непримиренність конфлікту між
тими, хто працює, і тими, хто привласнює плоди
праці трудящих мас, - між володарями магнатських
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латифундій і безземельним селянством та батрацтвом,
між представниками молодої угорської буржуазії і
тим напівпролетаріатом, міською біднотою, яка в
ході капіталістичного розвитку Угорщини ще мала
перетворитися на робітничий клас.

Коли Петефі створив Національну пісню ,
угорські магнати, які засідали на становому сеймі в
Пожоні (Братислава), обмірковуючи, як врятувати
свої маєтки від революції, могли зрозуміти її як
заклик до національної єдності.

Петефі розчарував сеймове панство і всю угорську
аристократію.

Революціонер у політиці, полум яний
республіканець і непримиренний ворог пануючої
аристократії, Петефі приніс в угорську літературу
новий погляд на мистецтво.

Образи реального народного життя, яскрава
народна мова і влучне зниження і висміювання
бундючного високого стилю  дворянської

312 класицистичної поезіїне могли не викликати обурення
реакційної критики. Для неї поет - революціонер, що
наче буря озонував застійне повітря сучасної йому
угорської літератури, був од початку невігласом ,
якому слід навчитися відрізняти справжню
народність  від брутальності .

Конфлікт між Петефі і критикою, не тільки
сучасною йому, але й далеко пізнішою, ніколи не був
суто літературним. Цей світоглядний, політичний
конфлікт почався майже одразу після виходу першої
книги поета і не кінчався довго після його загибелі,
коли навіть вчорашні його друзі почали очищати
його спадщину, тобто пристосовувати її до потреб
правлячої верхівки угорського суспільства.

За шість - сім років Петефі створив понад вісімсот
п ятдесят віршів різних жанрів (працездатність
його може здаватися неймовірною - траплялося,



що він писав по вісім віршів в один день!), кілька
великих і менших поем, серед яких найістотніші
Сільський молот , Дурний Ішток , Апостол

і справжній шедевр Витязь Янош ; він написав
також три оповідання, роман і дві драми, з яких
одну власноручно знищив; крім того, він переклав
на угорську мову трагедію Шекспіра Коріолан , у
важкі часи матеріальної скрути для заробітку чимало
іноземних повістей і романів.

Навесні 1849 року помирає батько поета,
орендар сільської корчми, який у похилому віці
вступив у революційну армію. Петефі описав його
у вірші Старий прапороносець . Вони зустрілися
на австрійському кордоні - Іштван Петрович ішов
попереду уславленого загону червоношапочників  з
прапором у руці. Загоном командував друг поета Пал
Вашварі, який, як і Петефі, також загинув як герой в
лавах Ердейської армії.

17 травня Шандор Петефі опускає в батькову
могилу й труну з тілом матері. Лихі передчуття не
дозволяють йому написати на хресті їх імена. Тут
спочивають Батько й Мати  - пише він, щоб на
випадок поразки революції вороги не поглумились
над ними.

Матеріальне становище Петефі скрутне. В грудні
1848 року у нього народився син. Йому нічим
прогодувати родину. Він вимушений навіть продати
коня, якого йому подарував генерал Бем. Петефі
перевозить дружину з маленьким сином у Салонту
до свого друга, видатного поета Яноша Араня.
В цей час відбуваються події, які вирішують долю
революційної Угорщини.

Навесні 1849 року австрійський імператор Франц-
Йосиф II звернувся за допомогою до російського
царя Миколи І.

27 травня 1849 року армія під командуванням
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генерала Паскевича вдерлася в Угорщину.
Поет поспішає в Ердейську армію генерала Бема,

від якого одержав, будучи його ад ютантом, бойовий
орден за участь в боях на початку 1849 року.

31 липня 1849 року під Шегешваром відбулася
остання битва революційної армії генерала Юзефа
Бема з об єднаними силами контрреволюції.
Російсько-австрійськими військами командував
Гайнау, австрійський фельдмаршал, якого називали
гієною Брешії  за придушення народного повстання

в цьому італійському місті.
Генерал Бем наказав Шандору Петефі покинути

передову лінію. Петефі знав, що австрійці видали
наказ узяти його живим - у тисячах примірників уже
було розповсюджено поетові прикмети.

Петефі не виконав наказу генерала Бема. Востаннє
його бачили під кулями на кукурудзяному полі,
потім - на містку, - він стояв у напіввійськовому одязі і
щось записував у зошит... Далі його сліди зникають.

З14 Петефі виконав призначення поета іреволюціонера
з неперевершеною послідовністю і блиском.

Народ довго не вірив у смерть свого сина, і правда
була на боці народу: поети, що віддають свою душу
і пісні народу, не вмирають, - народ додає їм свого
життя, і вони живуть вічно.





ПРИМІТКИ

«СВОБОДА І ЛЮБОВ» (7 ст.)

Цей вірш, написаний 1 січня 1847 р., Ш. Петефі
поставив епіграфом до повної збірки своїх творів*.

ЛІРИКА

ХОРТОБАДСЬКА ШИНКАРКА (13 ст.)

Написано восени 1842 р. після пішої мандрівки через
Хортобадський степ. Перший поетів вірш, що став
народною піснею.

316 НА БАТЬКІВЩИНІ (15 ст.)

Написано восени 1842 р., після повернення в рідні місця
Кіш-Куншагу, де поет не був з 1838 р. Перший вірш,
підписаний прізвищем «Петефі», а не «Петрович».

ПЕРША РОЛЬ (17 ст.)

На початку 1843 р. Петефі надіслав редакторові
журналу «Атенеум» поетові Йожефу Байзі кілька віршів.
У листі до Байзи від 14 березня 1843 р. він, зокрема,
писав: «Не знаю, наскільки гарна «Перша роль», але я
радий був би, якби вона виявилась вартою надрукування:
вона нагадує мені про мій перший виступ. А втім, у
всьому покладаюсь на ваш розсуд». «Першу роль» було
надруковано в «Атенеумі» 15 липня 1843 року.



КОНОКРАДСЬКА (18 ст.)

Пушта:  степ.
З ДАЛИНИ (27 ст.)

Вірш написано в час, коли поет опинився в
матеріальній скруті і змушений був займатись за мізерну
платню переписуванням «Вістей сейму».

ОДИН ВЕЧІР ВДОМА (31 ст.)

Покинувши сцену, Петефі, після півтора року розлуки,
навідав батьків у Дуна-Вече.

В СТЕПУ РОДИВСЯ Я... (38 ст.)

Алфельд:  Велика угорська рівнина.

АЛФЕЛЬД (40 ст.)
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У «Дорожніх нотатках» Петефі писав: «Я хочу
померти там, де народився,  в степах Алфельду,
між Тисою та Дунаєм...»
Бетяр:  розбійник.

ЛЕГЕНДА (50 ст.)

Цей вірш надіслав Петефі в листі своєму другові
Елеку Демеку. За життя поета не був надрукований
через цензурні умови. Поширювався у списках під
заголовком «Піп».

ПРОТИ КОРОЛІВ (52 ст.)

Надруковано вперше 26 жовтня 1848 р. Під
назвою вірша, у дужках, поет зазначив: «Цей вірш



я написав ще 1844 року; нема потреби пояснювати,
чого він валявся в шухляді мого письмового столу,
до того ж на самому дні».

ЗИМОВИЙ СВІТ (60 ст.)

«Дме вітер, тарілки танцюють На тій
цирульні біля входу»,  Тарілка:  цеховий знак
цирульників.

СТАРИЙ ДОБРИЙ КОРЧМАР (67 ст.)

Після багатьох розчарувань, що їх зазнав восени
1845 року Петефі, він навідав батька в Салк-
Сентмартоні. Поетів батько, колись різник, в 1838
році зовсім розорився (будинок знесло повінню,
посів побило градом, а люди, яким він вірив,
обманули його) і став орендарем сільської корчми.

318 ДО АЛЬБОМА К. Ш. (72 ст.)

Написано в Бор яді, де поет гостював у рідних
свого друга дитинства Іштвана Шаша, який потім
написав спогади про Петефі. Присвячено Карою
Шашу, молодшому братові Іштвана.

ЄДИНА МИСЛЬ... (94 ст.)

Один з найвідоміших революційних віршів Петефі.

ТИСА (106 ст.)

Вірш написано як пояснення до однієї гравюри па
дереві.

ВІД ІМЕНІ НАРОДУ (111 ст.)



Прочитано на зборах «Опозиційного кола» 17
березня 1847 р. Надруковано після смерті поета.
Дьєрдь Дожа:  вождь угорського селянського

повстання 1514 р. Після поразки повстання його
спалили на розпеченому троні, а сподвижників
примусили з їсти його звуглене тіло.

БИТВУ Я НА ДУМЦІ МАЮ... (113 ст.)

За життя поета вірш не було надруковано.

ЗЕЛЬД МАРЦІ (120 ст.)

За життя поета вірш не було надруковано.
Зельд Марці:  алфельдський розбійник

(бетяр).
Кордовая:  козлина шкіра.

ПОЇЗДКА ЧЕРЕЗ АЛФЕЛЬД (128 ст.)
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Про цю поїздку Петефі писав у «Дорожніх
листах»: «...за чотири дні поїздки через Алфельд
мене так розтрясло, ніби я здійснив кругосвітну
мандрівку... Мало того, що я їхав через Алфельд, річ
у тім, що протягом десяти днів до цього дощило та
ще зо два дні на мене лило в дорозі. Тепер ти можеш
собі уявити, як мені було весело...»

ПАННІ ПАНЬО (131 ст.)

За життя поета вірш не було надруковано.

В МУНКАЧСЬКІЙ ФОРТЕЦІ (133 ст.)

За життя поета вірш не було надруковано.



П ЯТОГО СЕРПНЯ (135 ст.)

Цього дня 1847 р. відбулися заручини Петефі з Юлією
Сендреї. За життя поета вірш не було надруковано.

КУРТА-КОРЧМА (138 ст.)

За життя поета вірш не було надруковано.

БУРЛАКА (139 ст.)

За життя поета вірш не було надруковано.
Чарда:  заїзд.

СТРОКАТЕ ЖИТТЯ (142 ст.)

Вірш надруковано вперше після смерті поста.

ЩО ПОЕТ Я ЗНАМЕНИТИЙ... (144 ст.)

320 За життя Петефі вірш не було надруковано.

БУДЬ-ЩО-БУДЬ (147 ст.)

За життя поета вірш не було надруковано.

МОЛОДИЙ НАЙМИТ (150 ст.)

За життя поета вірш не було надруковано.

В КІНЦІ ВЕРЕСНЯ (154 ст.)

За життя поета вірш не було надруковано.

ОТО БУЛА РОБОТА... (155 ст.)

За життя поета вірш не було надруковано.



ДОКИ Ж СПАТИ, КРАЮ МІЙ? (156 ст.)

За життя поета вірш не було надруковано.

ПОДИВЛЮСЯ Я В ВІКОНЦЕ... (160 ст.)

За життя поета вірш не було надруковано.
«Хальтберда!»  перекручене німецьке: «Halt

wer da?» («Стій, хто тут?»)

НА ЗАЛІЗНИЦІ (160 ст.)

Цим віршем поет привітав відкриття нової Пешт-
Солнокської залізниці, по якій здійснив поїздку.

ГЕН ПАСУТЬСЯ В ПУШТІ КОНІ... (161 ст.)

За життя поета вірш не було надруковано.
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ЗИМОВІ ВЕЧОРИ (163 ст.)

За життя поета вірш не було надруковано.

ПРАПОР (166 ст.)

19 березня 1848 р., через чотири дні після
проголошення революції, журнал «Елеткепек»
зауважував щодо цього вірша, написаного в січні
1848 р.: «Поети, мабуть, провидці світових
подій».

ДОБРИЙ УЧИТЕЛЬ (167 ст.)

За життя поета вірш не було надруковано.



ІТАЛІЯ (170 ст.)

Написано на честь революційних подій в Італії, що
почалися в середині січня 1848 р. з повстання в Сицилії.

За життя поета вірш не було надруковано.
Брут Марк Юній: (85 42 рр. до н. е.) 

римський політичний діяч, один з організаторів і
учасників убивства Юлія Цезаря.

Тарквіній Гордий Луцій: (6 ст. до н. е.)  за
римською легендою, останній цар стародавнього
Риму. Жорстокість і свавілля Тарквінія викликали
близько 509 р. до н. е. в Римі повстання, внаслідок
якого було ліквідовано царську владу і встановлено
республіку.

Юлій Цезар: (13.УІ1І. 100 15. III. 44 рр. до
н.е.) державний діяч, полководець, письменник
стародавнього Риму.

322 МАГНАТАМ (172 ст.)

За життя поета вірш не було надруковано.

НАЦІОНАЛЬНА ПІСНЯ (175 ст.)

Написано з нагоди свята радикальної молоді, що
мало відбутися 19 березня 1848 р., для відзначення
подій французької революції. Спершу вірш, за
свідченням очевидців, починався словами: «Вперед,
мадьяри!», але один юнак, присутній при читанні
вірша, сказав Петефі: «Слухай, друже, мадьяра
спочатку треба підняти на ноги, тоді тільки він
рушить вперед». Поет перше слово вірша змінив на
«Встань... Цей вірш став гімном угорської революції.

ОСЬ НА НАС УЖЕ ПОСТАЛИ... (187ст.)



За життя поета вірш не було надруковано.

ВИ БЛІДЛИ, КАРЛИКОВІ ДУШІ... (189 ст.)

Написано у зв язку з відмовою більшості газет і
журналів друкувати революційні антимонархістські
вірші та статті Петефі.

АВСТРІЯ (190 ст.)

Написано під впливом революційних подій, які
вселяли поету надії на розпад Габсбурзької імперії.

МАДЬЯРОМ ЗНОВУ СТАВ МАДЬЯР... (196 ст.)

Надруковано 6 серпня 1848 р. Очевидно,
поета надихнула на написання вірша знаменна
подія: після промови Кошута Національні збори
погодились асигнувати сорок два мільйони
форинтів на створення двохсоттисячної
революційної армії.

О СЕРЦЕ ТРИВОЖНЕ... (200 ст.)

Вороги Петефі закидали йому, що він,
оспівуючи революційну війну, сам не йде на
поле битви. Це один із віршів, що поет написав у
відповідь ворогам. За життя Петефі вірш не було
надруковано.

ЩО ВИ ТАМ СПІВАЄТЕ, ПОЕТИ? (202 ст.)

За життя Петефі вірш не було надруковано.
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СТАРИЙ ПРАПОРОНОСЕЦЬ (203 ст.)

Коли прийшла вість про вторгнення в Угорщину
генерала Єлашіча, угорський парламент з ініціативи
Кошута вирішив провести в країні мобілізацію.
Батько Петефі в віці 56 літ добровільно вступив
в угорську армію. 29 вересня 1848 року він брав
участь у битві, в якій угорське революційне військо
розбило сорокатисячну армію Єлашіча.

ПОВІСЬТЕ КОРОЛІВ! (213 ст.)

Після відречення від престолу Фердинанда
австрійським імператором став Франц-Йосиф. У
своєму «Зверненні до угорської нації» він вимагав
покори і погрожував, що бунтарів буде суворо
покарано. Вірш Петефі  відповідь на звернення
імператора.

324 Ламберт Франц Філіпп: (1791 1848) 
граф, генерал австрійської армії. Призначений
намісником Угорщини. Вбитий обуреним народом
на Судовому мосту саме тоді, як він віз із Буди у
Пешт імператорський указ про розпуск угорського
парламенту.

Латур Теодор Байе: (1780 1848) 
австрійський військовий міністр, один із верховодів
реакції. Повішений у Відні революційним народом 6
жовтня 1848 р.

В КІНЦІ РОКУ (215 ст.)

За життя поета вірш не було надруковано.

В НОВОРІЧНИЙ ДЕНЬ 1849 РОКУ (217 ст.)



За життя поета вірш не було надруковано.
ЄВРОПА ЗАТИХЛА (219 ст.)

Під кінець 1848 р. революцію в країнах Європи
було придушено. 31 жовтня війська генерала
Віндішгреца захопили Відень, і почалась розправа
над революційним народом. У цей час, коли тільки
угорці героїчно відбивали удари контрреволюції, і було
написано вірш «Європа затихла».

ЧОТИРИ ДНІ ГАРМАТИ... (221 ст.)

Бем Юзеф: (1795 1850)  польський генерал,
один з керівників польського повстання 1830 р.
Брав активну участь в революційній війні 1848 р. у
Відні, потім в Угорщині. Петефі служив ад ютантом
Бема і разом із своїм улюбленим полководцем брав
участь у боях.

НІ, ПЕРЕМОЖЕ БУДЬ-ЩО-БУДЬ МАДЬЯР... (223 ст.)

Надруковано було в газеті «Кєзлєнь» з такою
приміткою: «В річницю 15 березня ми навряд чи
зможемо запропонувати читачеві кращий сюрприз,
ніж натхненний вірш Петефі».

ХТО Б МІГ ПОДУМАТЬ, ХТО Б СКАЗАВ... (227 ст.)

За життя поета вірш не було надруковано.

ОДНОМУ БРУТАЛЬНОМУ ГЕНЕРАЛОВІ (229 ст.)

Вірш присвячено генералові Дьєрдю Клапці, який
за всяку ціну намагався скомпрометувати Петефі за
його, мовляв, «недисциплінованість».
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З ЯВИЛАСЬ СМЕРТЬ... (231 ст.)

Останній вірш, опублікований за життя Петефі.
Написано з нагоди переможного походу угорської
революційної армії навесні 1849 р. і взяття
угорцями фортеці Буди.
ЖАХЛИВІ ЧАСИ (233 ст.)

Останній вірш поета.

ПОЕМИ (235 ст.)

ВИТЯЗЬ ЯНОШ (236 ст.)

Написано восени 1844 р. у Пешті, коли Петефі
326 служив помічником редактора журналу «Пешті

діватлап». Окремим виданням вийшла на початку
березня 1845 р. Спершу поему названо «Янчі
Кукурудза».

ШАЛГО (290 ст.)

1 квітня 1845 р. Петефі вирушив у мандрівку по
Верхній Угорщині і відвідав руїни старовинних
замків Шалго і Шомошко. Руїни Шалго справили
на поета таке глибоке враження («Я довго сидів на
вершині його руїн, і погляд мій був спрямований в
далекий простір, а душа  в далину віків», писав
він у «Дорожніх нотатках»), що через рік з явилась
па цю тему й поема.

Історія виникнення замку невідома. Дійшли
тільки деякі факти, зокрема, що був він колись в



руках чехів; 1462 р. заволодів ним король Матьяш, а
1544 р. замок захопили турки.
«Між Ноградом і Гемером лежить...»
Ноград і Гемер:  назви комітатів (областей)

Угорщини.
На Ендре Третьому скінчився рід Арпадів.»
Арпад (889 907) перший володар Угорщини.
Ендре Третій  останній угорський король

династії Арпадів. Правив з 1290 по 1301 р.
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