
Тарас Шевченко


Мені тринадцятий минало.
Я пас ягнята за селом.

Чи то так сонечко сіяло,
Чи так мені чого було?
Мені так любо, любо стало,
Неначе в бога…

Уже прокликали до паю,
А я собі у бур'яні
Молюся богу... І не знаю,
Чого маленькому мені
Тоді так приязно молилось,

Чого так весело було?
Господнє небо і село.
Ягня, здається, веселилось!
І сонце гріло, не пекло!

Та недовго сонце гріло,
Недовго молилось...
Запекло, почервоніло
І рай запалило.

Мов прокинувся, дивлюся:
Село почорніло,
Боже небо голубеє —
І те помарніло.

Поглянув я на ягнята —
Не мої ягнята!
Обернувся я на хати —
Нема  в  мене хати!
Не дав мені бог нічого!..

І хлинули сльози,
Тяжкі сльози!.. А дівчина
При самій дорозі
Недалеко коло мене
Плоскінь вибирала

Та й почула, що я плачу,
Прийшла, привітала,
Утирала мої сльози
І поцілувала…

Неначе сонце засіяло,
Неначе все на світі стало
Моє... Лани, гаї, сади!..

І ми, жартуючи, погнали
Чужі ягнята до води.

Бридня!.. а й досі, як згадаю, То серце плаче та болить, Чому господь не дав дожить Малого віку у тім раю.
 
Умер би, орючи, на ниві, Нічого б на світі не знав, 
Не був би в світі юродивим, Людей і бога не прокляв!..




Реве та стогне Дніпр широкий, Сердитий вітер завива, 
Додолу верби гне високі, Горами хвилю підійма.
І блідий місяць на ту пору 
Із хмари де-де виглядав, Неначе човен в синім морі, 
То виринав, то потопав.

Ще треті півні не співали, Ніхто ніде не гомонів, 
Сичі в гаю перекликались, 
Та ясен раз у раз скрипів.




Садок вишневий коло хати, Хрущі над вишнями гудуть, Плугатарі з плугами йдуть, Співають ідучи дівчата, 
А матері вечерять ждуть.
Сім'я вечеря коло хати,   Вечірня зіронька встає.      Дочка вечерять подає,               А мати хоче научати,              Так соловейко не дає.
Поклала мати коло хати Маленьких діточок своїх,    Сама заснула коло їх.       Затихло все... Тільки дівчата     Та соловейко не затих.

Тече вода з-під явора    
Яром на долину.   
Пишається над водою Червона калина.
 
Пишається калинонька,
Явір молодіє,                          А кругом їх верболози           Й лози зеленіють.
Тече вода із-за гаю               Та попід горою,  Хлюпочуться качаточка Поміж осокою.
А качечка випливає                З качуром за ними,       Ловить ряску, розмовляє        З дітками своїми.
Тече вода край городу.     Вода ставом стала.
Прийшло дівча воду брати, Брало, заспівало.
Вийшли з хати батько й мати В садок погуляти, Порадитись, кого б то їм Своїм зятем звати.

Думи мої, думи мої,      
Лихо мені з вами!               Нащо стали на папері Сумними рядами?.. 
 
Чом вас вітер не розвіяв         В степу, як пилину?              Чом вас лихо не приспало,     Як свою дитину?..

Думи мої, думи мої,      
Квіти мої, діти!            Виростав вас, доглядав вас — Де ж мені вас діти?..               В Україну ідіть, діти!                В нашу Україну,        Попідтинню, сиротами,              А я — тут загину.

Там найдете щире серце            І слово ласкаве.                     Там найдете щиру правду,        А ще, може, й славу...

Привітай же, моя ненько!   Моя Україно!                         Моїх діток нерозумних,            Як свою дитину!

І досі сниться: під горою,           Між вербами та над водою,   Біленька хаточка. Сидить          Неначе й досі сивий дід                  Коло хатиночки і бавить           Хорошеє та кучеряве                       Своє маленькеє внуча.

І досі сниться: вийшла  з хати Веселая, сміючись, мати,              Цілує діда, і дитя
Аж тричі весело цілує,
Прийма на руки, і годує,
І спать несе. А дід сидить,
І усміхається, і стиха
Промовить нишком:
 — Де ж те лихо?
Печалі тії, вороги? —
І нищечком старий читає, Перехрестившись, «отче наш». Крізь верби сонечко сіяє                  І тихо гасне. День погас,              І все почило. Сивий в хату           Й собі пішов опочивати.







