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„Сонце землі“

ТВОРИ
Петра Заячука.

3 портретом і біографіею автора.

ТОМ ПЕРШИЙ.

Зміст тому : ВІЙНА, перша поема — Тиранія. 
ЗА СОНЦЕМ, поема з поезиямй. 
ДОВБУШ, поема історична. 
ВІЙНА, друга поема — Австриянка.

В Коломиі, накладом автора**
1938 року.

3 друкарні Шимона Тайхера, Коломия Пілсудського 23.
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ПЕТРО ЗАЯЧУК»

В 1 Й Н А.
Поема з австро-рос, війни 1914 — 18 р. 

(на основі пережитих споминів).

Друга частина трильогіі :

Австриянка.



3 друкарні Шимона Тайхера в КоломиТ.



Австриянка
ЧАСТИНА ДРУГА.

I. БРАНКА.

Від колиски колисала 
Мене шумка й коломийка 
1 дум моіх наспівала 
Про всі горя й людські лиха... 
Моі думи ви кроваві, 
Кладу вас на моі' струни, 
Щоб співали — домовляли, — 
Хто вас чути в світі буде : 
Як воснні трупи вжили 
Моім серцем і очима 
1 терпіння селянина 
Ще раз в пісню розложили... 
Як на душу — мою лаву 
Селяни то заседали, 
Як дні, ночі свою славу 
Вигравали і співали,.. 
Як на моій сидів лаві 
В друге Довбуш з мелодиями 
Як ПОД!! і відваги 
Виспіваз свое! слави 
В мою душу, в моі очи... 
Мені добре було з ними : 
Нас витало ясне сонце 
Чоповіче і людинне...
Я богатий: сонце грою, — 
Земля в мене — в мене небо, 
А світ граеться з дугою, — 
МенІ більше нич не треба!.. 
Соловкм як щебечу, 
А зазулькою закую, 
ІХЛені злаесь, що я лечу 
Й над собою небо чую... 
Я під небом один стою : 
Земля, блакить — дві долоні, 
На них струни своі строю,
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Й моі очи — то картони 
Мистецького мого болю... 
Топлю серце на папері 
И розливаю свою душу, 
А з ран моіх — голос ревний 
До душ і до сердець пущу... 
Я Геракля болем дишу, 
Прометеем вогью крешу, 
Цебом і землею пишу 
И вималюю кожню рису. 
Вирву силу я вселенній 
3 сотворении іі сонцем, 
Сериям людським наболеним 
3 них сотворю рай — світ творчий...

Ой інакше пекло пишу, 
Як писали Данте, Віргіль, 
Для них Тх то казки лишу, 
А співаю правду тільки. — 
Що співали Віргіль, Данте 
Про загробне пекло людське, 
То був час казки співати, 
Всеж не було так нелюдським 
Як тепер на світі* стало, 
Що і серце поет втопить, 
А людей на світі* мало 
1 іх серия не захопить.,. 
Тяжка доля для поета 
За всіх плакати в недолі, 
Як ступили милосердя 
I не мають серия й долі. — 
Нема св та, — світ без серия !... 
Не варт серия виривати 
I топити на папері — 
Свою душу шматувати, 
Як ще нарід дикий - темний... 
Невидющі, ви щасливі 
Що не бачите щось більше, 
Лиш я з вами нещасливий, 
Чом не всліпну ? Мені гірше !...

Идуіь дорогою до бранки, —
I селяни несуть клунки : 
Деякого хліба й дранки 
Спакували у пакунки.
I думали з дому біцні: 
Що до трох днів домів вернуть, 
А то лихо за ввесь Відень 
3 тоі бранки не повернуть...
Не побачиш іх по світу, 
Не почуеш де то злидні
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Зморозили тисяч цьвіту 
І^в якій де сплять могилі... 
Йдуть не легко, задалеко 
Тх зазулі з дому кують, 
Аж дібровами нелегко 
Зазульками перекують 
Дні I ночі свого смутку. 
I так з довгоТ жалоби 
Роспадалися в роспуку 
I в непокоях замовкли... 
Ім кров, сльози були кормом 
Мовби страва, що дня свіжа, — 
Деспот грозами і горлом 
Людську мораль всю дорізав... 
Глухі сталися в жалобі, 
В непокою як зазулі 
Вже не кули, лиш ворони 
За них кракали усюди...

А весна була весною, — 
Все пишалася - родила 
Землю людськую красою 
1 росами світ полила. 
Все селами цвитуть вишні 
Як молоко іспадають, 
А цвіточки чаші пишні 
Під гаями розвивають. 
Соловія йдуть роскоти, 
Скигліт кані, зазуль: „куку*! 
Навіть жаба пісню котить, 
Охка — квава до роспуку. 
Лісом птичі йдуть гагілки 
і грають мов в інструменти, 
Як скрипки би до сопілки 
Грали разом у клярнети... 
Розлягалось лісом в гуку 
Спільним хором, птичим тоном, 
Виспівують зигукують 
Співом мовби людським словом, 
А все лише виливають, — 
Пішли хором до концерту, 
Всі стрэіння добіваюгь 
Летом від менту до менту... 
Жайворонок мов на морі 
Видзвонюе по блакиті, 
Сонце сяе по просторі 
1 мов срібром світ облитий. 
На трепеті між гильками 
Шпаки в раду засідають, 
Аж трясуться голосами, —
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Весні гимни засилають : 
„Раз в рік, раз в рік уга-весна ! 
У гай прийду раз з юрбою, 
Дам рай гуртом моім синам, — 
уга — весна ! — йдіть за мною 1 
Уга — весну і світло знов 
Приверну в гайфай з юрбою 
1 сонце стане в серию дном, — 
I розясниться все весною ! 
Раз в рік, раз в вік весна синам 
Прийде, тепло ім із нею ! 
Уга ! в гаях і по шляхах 
Зіллеться сонце з душею“...

Але бранці не радіють 
Ні весною, ні пташками, 
Загубили всі надію, 
Заливаються сльозами.
Ім здаеться в великодню 
Світ — пустиня без дактилів, 
Як в чужину йдуть із дому 
То й люде Гм — крокодилі. 
Нагадають вел икодня : 
Що там грають перепелки 
I що там святкуюгь дома, 
А вони йдуть в світ далекий, 
У дорогу кожний чеше, 
Ім здаеться : серце лусне, 
А в серденьку мов на все вже 
Кров скипілая загусне, 
Або бухне жалем кровця, 
Або серцем стане мліти,.. 
Бодай висохла до сонця, 
Щоб не могла вже жалітись, 
Душу людську шматувати, 
Живі сльози тяжкі лити, 
Свое серце роздерати 
Й за німецький Відень битись.<е

В місті бранців забірають, 
А матері глядятъ в дверь 
Та жовніри заперають 
Із луском за ними двері... 
Одна мати йти не хоче 
А за сином ломить руки, 
Розтворила своі очи, 
И То як плеса світять з муки 
За пропавшим Ті сином...
Молить — просить іх з роспукиг 
Щоб вернули ій дитину.., 
Жовнір вхопив кріса в руки 
I ним вдарив іі в спину,



7

Цюрком кров з неі бухнула 
3 носа чорная рожева... 
Упадаюча ревнула: 
«Добра служба цісарева! 
Чи ти з неі народився ? 
За тобою плаче мати, — 
Ти присягою вдавився, 
Помагати — роспинати 
Бідних матерей щиреньких, 
Що плачутъ як я за сином, 
Чи свое! забув неньки, 
Як не одну ніч і днину 
Слід твій мила сльозоньками? — 
А ті сльози пекли землю 
Мов з окропу крапельками 
I не впекли душу темну 
Іі сина!...« Зза одвірка 
Іі винесли жандарми 
I пішла кровава жінка 
Домів плачучи за браму...

При столах там комісия 
«Гутавліх», та «лезен» каже, — 
В полковника груба шия, 
Аж хусткою іі вяже, 
Щоб не крила його «Штерна». 
Ніс як кушка. очи — прала, 
Губа скривлена, мерзеннз, 
Мовби зуби прилипала. 
Коло вього стоіть сотник, 
Мов з обцасом бородою, 
Як до нього прийде хлопецъ, 
За плече зловить рукою 
I оберне на вба боки, 
«Тавгліх» крикне... Ескортою 
Женуть нагих обратись в одіж... 
Сотник хлопця все рукою 
Прибивав — плечі плеще 
Мовби теля до зарізу, 
А теля то трясесь — тершіе.., 
Сотник звісив пику хижу, 
Дав знак луском по долонях - 
Знак жовнірам, — розуміють: 
I в магазин хлогщів вгонять, 
А ті хлопці лиш німіють, 
Як жовніри ідуть кроном 
I женуть іх як худобу, 
Ненароком, а все боком 
Як засуджених до гробу..,

Оден гукну — стома гукне,
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Оден тужу - стома тужу, 
3 туги — жалю серце пукне 
I впаду я у недугу: 
Що родину я покинув 
I науку й свого дому 
I в краю я мов загинув 
Задля цісаря і трону...
I між другими в касарні 
На сон з болю повалився... 
Аж на полю сном безтямним 
Як люнатик пробудився.,.
I думаю: Все для мене, 
Що сотворене — без смерти.., 
I за сонцем иду шалений, 
Може сонце згоіть серце ? — 
Мене в сонце тягне — тягне 
Якась сила із неволі, 
А дух мій все прагне — прагне 
Всему світу світла — долі... 
Кріси кинули до плота 
I готовляться до стрілу 
Вже жовніри при воротях 
И мене взяли до прицілу...
I були би злобні вбили, 
Та всі хлопці стали в лаву 
Іивід крісів заслонили 
Й мене вхопили в громаду,,.

На день другий пораненько 
В худобячіі вагони 
Нас забрали і живенько 
Назад фронту вівкнув комин... 
I посунув з КоломиІ 
Потяг довгий із транспортом... 
Залізниця чорна дуднить 
I на рейсах поза фронтом 
Везла знов людей до згуби 
Австрияцьксі.., 3 хатками 
Мов свіжими би картками 
Встають села з долинами 
I минають за возами..
Лиш машина як кобила 
По дорозі заТржала, 
Полисами до шин била 
И до Австриі як чорт гнала.

Потяг гнався із транспортом 
Молоденьких наших хлопців, 
Перед ними як покотом 
Гроби встали оборонців
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Делятина по долииі 
I фосфором йшли на сонці, 
Мов імлою по могилі. 
Хрести тілько раменами 
ПоказуЮть на могили, 
Кілько трупів долин ши 
Позасувадось до глини. 
Лісом кують всі зазулі, 
По могилах краче кавка, 
На могилах ржав! кулі, 
Як смертельна ік забавка.-.

Потяг гнався і возами 
Вже заходить у Карпати, 
Гудить, ввіься під горами, 
Хоч сопе а час не тратить... 
Між бранцями плаче тяжко 
Тома — гуцул з полонини, 
Оглядав свою ташку 
Витиснену у картини, 
Мов історию гуцульску — 
Славу рідну ГуцуліТ, 
Що за не! він дасть душу 
I полюбить як уміе... 
Він очима свою ташку 
Мов читав - обливав 
Спьозоньками, й славу давну 
По Карпатах споминав: 
Як скликались хлопці в полю 
I по волю йшли у гори 
І^орлину мали долю 
Й дТтьми були Чорногори... 
Тома витис ГуцуліТ: 
Гори й труп людей на ташці, 
I змалював у подо 
Тут ватажка при ватажці: 
Як Пискливий гран в листсчок, 
А Довбуш грав у трембіту, 
Ремезовський в дударочку, 
А Марусяк у сошлку - 
Свою славу давно знали, 
А нині то у неславу 
Ідуть — Тдуть у кровавий 
Танець чорта — в рать крозаву...

Пливе небом жайворонок 
Як лиш блиснув сонцем ранок 
Виспівув своТм тоном 
1 за ним йшли птиці в танок. 
Ліс як стТни би зелен!,
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Мов підперлися на небі, 
Сонце сходить мов схилене 
I склонилось зза Говерлі. 
На Говерлі на вершочку 
Мов завышений із неба 
Сніг білТе, мов сорочку 
Надівалаби Говерля. 
Букатами висить з не! 
Сніг ушелями в долину, 
Решта сяе як на небі 
1 веселить Верховину, 
Де наш Довбуш мав комори, 
Де мав хлопців як соколів, 
Де синів мав Чорногори 
Й соловіем був він волі... 
А ми бранці у недолі 
I лишаем славні гори 
В гибель гнутися неволі... 
По Австриі, по всіх фронтах 
Видовбемо свою яму, 
А кат дома на воротах 
Добівае сестру й маму.
I жене нас поза гори — 
Довбушеві славні гори 
Мов Дніпра другі пороги, 
Шоб не бачить Тх ніколи...

II. В ЗАПІЛЛЮ.

Літа плили марно з сзіта 
Й не верталися до дому — 
Як забрав і'х з дому цісар 
То й згубипи кращу долю... 
Літа плили із тамбором, 
Ім німецькі інструменти 
Вигравали страшним тоном 
На вобмні всі моменти. 
Літа плили з таборами — 
Наборами — з тамборами 
I военнивш гробами... 
I нині нас болять рани!..

В Татарпасі всі голодні, 
Дні неділі нема хліба, 
Старшина сита як бодні 
Бранців таньців захотіла... 
Як загради іх музики 
То так в тони ударяють 
Як журавлі й гуси дикі
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Викрукують — викрикають. 
Бідних бранців жаль стикав: 
Що лишили рідень своіх, 
Старшина іх заставляв 
Погуляти у неволі.
I скликаютъ музикантів, 
Всіх гуляків і голяків 
I усіх комедиянтів 
Що в неволі ріжуть танців. 
Хоч в людей так граютъ воші 
Хоч бери іх на лопату, 
Таньцюй як хотятъ вельможі 
На потіху — іх забаву... 
Хоч не маютъ чего іети, 
Ідять воду і пють воду, 
Свищутъ батогом, — присісти 
Нема з голоду способу... 
Таньцювати рабам кажутъ 
I зШшлися вже гуляти : 
Гопаками танецъ пражуть, 
Веселятъ царят пузатих...

Наложили бульбу в кухні, 
Бранець бульбі вкрав чотири^ 
Бо голодний був вже спухлий, 
Зараз його переймили 
I у страшному погрозі 
Фітуль з міеця судив слупа... 
При дорожнім переход! 
Підвісили... а вже трупа 
Іздоймали, відгшвали 
Опухліі його груди, 
В шию били — відтрясали-.» 
Чи шакалі, чи то люде ? — 
Як би мати про смерть сина 
У галицькім краю вчула, 
Так би дуже голосила 
Щоби певно з жалю пукла...

Де мундурів паратъ в лазні, 
Що вбереш, - як коти ссали, — 
Від холери — від прокази, 
Ще людей в ту парню пхали. 
На горячу долом плиту, — 
Се горяча іх холера, 
Під горячу воду литу 
Люде бігають шталвра. 
Пече в ноги й пене в плечі 
I бють прутом голе тіло 
Щоб вертілось. Води течінь
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Парить — кропить людське тіло, 
В плечі, голови, підошви, 
Щоб злігала вся поганка: 
Тиф, холера, блохи, воші, — 
Всі пустилися до танка... 
Танцем мусять скоро бити 
Як руками, так ногами 
Во моглиби попалитись. — 
Швабський танець над танцями, 
Лиш у ньому би не жити 
Галичанам під звірями !

А обкупаних у сажу 
Женуть в шопу ночувати, 
Знов одежу — іх багажу 
Зібірають у піч пхати — 
Обпалити ім ремені 
1 до сажі біля дали, 
Щоби бранці своі жмеиі 
Соромливо не тримали. 
Кожний брзнець в обмороці, 
Тіла нагі з таким блиском, 
Що почування жіночі 
УпіДлюються вже низько. 
В шопу з вуглям всіх зТгнали, 
Де у сажі по коліна, 
Всі стояли, не ля г» ли 
Де ще й били іх кальвіни- 
Дебрециньскіі мядяри... 
Від мадярів втікли спати 
На могильну довгу площу, 
Під хрестами голов скласти 
На спочикок в нічку дозгу... 
I думали на могилах : 
•Тут покійні сплять щасливі, 
Іх не гнобить зла людина, 
Тілько ми в нещасливі, 
Нелюдська над нами сила 
Розвинулася в злочині.*

Щоб з війска ім не втікали : 
На будинок по драбині 
На ніч спати виганяли, 
Оден другому по спині... 
Як на ніч, то так на днину 
Барикади й клали мости, 
Мусів кожний на драбину 
Лізти, хочби потер кости,.. 
Оден упав на долину, 
Заслаб другий і загинув,
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А хтоб не ліз на драбину, 
То був скований годину. 
На стрихах то того дому 
Під кроквами доокола 
На підлогу цементову 
Розкладалися довкола... 
Під голови клали руки, 
А під ноги — корчі зимна, 
А під груди — болі й муки,— 
Доле ж бранців нещаслива !... 
Як лиш бранці в ночи злазять 
То й злітають за драбину 
I щеблі всі перелазятъ, 
Та спадаютъ на долину, 
Кричать з болю і роспуки, 
Ломлять ноги й своі руки, 
Фігуля ім ліпить буки, 
Що попадали неуки...

У мадярськім Дебрицині 
За столом засіли вбийці 
Обершт Герфурт й офіцири 
1 судятъ всіх дезергирів. 
Як до них лиш пхнуть у двері 
Галичана, тоді обершт 
Лиш читае все з паперів 
И ростріляти каже в шопі... 
Оден чорний як головня 
Закричав із болю гуцул: 
•Я туди йшов де то дома : 
Від вас приймив брат мій муку 
И наші вами вбиті діти — 
Попалені і безхатні"... 
Злобно Герфурт став хропіти : 
„Швайне райн ду... ростріляти-... 
1 з ним схопились у двері 
Вийшли в шопу скорим кроком... 
Обершт сів на стос паперів, 
3 телефоном розмовлявся... 
Других впхали під ескортом, 
Встав, судити прибірався...

В Дебрицині у стодолі: 
3 стелі порох, в шпарах триння 
Повисало із соломи. 
Стеля вкрита павутиням, 
I всім очи порошило, 
Де не були дні солодкі 
I де серце з туги нило, 
Там кватира була хлопців,
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Капраль з вусом як галунка 
Учить хлопців десципліни: 
Замітати при і'дункчх, 
А по воду йти коліньми.
Із грубою говорити, 
Під лямпою дощу ждати, 
Та копами кости крити 
I завдае праць богато, 
Десять раз підлогу мити, 
Чи то буддень, чч то свято, 
Щоб не було часу стати, 
Та свобідно погадати : 
Хто будуе всі палати 
1 на кого всі гармати 
Як не на селяньску силу ? 
Хто за трони і кордони 
Позамучував народи 
Й перетворюе в машину ?

Люде кости на смітниках 
Вишукали, обгризалн, 
Як з кухонь миють кислика, 
То над ним всі бились — рвались, 
То пушками то ложками, 
Пригарі і всі відварки 
Заідали — смакували. 
Находили на смікярні 
Хго зна‘ би яку лупину 
Обмивали, та варили, 
Чорну Тли якби глину.
Як хліб ділять шесту пайку, 
А хто більше як захоче, — 
Капраль крикне : „Стули хавку“! 
В лице вцідить, плюне в очи... 
Всі як троені ходили, 
Бо ім з кухні видавали 
Тільки пити — і'сти воду, 
Росіл легкий, капустяний, 
Папороти і лист -бобу, 
Та кавою попивати, 
На діл бити головою, 
„Кнітібаген" причікати 
Щоб шваб ліпше бив і копнув, 
Та рвав, сіпав всіх за пуха, — 
Гуде буден —- псяча шкіра, 
Трубка грае — щоб ти слухав, 
Що захоче цісар з Відня...

Життя німців всіх інакше: 
Музик повно, поено картів
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По всім Відню — реставраций — 
По всій Австриі проклятій.
По готелях, по кавярнях 
Всі музики ріжуть вальса, 
Пересуваються в парах
I підскакують на пальцях 
Дамп, доні з цілим штабом... 
Відпочити йдуть в покоТ, 
Засідають із „маштабом" 
Ізложеним у напоі. — 
Ляють в горла, бренкіт сміху, 
Дам ляскания й готелянок, 
Келіх паде по келіху 
Як падаютъ ноги в танку. 
ДоТдали й пили трунку
1 встаютъ вже мов на пальцях
1 збіраються у струнку, 
Бо музика грае вальса... 
Ріже музика і ріже 
Надходячих тих жовнірів 
Що надійшли в хвилі тійже 
I витали в перше Відень.

ІИ. ВІДЕНЬ.

Мій читачу ! ти на Відень 
Той цісарський не даш віру, 
Який тага кат жив последний, 
Я сам бачнв на подвірю 
Із горбочка.,. Було з відки 
Вколо Відня оглядати 
I ми стали мовби свідки 
Того зла із тих палатів...
3 відси видно як на плесі : 
Ось тут той жив, що державу 
Зліпив з народів померших
1 людьми гнав в рать кроваву... 
Палатою ясність сяе,
А під нею війско юне 
Свою муштру управляв, 
А тягнуться всі як струни, 
А ходить як веретена, 
А з балькону на Шенбруні 
Заглядас твар мерзенна. 
Як повісмом була звита, 
Брови білі наступлені, 
Очи вбивчі, а накрата 
В фаворитах видовжених.



16

У дубовіі вилоги 
Підборідя прикрашене, 
Ізгорблений, шиверногий, 
А страшний як пес скажений 
Був сей цісар із Габсбургов. 
Перед ним в л ходять — стинуть 
I слухають немов в мурі 
Замуровані на хвилю, 
А долиною німота 
Шабель пхае вістрем в землю 
I вгоджуе — любить чорта...
I везуть мов по арені 
На улицю калік в фронту, 
Стегнуть — гілачуть поранені... 
Брам шпитальних із лоскотом 
Отворили... Цісар старець 
Сів на фотель й замкнув очи, 
СидТв довго так поганець, 
И на них глянути не хоче, 
Що створив ПО ВСІЙ СТОЛИЦ! 
Із народів калік купу, — 
Не приходить до більниці, 
Може жде свіжого трупу ? 
Не праходить, не питас, 
Що бракус всім богато, — 
Дурний народ називае 
Ката свого — своім батьком.., 
А то різар над різаром, 
Кров полоче й крие очи, 
С тираніГ цісаром 
Що з народів крови хоче...

У більниці, де німкині 
Обходили поранених, 
Цілі хвилі, всі години 
Вився стогін наболених. 
Лікар бігае все ласо, 
Мочить вату білу в йоді 
1 пакус в людське мясо, 
У кроваві рани й чорні. 
Отогнуть страшно недобитки, 
Печуть рани наче з рожна, 
На ридання і на крики, 
Чути й встояти не можна. 
3 пробитого кров бульхае — 
Витікае мовби з бочки, 
Пивом чорним вибухае, 
Жене струями з сорочки... 
1 в більниці собі сестри
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Гоамофона накрутили,
И по підлозі жовтих тертиць 
У гульню вальцем пустились, 
А ранені дальше стогнуть 
Мов сльозами заливають 
Своі рани й болю горнуть... 
Оперований на ноги 
Сестрам крикнув: „Проч! ви сови 
Запивались досить крови 
И таньцюете тепер в крові !“ 
Що найстарша сестра кличе 
ВіИсковую службу з двору 
И раненому чупер миче 
И тростівками два ран гоють — 
Пораненого ізбили...
Аж заплакав так кроваво 
Що аж місяць сльози плили... 
Пропадай австрийська славо !

Шпиталеві кухні Відня 
Обхопили княжні в руки 
И харч раненим мало ділять 
Хоч голодні й терплять муки, 
То іх хліб іде боками — 
Роспродано все до решти 
Віденьскими кухарками... 
Пораненим з кухонь сестри 
Розділюють на останку — 
Люде збіглися в коротці 
I хто гроші дав на лавку, 
То княгиня тим по ложці 
Ділить гуляш у добавку... 
А ранені зголоджені 
Над кітлом натовпом збились, 
То княгині голос ревний : 
„Швайне... гунде“... Йде над ними, 
Та Чех крикнув: „Ми не свині, 
Нні пси, ми поранені, 
Люде, люде! ми невинні 
Що е вами зголоджені..." 
I в котел кинув і'дунку — 
Летить гуляш як з долоні 
1 княгині спарив руку, — 
За людську честь в обороні, 
Аж всі сестра закричали.,. 
Сторож Чеха з заду ловить, 
Лиш одні як коти стали 
Галичани... Чехи збились — 
Взяли сторожа під ноги 
I собою Чеха скрили...

а
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А княгиня кличе сторож 
И розганяе всіх із кухні, 
Лишень Чеха того скоро 
Беруть з ранами до цюпи.

1 за Віднем як по Відню 
Бач над синим, над Дунаем, 
Мов на фронті у запіллю 
Народ бідний пропадаем 
Над Дунаем, над водою 
Дві залізниці пущені 
На дорогу під скалою, 
Як на стрічу пси скажені. 
Одна везла калік з фронту 
Поранених з болем хорих, 
Везла другая до фронту 
На печеню всіх здорових. 
Як розбіглися — прибігли — 
Вбі до себе ударяють... 
Ох лишенько! Полеті'ли — 
3 возів люде випадають 
Із возами збиті в воду... 
Вози скручені горіли — 
Покрутило іх до долу, 
Повбівало... Попеліли 
Одні люде, другі в воду 
Як каміне полеті'ли... 
Вогонь потяг обіймае, 
Коліс лиже і гне сталі, 
Чуби диму підоймае 
I підносить аж під хмари. 
Освічуе Дунай ясно, 
Видно як ранені киснуть 
I як глупо, як погано 
В запіллю й на фронт! гинуть.»

Відень хмарами закрився 
Лиш пукають авта».. Трамвай 
За трамваем порошився 
По дільницях й по пристанях. 
Сліпий блудом ходить містом, 
Сонця бачити не буде 
Бо й не мае його місто 
I без серия швабські груди — 
Не відчують що він хоче, 
Ніч для нього е подвійна: 
Ні очи, ні людське сонце 
Вже не дадуть в більмо світла 
По операх, по виставах 
Поплило життя віденче,
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У коханках — його слава, 
У оздобах — його серце 
А дійсних людей немае. — 
Пустий Відню, пуста хмаро! 
Чому мораль убіваеш 
Всім народам? Пуста славо! 
Не дивуюся, під троном 
Плекайтеся паразити, — 
Мені жаль лиш за народом 
I за світ його убитий!

По ді'льницях як на карку 
Кождий свое!' наживи, 
Тут плескания, а там сварку 
Чуеш німиів вередливих — 
Мішаються як у вирі, 
Про війну і про наживу, 
Все то одно чуеш в мирі 
Цілу нічку й цілу днину, 
Все оден той теленькае 
1з габсбурських веж годинник, 
Сонця певно він не знае, 
Бо вже блудить по годин! 
1 кінець свій добівае :

Хорий цісар Катерину 
Як дітвак до себе кличе, 
Одіж з себе рве в ту хвилю 
3 страху — смерти волос миче, 
Та з під лоба стриг очима: 
Настрахався сивий смерти 
I трівожно вколо гл и пав 
I хоті'вби ще піднестись, 
Та звалився на дзиглику, 
Стогнав, хропів... Любки довго 
Підоймають, його кличуть 
По палаті як глухого... 
Чотирох іх рук хватав 
I як шрубами руками 
Затискав і конае
3 насупленими бровами... 
Всі покинули мертвого, 
Лиш одна із них остала — 
Катерина коло нього 
I в фотель його сховала... 
Аж у тиждень смерть узнали 
Імператора і ката, 
Чужу жінку з палат гнали 
Що кинули мужа й брата 
Для лакімства і примани.,.
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Хоч вмер цісар, — іх на далій 
Не забракне для імперий, 
Як став Карло 1 по Карлі...

У віденьскім парляменті 
I зійшлося делегаций 
Перед цісаром віденьским 
Із Покуття двайцять мужа. 
Що ввели ім реквіраций, 
Що взяли ім воли з плуга, 
Взяли збіже й коні з праці. 
У парляменті на салі 
Ж дуть цісарських авдиенций, 
А іх поели научали 
Ще віденьских толеренций. 
Зеркалами — світлом сяють 
Як одна, так друга саля, - 
На селян і не зважають, 
Лишенъ послів шумів галас. 
Архикнязі і барони, 
Міністри і генерали 
Вже стояли біля трону, 
Царя Карла вижидали! 
Голосуютъ - галасуютъ, 
Уходить пар, схопив берло 
I дав акта, — повторюють. 
А у послів кровзавмерла 
За цісаром потакують. 
Приблизився цар до трону 
По всіх блисли його очи - 
Й голосив він таку мову : 
,,Хто що хочеш мені в очи 
Пожалійся в парляменті, 
Що за домом сим промовиш, 
Голова не твоя в менті...“

Міністри вже виступають, 
3 Карлом цісаром витаютъ 
И делегацию питаютъ, 
А селяни відмовляють : 
„В нас забрали скот домашний, 
В нас забрали збіже наше...** 
А оден із них відважний 
Душків Лесь сказав найкраще : 
„Я говорю без пардону — 
Наші діти, наші братя 
Для вашого згибли трону 
I спалена іх е хата. 
Повішані батьки мужні, 
Недорізані іх діти
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Повзають в крові — калюжі 
Як заморожені квіти — 
За жебраним хлібом бродить, 
Чи вам знано про ті різні, 
Як то ваші верховодить, 
Чи й те діетьси по Відні ?« 
— „Мовчи, тихо ! сказав цісар — 
Се ваш посол е виною, 
Він казав у кожних місцях 
Вас нищити зрадних кровю, — 
Зрікаюси переслуху...“ 
Відступився... А Ословський 
Посол словом йому бухнув : 
„Не вражай нас... Заткайсь хлопе!*

По посольских малпованих : 
Хлопоманьства до підданьства, 
Видовищем — дли міщаньства 
Ріжна одежа селиньска... 
I селяньство проходилось, — 
А Тх поели міетом водить, — 
Щоб міщаньство надивилось 
Як селини одТж здоблить. 
На виставу водить звірів 
1 на рибу й на опери 
Селин ик би з ліса звірів 
Водив власник минажерий. 
А міщани з кріеел, фотель 
І'м все сипали банкноти, 
Що злітали з рук ик гноти, 
Тх скривали собі поели.. 
Коли зчали Тх водити, 
Кишені Тх пласкі були, 
Ними мали заробити — 
Аж кишені зросли й спухли,..

Відень отсей всі народи 
Роз'вднав — убив на віки, - 
Й кілько отсей Відень крови 
Розлив людськоТ по світі ? — 
Крови — море, трупів, — гори, 
А сльоз матерей — всі плеса, 
Стогін, рани, проклін, мольби 
Затспилиби всі пекла... 
Царям ганьба і Тх масам 
Як в двайцитому столітю 
В них ще були людські мяса 
Поубивані по світу...

Ластівки мов вітром гнані 
Із вихором прилетіли,
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Від рідненьких хаток рвані, 
Зайитали аж у Відень.
Хаток своТх залишили 
Серед пожежі і диму 
I в пороги запросились 
Хоч прожити в ката днину... 
По таборах вишивають : 
Цьвіти, рожі і листочки, — 
Не дошиють, а зливають 
На хустину всі сльозочки, 
Як згадають Украіну, 
Галичину, Буковину 
I зелену Верховину — 
Все ховають у хустину 
3 сльозоньками перед німцем, 
3 болем серия перед швабом, 
Бо хоч вмитий лицем німець, 
Та без серия не е братом, 
Як з Карпатів й Буковини 
Брат братчика привитае 
Як соловій що години 
И ластівкою припадае. — 
Лиш на нашій Украіні 
Так витають сестри брата, 
Хоч з далека, а як рідні... 
Не витаються вже в ката, 
Бо Гм німець по чужині 
Розідрав мораль на двое : 
В Талергофі і у Гмінді 
За дротяні два табори.

Не заніс би орел кости 
И де ще ноги галичана 
Не ступали, то там мостить 
Могил тГлом аж у Альпах... 
В Талергофі по долині 
Шептав вітер і молила —- 
Говорила у соснині 
Не одна людська могила : 
„Чи ти вітре довіваеш 
До моеі родиноньки, 
Чи ти лист лиш розвіваеш 
1з моеі могилоньки ? 
Шуми вітре цілим світом 
1 двайцятому столітю 
Скажи кілько нас як цьвіту 
Без ліку згибло по світу."

Не всі згибли в Талергофі, 
Лиш Гм очи під віками
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Поспухали й сині зморшки 
Під очима з плачу стали. 
Як прийшли іх увільнити, 
Вже не вірили на волю, 
Думали: що ведутъ вбити 
До шибениць Талергофу, 
Попісніли з цьвітом в лицях, 
Та ставали білі й чорні 
Й зиркзли по шибеницях, 
Аж у грудях похололи... 
Обершт Штадлер репетус : 
„Швайне, гунде всі до дому ! 
Чи ще шнура вам бракуе? ! I 
[Іоморені вийшли люде, 
Йшли задумані в дорогу : 
«На захід іх — цвинтар любих, 
А на схід усім до домуе.

IV. ДО ФРОНТУ.

— *Ой на травоньці зеленій 
Поранений лежитъ бідний 
Жовнір в груди проколений, 
В ногах кінь лиш стоі'ть вірний. 
Стоіть коник засмучений, 
Круки бються під копита, 
А могила від шрапнелі 
Вже жовнірови вирита. 
Як конав жовнір від рани, 
В траву коник похилився, 
Вибивае колитами 
Й по коліна в землю вбився..."

Так жовніри піснь співали, 
Й вибірались в поле рано 
I в двайцятий курінь стали, 
Девятнайцять іх не стало 
А розбито іх по полю, 
Де тисячі, мілійони 
До чужого впали гробу, 
За чужі трони й кордони. 
Дехто плаче, а співають, 
Прикрашені в повні рожі, 
Мов весілля відправляють, 
Одні свідчать рушницъ ножі, 
Що не підуть веселитись, — 
На кроваве Идутъ весілля 
Неповинну кровцю лити 
За цісарськіі свавілля.,.



24

Вибірався похід довгий 
Як до трумни по дорові 
1 був зібраний — готовий 
У віденьскі цьвіти й рожі. 
Сіли в потяг, а кобила 
Чорна тілько заіржала 
И колесами до шин била 
I до фронту як чорт гнала...

По Вкраіні почорніли 
Порозривані могили, 
Де з людей ?х кости прілі 
Відкопали й схоронили... 
Кров горяча тут красилась 
По широкім полю в цвітах, 
Війна тут життя косила — 
Вижинала все зі світа... 
Тілько круки гробом скачуть — 
Памятають трупів очи, 
Летять полем, та все крачуть 
1 при сонцю і при ночи. 
Тут родила мати сина, 
А дівчина покохала, — 
Тут над ними голосила 
Аж могила застогнала. 
Тут і хмари як не треба, 
I не світить у день сонце 
Лиш сягають аж до неба 
Пожарища й диму очи. 
Копіями тут пробиті 
По могилах людські ребра, 
А труп трупом уповитий 
Синів наших з під Бескида. 
Тілько в хмарах ночю бродить 
I бурлацький небом ходить, 
Свое світло на світ котить 

1 могилами проводить, — 
Розглядае пекла світом, 
Від кроваво?, від плями 
В і две рта е свое світло 
1 за хмарами ховае.
Могил... крови.,, много, много 
I не стало ні людини, 
Щоб каялась перед Богом 
За нароблені злочини...

У Надвірній бились місяць 
Трупів впало цілі гори 
Полем й лісом — в кожних місцях 
Текло крови місяць — море.
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А по битві трупів людських
Як набили іх горами,
Не ховали іх по людськи 
Лиш пускали іх димами. 
Дні і ночі тліють трупи, 
Дими неба досягаютъ, 
Воні трупів вються всюди 
1 заразою лягаютъ...
Гнилий воздух висилае 
Вже смертельні своі коні, 
Людей ними забірае
I справбряе похорони : 
Там ведутъ на околоті 
Вже умерлу дітей маму, 
Діти кричать як сороки 
Й виряжають іі в яму... 
А там несутъ вже дівчину, 
А там батька, а там сипа - 
1 дітей там у могилу — 
Всіх накрила чорна глина... 
Там ще діти над вмерлою 
Рвуться — з хати не пускаютъ 
I ридають, а із болю 
Руки ломлять — роскидають. 
Там бідного чоловіка 
Як пса кинули в драбини, 
Везутъ, кров тече з язика 
Й робить стежку до могили... 
Там то трупи вються димом - 
Не приймила іх могила 
I тут людей мало видно, 
Всіх згортае сира глина... 
Так з культурно!' маш ин и 
Убівали і всіх гнали 
Там у попіль, там в могили, 
А там в більницях конали...
О, ви моі людські сльози 
Не відплачете нікого, 
Де ви ступите в дорозі 
Там лиш злого всюди повно» 
Де ступите, там погано, 
Там нелюдськість — озвірілість, 
А людськости в світі мало, 
Лишенъ злоба і вся підлість...

Нам з дороги видно Львовом 
Як письменника ховають : 
Народ суне похороном, — 
У улицю повертають./ 
Несутъ трумну як скарб звиту, 
Свічки воском плачутъ — кліпнуть,
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А жалем жінку прибиту
Сини два держать як квітку.» 
Пливе народ в чорну браму, — 
Між хрести золото срібні
Де й сховають скарб у яму...
Чогож люде поніміли,
Ідуть тихо, лиш ступають ?
I валиться жінка... 3 краю
Свічка згасла... брама скрипла - 
Заплакала по цвинтарю,
Як приймала батька й сина
!з високого Синаю...
Народ всю поніс жалобу,
Накрив цвинтар ввесь жалями 
Як Моисея клав до гробу*)

*) Моисея — 1в. Франка.

I пращав його словами : 
»Спи наш батьку! з твого твору 
Ще виростуть колись ді'ти, 
Що день знайдуть і дорогу
I ще для нас сонце в світГ.

Під фронтами на Подолю 
Домів рідко вже по селах, 
Лиш стерчать димарі в полю — 
Вся краіна невесела:
Де хати були, там попіль 
Розганяе буйний вітер
1 мов у вугля молотить, 
Розвівае, котить, сіе,
Мов в пустині піском гонить 
Де не ріс би й лопух низький 
На витоптаній руіні. —
Людей, ні хат нема близьких 
По отсій страшній краі'ні.
I не знати де поділись, 
Чи розвіялись як листе, 
Чи з пожаром погоріли,
Чи в могилах сплять австрийських ? 
А могил тих не налічиш
Як тих галок що лігають, 
Ні краю іх не добігнеш 
Де то люде пропадають, 
Лиш ворони й з раня сови 
I сойки ще димарами, 
Кличуть ~ крачуть, немов хтоби 
Когось кликав згарищами.
I не знати хто спить в гробі... 
Може тут твоі знайомі,
Може братя, а ті круки 
Торочили іх вздовж полем ?



Не узнаеш - сплачеш в руки... 
У пустині тяжко взнати, — 
Нема свідка доокола, 
На пустині страшно стати, 
Навіть з трави земля гола. 
Як пустинь сих воскресилиб 
Всіх у штуці чоловічій, 
На них люде би дивились 
Як на давних людоідів, 
Що в традициі лишили...

Де хто з спраги води просить, 
Де хто з нас біг по криницах, 
Та Ф’Гуля майор грозить - 
Й летитъ шабля ім по лицях, — 
Двох упало... Репетуе 
До них майор і зганяе, 
Що болитъ іх, він не чуе, 
Хто лишиться — він стріляе, 
Людей і конем тратуе.
За ним ліс зломлених дубів, 
Глина з кровю в іх підніжю, 
Дерев тут і людей зруби 
А знак смерти іх в залізю, 
Тут і п’рваний наплечник 
Тут залізо і тут бомби, 
То тут, то там видно вдерті 
Сорочки з свіжоі крови 
По ярах — ямах поритих... 
На кожнім кроці все смерти 
Лиш страховища великі.

Ой по лісі березовім 
Сторкотіли вози чорні 
Із раненими в дорозі 
Аж ставали дуба коні. 
Бо колеса у іх возі 
Обсипані були кровю. 
А ранені на помості 
Застогнали страшно з бопю... 
А з ранених і безногих 
Кров спливала і по полю 
Загустала в платках чорних.

Ввесь підгірок трупом вкритий 
По вчорашньому приступі, 
Чи австрийський, чи росийський 
Труп на трупі лежитъ в купі. 
Хоч вже тихо, нема шуму, 
Ані стону, ані крику.
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Не скінчили мерці штурму,— 
Продовжають свою битву : 
Оден труп там справив кріса, 
Доугий в мерця впхав багнета, 
А два разом два заліза 
Впхнули в себе попід ребра... 
Похилилися й до себе 
СвоГ очи ще росперли, 
Тай дивляться ними вмерлі 
По окопах і на себе...

Як йшов курінь походовий — 
Щоб не бачив він Тих трупів, - 
Стережуть і'х вколо добре 
Всі фігулі і Герфурти. 
Старшина по боках стала, 
Проганяла і'х шаблями 
I „аншлісен* все кричала 
1 сотні щоб не лякались 
I на трупів не дивились : 
Одних з відси відганяли, 
Тих впоіли, третих били 
А четвертим ще загради. 
ІЛтранцегера пальці скачуть 
I гуляе смик на скрипні, 
Заспівала скрипка... Плачуть 
Новобранці в собі скриті... 
Струни ломлятися і серия 
Під натиском Штранцегера 
I не збудить мов з помертя 
Людей музика брехлива...

Сторкотіли сотням в стрічу 
Вози з трупами... Побит! 
Кров на собі мали свіжу, 
Та галузям й листям вкриті. 
На сотні кричить Фігуля 
Щоб до трупів не зближались: 
»Марш!« та „шлісен* і загула 
Знову скрипка, забренчали 
Струни й тони Штранцегера, 
Аж поніс і‘х ліс ярами 
I мов шкрепчуть Тх по нервах... 
1 кровавих трупів везли, 
Руки, ноги стерчать людьскі, 
Кров цідила по колесах 
I платками паде в купі...

Нема в світі того звіра 
Щоб до злобних дорівнатй, 
Що приймили озвіріння
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I що брешуть по цісарськи. 
Много тут іх мало бути : 
Як Фігуля, Штайн, Берайтер, 
Кубик, Герфурт, Шпата, Лютий, 
Та Терлецький, Бабюк, Адлер, 
Вільгельм, Шваб, Грицай, й Штранцегер, 
Що людей били - вбівали, 
Слупка — окови коневи 
Навіть собакам давали,..
А руки гризли заілі 
На жовнірів, а на чорній 
Своій шиі озвірілій 
Звіздки по три, дві, по одній... 
А на грудях іх нелюдських 
Висять і бються медалі 
За кров — морди і за трупи, - 
За життя вбите моралі...

Веде похід сам курінний 
Той Фігуля й віддув губи, 
Тріскатий з носом нерівним, 
Низький, чорний як сам мурин 
I стріляв тих хто по воду, 
Або біг по хліб де бідний, 
Не одного склав до гробу. 
Як до себе збире сотних, 
То й накаже людям бідним 
Допікати й робить псоти... 
Як роздасть ім вже накази, 
Тростиною коня лусне, 
3 рукава все по два рази 
^уму до уст собі хлюсне 
И до Берестя конем скаче, 
Де жовніри в купку стали 
И сорочки си знайшли білі, 
Та із чорних перебрались... 
А Фігуля прибіг й сѵрілив... 
Упав хлопець як впадав 
Молоде колося стяте... 
А Фігуля вже жльопае 
3 рукава напитку й скаче 
До твердині куцохвостим... 
Кріпость обведена муром 
1 тут видно смерти гост! 
Плащ обдерли свій під муром... 
Сир і бочки по дорозі 
3 пивом, рибою і румом...

Погорільцям в лісі — хата, 
Під корчами сидять люди,
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А з далека ім як згадка 
По колишнім життю людськім 
Комин и стремлять іх дому 
1 розвалини у спузі... 
1 нема вже для них дому. 
А по лісі куди глянеш 
Під корчем сосен й ліщини 
Погорільці ті селяне 
Доглядають лад родинний. 
Там під дубом мати бідна 
Розді'ляе своі діти, 
Одним куском тілько хліба 
1 плаче — пчаче по лісі... 
Тут хати іх, туг іх к лунки, 
Тут іх гнітить голод дикий 
В немовляток хорі шлунки 
1 по лісі плач великий,

Війска лісом шнур повився 
I Фігулю вже кінь носить, 
Кожний жовнір похолився 
Й на засіки рубав сосни 
) на старших глядів скосом: 
Як Фігуля став з Герфуртом, — 
Кляв обох собі під носом, 
Бо по нервах були — шутром. 
Як врубали кілля доста 
В збірку стали, а до того 
Ім пропав десь жовнір Тома 
І^сотні ще ждуть на нього.., 
Його Герфурт взрів з далека 
За ним скочив конем з легка 
I намірив револьвера : 
„Звідки йдеш ти аж доперва ? 
— „3 села йду“... простогнав Тома. 
Той на нього дуло біле 
Змірив й стрілив... як солома, 
Лбо сніп від серпа зрілий 
Хлопя впало, кулю вчуло 
У бік правий і заснуло... 
із соснинами до фронту 
Пішло війско мов не було 
Ізрубавши хлопця — сосну...

Почалося при тім трупі 
По ПОКОС! гопосіння, ~ 
До живого трупа будить 
Мовби мати його рідна. 
Труп збудився, думав маму 
Серцем чуе — стало мило, 
Почув серцем — силу жваву,
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Яке й його воскресило. 
Погорільців жінки лили 
Своі сльози над ним теплі 
1 від смерти відоймили 
1 людського сонця внесли 
В його душу й воскресили. 
I на мэрах з двох соснинок, 
Як звязали ран, — понесли 
У шпиталевий будинок 
Під опіку сестрам внесли...

Проглядие сотням рано
Всі наплечники Фігуля, 
Хто консерву зів, то майор 
Кричить, крутить іх за вуха: 
>Комендантен цу мір ! И станьте, 
Іх повышайте до муру !
Швайне, райн... фафлюктер фатер..." 
I хлептав з рукава руму*).

*) В рукаві носив фляшку з румом.

Під мурами іх довкола 
Всіх підвосили за руки, 
Посхиляли люде лоба 
I лобами вкрили муки
I закрили душі може ? — 
Дивилися в землю темну 
Де котились іхні сльози 
Як на римськую арену... 
Вже десятники ллють воду 
На зомлілих, або синих 
1 ім роблять охолоду, 
А майор все ликав слини... 
Страшно висять — виглядають — 
Як мертвим звисли язики, — 
Іх десятники зливають... 
Проходжуе майор дикий 
I каже ще справникови 
Усі шнури підтягнути, 
Щоб ногами бідакови 
До землі не доторкнути. 
Позвисали ім всі лоби, 
Похилилися від муки, 
Аж булькотить всім з отроби 
Стогнуть тяжко із розпуки... 
Мури чорні погорілі, 
А під ними нещасливий 
Пропадае народ бідний 
Ш.0 нікому нич не винен.
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Світить сонце через листя, 
Ха по лісі шумлять буки 
И розсувають лучі з листя 
I хиляються як руки,- 
Продерають отвір світлу, 
Щоби видно людям бідним 
Засѣдати до обіду. — 
Може в вечер по обіді 
По покосі на мораву, 
Лиш покотять головами 
I постеляться кроваві 
На завтрішну кавкам страву ? 
Позгинали ніг під себе 
Сіли там над Тдунками 
I зубами мясо дерли 
Вже воняче — лиш псам жити 
А не людям... По росолі, 
Шо можна ним голов мити, 
Плили черви як фасолі, — 
Станет ложкою ловити 
I за ними і всю юшку 
Перевернет без наі'дку... 
Тютюну і нема скрутку, 
Курит з бука лист в папірку 
И дурит голод й свого смутку.. 
Вода в тебе — хиба слина, 
Та болото з під ніг горнеш 
По слідах і мочаринах... 
I ліпше смакуе може 
Ніж Фігулі і Герфурті', 
Що вино пють келішками, 
Шо мішають із нас кровю 
Що в них блистить за столами 
За династию Габсбургів 
1 за всю нелюдську злобу ?

Земля зразу задрожала 
I Гранат зревів з гранатом, 
[Іонад буками стріщало 
И зашумі'ло лісом градом... 
Герфурт кинув в землю карти, 
А Фігуля допив руму, 
Війско стало ярокидатись, - 
Повно в лісі гуку й шуму... 
А на фронті все кипіло, 
А війско йшло вже рядами, 
Де лиш тілько гуркот’Гло. 
Одні птиці розлітались, 
1 кружили небозводом, 
До них люде задивлялись,
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1 жаль ім що: — не соколом, 
Жалувались : чом не птиця ? 
Щоб понесли свою долю 
На широких своіх крильцях 
До родини і до дому;
Як женугь іх й зовуть псами, 
Вітер, голод іх термосигь, 
Лишень пташечка крильцями 
Завернутися іх просить.

V. НА ФРОНТ!.

Точилося, котилося 
Як води війска, та листу... 
Все під ними ломилося, — 
Повно трупів й гармат свисту. 
Від Поліся по Карпати 
Мовби півні приказ піють 
Генерали й допівають 
1 у стоси трупів ВіЮТЬ... 
Все з запілля нові сили 
Ріжнородноі повалки, 
Приізжали й приходили 
До смертельно! снувалки... 
Куда пройдуть — трава гине, 
Камінь пукне, земля плаче, 
Зруби з голов, — все йде з димом, 
А по дітях і кінь скаче...
Все сотні йдуть й полки полем
1 розходяться рядами, 
Як ширшені і стоноги 
1 в окопах ждуть на рани...

Земля з ранку задрожала,
Реве гранат за гранатом, 
Мовби буря світ згуляла 
I залізним сипле градом. 
Всіх гарматів стало густо, 
Лишень гирла отворили, 
Вже дим вище пішов мушок : 
Стрільна рвались і тут гримли, — 
По окопах гук великий 
Мов всім вуха виривае, 
А там стони, тут крик дикий 
В котел гуку доливае...
Гримить крісів вся тріскотня, 
Гирла сиплять картачами, 
Тріск і танець і клекотня 
Над чюдським головами..,

з
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Стовбурами земля в стоги 
Вибухае мовби сажа, 
Ще не впала на окопи. 
А тут другі стрільна пражать... 
I затьмився світ як ночю, 
Не видати вколо сонця, — 
Та на що ’ім, як не хочуть 
А ріжуться по окопах ? 
Вже гармати скорострілів 
Замогли й бють на тріскотню 
I мов жаби би летТли, 
До яких лиш стрільна кропнуть. 
Немов миші люде скачуть, 
Там у землю вбита маса 
1 побита... а тут плачуть, 
А з деяких вже - купа мяса... 
1 окопи і трапез и
3 тілом людським все ломалось, 
Земля, дуби і берези — 
Все тріщало і мішалось. 
А живі ще гріб копають — 
Чи окопи направляютъ, 
А гармати грають, грають 
И до окопів прибиваютъ...

По долині ріжнородні 
Лежать кулі й ядра в купах, 
Повалені вози й коні, 
Кріси і гарматні дула. 
Берегами спухні трупи. 
Аж морозом прошибае : 
В ріжних позах лежать люди, 
Мовби кожний підоймас 
До гори з протестом руки... 
1 дивляться ще по смерти, 
Видерають землю з муки... 
Одні трупи роспростерті, 
Другі скручені як шруби, 
А там іньшим наче з миски 
Розбило мозки й полоче, 
Тут зірвало і ще іньшим 
3 гогов лиця, носи й очи... 
Руки, ноги рвані лежать, 
Не узнасш по іх зрубі 
Чиі і кому належать... 
А там іньші труп на трупі 
3 лопатками приклонились 
I почали землю дерти, 
Хтіііи скритись і не скрились 
Від люто» війни — смерти...
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Над рікою Бугом лугом 
Качаються очерети, 
Поле трупом вкрите було 
Й виглядали, як шкелети : 
Вже розпалися іх лиці 
I як вуголь почорніли, 
Вже не сілиб на них птиці 
Бо вже здавна струпішіли, 
1 не скрити іх нікуди, 
Мусять гнити разом з кіньми.., 
Ш,е чорніють людські груди 
3 плащів своіх розікритих 
Й вишкірюють своі зуби 
3 очодолами великі... 
А линя іх чорні були — 
Лиш широкими ямами... 
А грудьми і іх плащами 
Ще світилися рядами 
Все тузики кістяками... 
Ся картина сих шкелетів 
Без лиць, очий з тузиками 
€ лицем війни і смерти 
1 образом іі драми... 
Як по палю, так по лузі 
Лежать трупи у калюжі 
1 побиті киснуть в Бузі 
I ніхто за них не тужить, 
Лиш ворони тілько крачуть 
Й розлягаються кракання, 
А по трупах кіньми скачуть 
Герфурт і Фітуля з раня 
I поза Буг заглядають... 
Зриваеться лист із вербів 
I спадае на побитих, 
Мовби хотів всіх шкелетів 
Від людськото ока вкрити.

Марш смертельний ім справлають 
На вічний сон у могили : 
В возах трупів укладають — 
«Машерують> хоч погнили. 
Ведуть в марш мерців не піших — 
А возами роспростертих, 
Вітер грае марша пісні 
У роти іх ростворені 
I глуху, тиху музику 
Пустив полем смерти гимна... 
Як палцатки бють язики, 
А смерть зуби закусила 
На злочин світа великий
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Й на суд свідків подушила...
Колеса, як інструменти 

Тарахкають, свищуть, грають, 
Трупи в возі роспротерті, 
Здаеться - що віддихають... 
Рукавами в землю мають, 
Та ногами телепають - 
Гнилий в возі марш тримають 
Аж степи всі потерпають...

Вже прибули до могили 
Трупи чорні, скостенілі 
И тузиками подивились 
На роздерті своі шкіри. 
Трупи були роспростерті 
Від землі чорні, від неба 
Сині й білі’і шкелети, 
Розірвані й гнилі ребра... 
А могили як „фестунки” 
Своі' пащі отвирають, 
До них трупи йдуть в ладунки, 
Аж степи всі потерпають...

Над могилами зломлений 
Оден хрест лиш ломить руки, 
Якби плакав похилений 
За всі болі й людські муки. — 
Світло сонця спалить пекла, 
Сльози серця згасять ада, 
Поетова душа селам 
Вкаже сонцем де е правда!

На поля, ліси і села 
I на нашу Украіну, 
Війна тілько лиш принесла 
Всі згарища і руіну. 
Люд по світочку розбитий, 
Попалено хат довкола, — 
Вітер трубить в бляхи звиті 
По згаришах пустих, голих 
И стежки попелом накриті, 
Та купами вугля всюди. 
В кожнім домі як у гробі, 
А в порожні вітер бубнить — 
Виспівуе війни гимна 
1 смертельні пісні трубить 
По домах і по могилах...

Вже жовнірів із окопів 
У човна позаганяли, 
Там на другім Буга боці



Ім людей поубівали...
Мов на той світ човна везли, 
Хто сідав в човні, пращався
3 жяттям своім... старші верзли, 
Хто боками оглядався...
Гуде — гримить — смерть вже іде 
I залізом сіе сваха
На тих, що сплять у сні вічнім, 
Ще раз іх по костомахах.
Людям смуток в лицях вився
I в кожньому пізнаете: 
Страх зі смутком у зіницях, 
Мов пливуть по ріці Лети...
I в човна вже люде бідні
На мотузах гармат тягнуть
1 наклали скорострілів, — 
Мало в ріку не потануть...
Як косар би хлюпав кушку 
Й воду черпав в свою миску, 
Так водою людей купу 
В човнах несла ріка швидко.
А Фігуля попереду
В руці крутить папіроса
1 в бій глипнув як до меду 
Наставляе оса носа.
А залізна смерть вже іде — 
Гудить - гримить у повітрю 
Грозбилася — і ріже 
Молодого хлопця — цьвіту, 
Шмат заліза впало в серпе 
1 човнови дно пробило... ~ 
А схилився він припертни — 
Хлопя бідне ще дивилось: 
Як латають люде дошку 
1 пробите дно із тертиць, 
Лиш кровавую сорочку 
Й не златають його серпе... 
Як на другий бік доплили, 
Там в роскопані баюрі, 
Того хлопця схоронили 
Мов лен білий у намулі.
Вже до його могилоньки 
Ніхто з дому не вбізветься, 
Хиба крило ластівоньки 
Перелетом доторкнетьсл.

Ясне сонце чоло клонить
Й роскидае свій жар мідний
По широкім небосклоні...
Зайшло тихо... Вечер блідне...
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Ніч як вуголь стала чорна 
Нім перейшли люде бідні 
Полишивши в ріиі човна.о 
А як зійшов місяць литий, 
То кружився немов жорна 
Й не міг на світ подивитись 
I на пустиню довкола: 
Тут тополі з туги гнучкі 
1 берези з жалем своім 
Поломавши верхи й руки, 
Затужили по всім полі.
Дуб великий склався боком, 
Ізломавши свою силу, 
Явір журиться потоком, 
Склав голову на калину.. 
А все поле калинове 
Накидане — труп на трупі, 
Як калини - було крови 
По гарматнім — людськім зрубі. 
Деякі лиш навхрест руки 
До місяця поскладали, 
Дехто землю рвав із муки, 
Щоб закрити в землю рани.
А деяких мертвих зуби 
Мов до місяця сміялись, 
А деякі стисли губи
I в гору й долівлиць спали... 
Якісь люде серед ночи 
Над трупами мертвим полем 
Нахиляють й криють очи 
Від місяця в своі поли. 
Аж заплакав ясний місяць 
I всі зорі задрожали, 
Як ті люде в кожних місцях 
Трупів з одеж обдерали, 
Так ті люде трупів вмерлих 
Роззували і стягали 
Одіж полем... Роспростертих 
Полишили полем нагих...
Трупи здерті, роспростерті — 
3 землі чорні, а від неба — 
Сині й біліі шкелети 
I стерчать Тх спухлі ребра, 
Аж заплакав місяць литий 
Й задрожали зорі з неба... 
Хи то люде, чи шакалі, 
Що за люде е то дикі,
Що Тх здерли ? — То австрийські 
Носильчики, щоб ви знали.



39

Не дивуйтеся учені 
Що той народ красти вміе 
1 він красти так навчений 
Як його цар, то уміе...

Вже гармати в Колках грають, 
А на гору за потоком 
Рострільнами наступаютъ 
Під росийським густим дротом 
Австрияцькі війська полем, 
Показалися перстені 
3 очий — крісів по окопі 
1 стріляли мов шалені, 
А ті пхалися лавами
1 по дротах рвались — лізли 
Хоч з окопів іх стріляли, — 
Хоч падали — а пролізли 
I у приступ! змішались, 
Та з окликом заревіли 
Як не люде а шакалі...
Піт ім лиця обливае,
В крові іх одежа липне, 
А той коле, той вмірае 
1 від братових рук гине 
I як льви, гиени виють 
I ріжуть людей, як коні, — 
Сто^нуть, грозятъ, кленуть, — виють 
I женуть з жаждою крови.,, 
Стули музо моі очи,
Як там пішли на багнети, 
Як брат брата ножем хоче 
Утопити в саме серце,.. 
Во мені е дуже тяжко, 
Дивитися на іх злобу... 
Я між ними вдав як пташок 
Що впадае від іх злому 
И засипляе буцім вмерлий.., 
Тут оден упав на мене 
А за ним і другий й третий 
I я ними привалений, 
Лиш ушима слухав смерти : 
Як там проситься добити, 
Тут життя ще дарувати, 
А там просить води пити, 
А тут рани ізвязати...
I мене просив Полтавецъ
1 голову в моі руки 
Зложив, каже : »3вяжи брате ! 
Болять рани й душа з муки.,. 
О, мій суме більший рани
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1 страшнійший всеі смерти: 
Що не ввижу лице мами, 
Ні рідненькі своі сестри... 
Вирвеш ненько своі коси-, 
В стіну вдариш головою 
I за мною заголосит
I проклинеш свого болю...
I проклинеш люто — встекло 
Цілий той світ, що на волю 
Нам видумав війну — пекло... 
Намо — сонце УкраТни, 
Не будет ти знати й чути, 
Де загине син твій рідний, 
Де роздеруть його круки.., 
Де я?... Де ти сонце—мамо? — 
Тебе більше не побачу, — 
Хоч душевну мою рану 
Загой... Иду... Иду... Тебе бачу...“ 
Нім я трупів з себе скинув, 
Що на мині була купа, 
То конав він і загинув... 
Цілув я з жалем трупа...

VI. МИР - СОНЦЕ ЛЮДСЬКЕ.

Моім світом вечеріс, 
День мій гасне — холод віс, 
В душі моій сонце блідне, 
Що повстала ніч на світі. 
1 деж тепер людське сонце 
Чи в опарах людѵ крови, 
Чи у тобі вічний Боже, 
Чи в змарнованій любові ? — 
Ой в опарах люд проклятий, 
А Бог зорями занятий, 
Без любови пропадати 
Мусить сей світ кровожадний. 
Наповнений болем світ е, 
А на його допі й волі 
Виростають вбивчі квіти — 
Полочеться все у крові. 
Віки блюзнять, клинуть, плачуть 
I зітхаюгь і конають, 
(з розпуки, муки “ жалю 
И шалу свого завмірають. 
і від болю і від крови 
Іх валяться всі основи, 
Плинуть крови ріки, море 
I цілий світ стае болем,
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Вогнем світ війни залився, 
Крови лиються як филй- 
На ЩО ЛЮДСЬКИЙ рід вродився 
И Иого діти нещасливі 
Роде людський погублений 
3 шляху свого завернися, 
Кинь світ кровю наповнений,— 
На будову зір дивися, 
Що з віків е сотворен! : 
Всі планети — сонця вічні 
Не такі як е земельні 
Люде злобні, хижі, підлі... 
Зоря зорю не збівае 
Як створена з первовіка, 
Чоловік лиш убівае 
На землі все чоловіка. 
Сонця — зорі світло мають 
То й у людях іх е світло, 
Та люде той світ не знають, 
Ім до сонця око всліпло. 
Хоч в горі Гм сонця — зорі 
Вічним образом створені, 
То однако люде злобні 
Пекло сіють в світ земельний. 
Світло сонця спалить пекла, 
Сльози серця згасять ада 
I живе серце поета 
Скаже людям де е правда.

Гуде бубен... що то бу де ? 
ріжуть труби, ідуть люде, 
А Герфурт став, віддув губи. 
Перед ним всі тягнуть груди 
Й своі ноги натяга ють 
Дефілядою під бубен, 
А набоі іх в діл тягнуть. 
Стоіть обершт^ дус в губи, 
Та лиш оком мірить в люди, 
Як в болот! у тяжкому, 
Впаковані ідуть люди 
1 не кажуть нич нікому 
Що надсілися іх груди... 
В лице бе іх дош зі снігом, 
Як в болоті де пристануть, 
То потому біжать тілько 
Що вже ледви і ніг тягнуть... 
Коні в грязи по коліна, 
Оід колесами гарматів 
И під возами рветься глина, 
А люде йдуть в дефеляді

4
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I ніг тягнуть під гру бубна 
Перед оберштом в параді 
I походом йдуть до Дубна... 
„ Вже обпало з дерев листя 
И постелилося під ноги, 
Мов згоріло все до чиста 
3 дерев листя з лісів чорних, 
Лист жовтавий як отару 
Жене вітер, вие в трубу 
Воздушную з листом в хмару 
И зачинав сніжну бурю. 
Сива хмара лист пустила 
Але білий і пластами, 
Поля снігом й бурю вкрила, 
Як мотильними крильцями 
Й вітром білим закурила. 
Реве, стогне вітер жвавий 
I вже сніжними полями 
Прикривае війни драми,..

Зближалося вже під вечір 
А всі хмари мов твердині, 
Або чорні які печі 
Мов звалились на нас нині,— 
Мов закрили сонце в мурі 
Десь далеко, десь на небі... 
До нас прийшов новий курінь 
И став під містом попаленим... 
І'де Герфурт сам по курінь 
1 в полк ділить розгромлений 
I побачив Тома того 
Що вбив в лісі... Мов умерлий 
Відступався він від нього, 
дтавав чорний, синий, білий, 
И спитав Тома нахилившись : 
„Чи то я до тебе стрілив 
,.Так то я був вбитий в лісі 
1 воскрес я із померших 
Щоб живучим ще понести 
Матиринне сонце - серце 
На іх мир — спокій воскресний“, 
Сказав Тома. Герфурт білий 
Натягнувся як був довгий, 
Сплакав в руки помертвілий: 
„Прости хлопче... будь здоровий!...* 
I мов втік — конем відЧхав 
I заплакав Тома добре 
Аж звалився на мур міста.»

По всім полю все на біло 
Метилиця засипае
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Всі окопи густим снігом, 
Як в пустині вітер грае, 
Мов пісками полем горне, 
Шумить, свище, гуде, віе 
Полем білим й лісом чорним 
I таньцюе і шаліе...
Вітер вдарив як в копита 
Вибівае табун коний
I сніг вибив до корита 
I зробив заміс морозний, 
А заміс того морозу 
Кричить - пукае як тісто 
Під ніченьку довгу божу 

морозить людське тіло
Й долю людську нещасливу, — 
На морозі зимнёсенькім 
Всю ніч довгу зорешливу 
У мундурі тонесенькім.
Кричить мороз і скрегоче 
Окопами під нотами,
Мов жовнірів в‘істи хоче
1 іх тисне як кліщами, 
I мов ледом пхае в кости 
I як вже ім серпе стисне 
То вишле ім сон на очи 
1 на смерть іх заколите. 
Іх Фігуля слав по стежах 
На обнятя тих окопів, 
Що москалям не належать, 
Щоб тримали хто зна‘ доки. 
I окопів тих тримають, 
На місцях всі гопакують 
I мороз мов обіймають, 
Немов горнуть і цілують: 
Дітей, жінку, брата й маму 
Із роспуки пригортають, 
Щоб не впасти в змерзлу яму — 
Аж слова ім завмірають. 
Деякі ще проклін верзли, 
Деяким вже мерзнуть сльози/ 
I деяким дух заперли
I колишуть в сон морози. 
I синіе — мерзне ті'ло — 
Мороз всім сціпляе кости, 
Аж кров мерзне чоловіком 
Як мороз кричить і кропить, 
Людей сорок звиж — не мало I 
Із шепотом й німим стоном 
По окопі застигало



44

Засидженим похорон  ом... 
А сніг сіе і скрегоче
В іх відкриті роти й зуби 
И ними вітер бе по ночи, 
Гудить, віе, свище, бубнить.,. 
Так замерзли всі морозом,..
Хто в окопі — іх був вступом ? — 
Ніхто! — трупи... людська грозо 
Як гуляеш нами глупо !

Хто не бачив ліс могильний ? 
Мусить знати, що по людях, — 
Він сростае по невинних 
1 по окрадених трупах. 
Кріси вбиті на могили, 
А з них сомплі позвисали 
Мов у сльози би застили 
За всі людськіі печалі. 
I росли, росли могили 
I ліс зріс страшний, могильний, 
Живий люде світ лишили 
А пішли поза могильний... 
Лиш крук краче, вітер плаче 
I змітае із несилля 
Сліди людські й снігом скаче 
I таньцюе по могилах... 
Тх могили темні, чорні 
Вкрили і лягли на очи, 
Щоб не бачили ніколи 
Ні світ, ні світло, ні сонце. 
Могил густо й крісів густо 
I густий ліс той гробовий 
Де поплило крови пусто 
Й де не було ім любови, — 
Де вкривали сонце густо 
Круки чорні і ворони... 
Де могила мистця брала, 
Лиш могилами в сопілку 
Заграв вітер і співала 
Надмогильну свою пісню : 
>Чого кріси до нас влізли, 
Що від нас по смерти хочте, 
Як ви нам живим поіли 
I закрили людське сонце?'

Вогнем небо все займилось
1 пас кидало рожевий, 
А по снігу кровю плило, — 
Під фронтами йшли пожежі — 
Військо села запалило
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Ще послідним війни сконом, — 
Окопами ще варилось 
Все кроваве пиво довго:
А гранати все ревіли 
Реготалися шуміли
Й зем пороли з снігом блим
I збівали мозки бідним. 
Люде падали в окопі
Й під обстрілом тим гарматним 
Мов товклись мухи в окропі, 
Та стогнами лиш на рани...
1 ранений Тома бідний — 
Очодсли вхопив з болю, 
Його очи ізлетіли
1 упали в окіп з кровю,..
3 очодолів лиш клов плила, 
Де загасло очий світло — 
I ніч темна обіймила,
А кров гусла і все всліпло.. 
Не відплачете ви сльози 
Тих жовнірів по окопі, 
Ані тоі на порозі
Що по снігу кровю кропить — 
Кров з селянськоі то мати, - 
Що вибігла на двір з хати
I упала від гранати
1з малесеньким дитятем..
А дитятко в іі крові 
Лазить бідне і голодне 
Й глядить в очи до мертво?
1 ручками груди горне 
На мороз!... Ох, сирітко 
Вже не маеш мами світом, 
Лиш е нужда твоя тілько...

Стихли лиха, війна втихлг, 
Над окопами стяг білий 
Злопотав у мирні крила...
А в окопі Тома бідний, 
Сліпий ходить мов убитий 
Й чоло тулить свое в стіни 
1 плаче — плаче аж вие 
3 болю свого... I ранен их 
I виносять чуе вмерлих 

постогнюють зболені
И для сліпого світ — умерлий 
Й ніхто оком не поверие — 
Як він ходить... Чоло в стіни 
Свое тулить розболене 
И подвійноі терпить пітьми...
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Зрозумів Я Його болю, 

Втер з чола його кров снігом 
I ран вяжу... а він з болю 
Нотис руки моі... Збігло 
із очей щось моіх тепле 
I линем його розлилось... 
Рін відчув то ніжним серцем 
И простогнав словами живо : 
„Ще не все для мене всліпло — 
Ще не стратив своТ очи, 
Друге людське світить світло — 
В людськім серию чую сонце... 
Взяли люде в мене очи, 
А вони іх хотяй мають, — 
Лиш я бачу з пітьми сонце, — 
Люде сліпійші не знають 
Що красне серце се — сонце... 
Я іх сонця не хотівби 
Заміняти у заміну, 
Хоч сліпий я... Вони всліпли, 
Із очима йдуть і гинуть../' 
Я до нього схиливсь з болем 
Пригѳрнув його за шию 
I звіщав його спокоем...

У сліпого мов згоілись
Темні очи і іх болі,
Серце повне у надіі, 
Що поверие він до своіх.
I кожньому ловив руки
1 витав всіх невимовно, 
Мов забув на своі муки..
— „Мир ■— то сонце 1“ кликав словом.
I ведутъ його вже друзі, 
Обступаютъ його вколо, 
Він дотиком іх всю чуе 
Душу й серця почуваннем, 
Що ллесь в нього, в душу світить 
Людським сонцем й гоіть рани 
Наболених з світа пітьми...
В друге сонце задивлений
I тепло другого чуе, 
Хотяй очи закиплені, 
Він душею й серцем чуе 
Нове сонце засвічене,
I в новім світлі любуесь. 
Хоч не бачить пітьми світа 
Гармат, різень із багнетом, 
То нового бачить світла 
А душею ясно й тепло... 
О, лукаві бачте люде 
Що й сліпий а бачить сонце
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I коли вас він пробудить 
Щоб і ви ті мали очи ?

3 ним всі довго гомоніли
I з ним радо всі сиділи
I не зчулись зголодн’лі 
Що вже довго там не Тли, — 
Годував Тх дух надіі.
3 прояснениям всі глядТчи 
На мир як на річ блаженну, 
Як вінок душі споі'лись
В одну силу божественну.
I в душах слухають пісню : — 
Про мир — сонце Й добре серце, 
Мовби були на весіллю
На великому воскреснім. 
Аж намацав вже сопілку
Сліпий в торбі, — вхопив в пальці 
1 заграв в окопі пісню...
А всі слухають цікаві, 
Мов за тонами далеко
Десь вандрують аж до дому, 
А на сериях ім так легко
Мов витають свого роду...
I мене то якась сила
Тягне й тягне в землю рідну, 
Сонцем душе засвітила
I співае свою пісню...
А сопілка лине — грае 
Оонад верби і тополі 
0 понад стріхи вилітас 
И розливав своТ тони, 
$ов на сонце висилае 
И жайворонка тоном лине 
В людську душу... I співае 
Всі невинніі хвилини : 
Що на світі ще не знали, 
Ані вуха ще не чули, 
Ані серия не зазнали
Які то хвилили були... 
То не сонце ту небесну, 
Вчуло пісеньку невинну, 
То чудесну і воскресну 
Вчули серця сю хвилину : 
Що лиш мир то — світа сонце, 
Що лиш сонце — добре серце —> 
Поведе світ з пітьми ночи 
I на світі’ люд воскресне...

Обнимаються — радують
I велику радість чують
3 миром сонце в собі чують»
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3 миром і братів цілують. 
Всі збудились з омертвіння. 
Хоч голодні і не Іли, 
Отворились іх сумління 
И роскотилися Іх співи : 
Про родину, сестру, брата, 
Про дівчину заручену 
С про матір і про батька 
И про хатину ізпалену... 
Про зелену Буковину. 
Довбушеву Верховину 
1 про вільную краіну 
Плили пісні ніч і днину.

Хоч не ріжуть вже гармати, 
Людей голод однак ріже, 
Ніяк Ім в окопах стати, 
Зголоджені всюди лізли 
За проживленням мізерним, 
Деб дістати тілько хліба... 
Старшина із оживлением 
Написала аж до Відня 
1 чекають днями хліба... 
Аж привозить ім із Відня 
Потяг довгий Фігуль майор... 
Відмикають: - Нема хліба, 
Лиш каміне в довгих тарах 
Наложене в білих брилах... 
Похилились небожата : 
Що за кров, що з них полилась 
Не хлібом — камінем плата... 
Селянинови здобутку 
Осталося з іх правління : 
Лиш могила у закутку, 
А землі лиш по коліна. 
Оден землю взяв в могилі, 
Другий з серцем розідертим, 
Третий бідний і безсилий 
I каліка вже до смерти...

I минулося, пропало 
Гірке лихо за ввесь Відень, 
Здассь вчера жив — жив мало 
Мов пробігло життя кіньми. 
1 минулось лице смерти, 
В Верхозині кіш зелений 
Довалив війну до решти 
I настав мир всім блаженний,

Де невільна е краіна : 
Там за царів люд мордують»
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Там за царів всім руіна — 
Однаково в пута кують, 
Люде роблять лихо людям 
За Москву, Берлін і Відень, 
За ордери Тх погрудя 
Закривають правду бідним... 
За розвязку випливае 
Нам з цісарського безглуздя : 
Де тьма світа покривае, 
Там невільний світ е людям.

Писано 1928 р
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Посліс ново.
МоНо:

Не ходіть утертими стежками, 
Бо як пастухи стануться вовками, 
То вівцям треба пастися самим...

ІВ. ФРАНКО.,

Зібраними творами в сьому першому томі — стоі'мо на пе
релом! старих шляхів літературноі творчости і торуемо ними новий 
і окремий шлях селяньскій словесній літературі, та історіі, До нас 
оялись, чи не хотіли шукати нового шляху для села в літературі, 

щоо не глянути правді в очи, або щоб не роскрити іх політичне 
шумовиння на народні очи. До нашого „Сонця землі" ставляться 
неприхильно деякі коломийські редактори і іх „кліенти" мовлячи : 
»пині істнуе проза а не поезиж і дальше спрозовані покисають в своій 
політиці. Політика ж псуежиття і людство деморалізуе. Автор сихтворів 
пооіваетъся на всі боки і дома працюе на рілі, сапае, косить і моло
тить собі хліба і несе світло народов}, а вони собі вигідно мають час 
язиками молоти, та молотити свою політику нехтуючи нашого світла, 
та оодурюючи селян своею політикою, так як бувае звичай в світі 
що много людей много знають, а самі себе не знають і не знають’ 
що творять. Недаром найбільший славянський поет XIX. віку тодіш- 
ним своім чубам говорить :

«От які верхують на чолі народнім
У його вижині ! Наш народ як лява
3 верха тверда, зимна, суха і плюгава,
Лиш в нім не замерзне й сто літ вогонь вічний,
На скорупу плюньмо, йді'м до глубин дійсних...!"

А. МІЦКЕВИЧ
I ми не йдемо втертими стежками... 1 політики нам не пас- 

Пхами, а вовками (Ното Ьотіпі іириз),.. Идемо за поетами шляхом 
до свого народу, за тим його вогнем вічним, до тих глубин дійсно 
людських, звідки всіма віками горить вогонь поезиГ...

Селяньска жива мова увела поезию в слозесну літературу 
і автор сего альманаха зрісся з тою мовою і такоі уживае в своіх 
творах, з висловами і звуками як іх вимовляе село. 3 тою малою 
ріжницею, що іх огляджуе.

В початку видання альманаха були великі перешкоди зі 
сторони друкаря Саломона Рареса в Коломиі, який витримав наклад 
пів року і видрукував з многими хибами помимо того, що була ко* 
ректа то він н не виконав і так остали протинки місто точок, а 
точки місто протинків. Замість „і" >і« і навпаки і много хиб друкар- 
ських, яких ставимо на кінець сего тому. Саломон Рарес був для ви*
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давця тим чим для „Купца венецького" був жид „Шайльок" нарисова» 
ний Шекспіром.

Через байдужу селяньску публику, що не розкупила альма* 
наха, робимо довшу перерву не видавати його, позаяк не маемо 
фондів на покритя його коштів, Альманах: Сонце землі з 1937 року 
заминаемо в оден том 1938 року, а з його доходу видамо трегу час
тину „Віііни" поему „Галичина".

Видавець на ціль ^Альманаха : Сонце Землі» несе селянам 
культурнё світло про іх терпіння, про іх славу в історіі словесній, 
а вони собі байдужі заспані, та заколисані своіми політиками і не 
принесли вдовиноі лепти, щоб ім створити цінности для іх рідноі 
словесно! літератури. Ім добре з тим, що ідять, та сплять, 
а як ім недогода то знають бунтуватись і все руйнувати а нічого 
культурного творити, та будувати для себе. I щэ принесуть своім 
нащадкам як не одну руіну ? Колись іх власні потомки прокленуть і 
каменем кинуть на іх могили.

Через довшу перерву нашого альманаха, створимо велику 
поему „Селянія” з подій історичних і побутових 1919-20 р. Де будуть 
представлені типи мертвих і живих селян, жиеі Карпати, з живим зеленим 
кошем селяньских хлопців. Селяни при праці на полю, городі, в саді, 
в оборі, в лісі і на полонинах з переказами, та з історичною мозаі- 
кою Гуцульщини. Словом життя і історія селян з іх виходом на кра- 
щу дорогу. Буде в тій книжці вся наука селянам на полі, саді і тор- 
зі і не буде ліпшоі книжки з селяньского життя над ту гСелянію“. 
Книжка буде писана широким розміром вірша, до 2оо. сторін друку. 
Видавати іі не будемо на свое ризико, тілько за попередним замов- 
ленням передплатників і як іх буде до чотириста, тоді приступим© 
до іі видання, а як ні то гроші надсилаючим звернемо назад. Ста
райтесь масово вислати по золотому до автора, то дістанете книжку 
в продовж двох літ. За той час надсилайте переплат, щоб було за, 
що іі видати. Збірайте жертвенні фонди і самі жертвуйте і собі і 
поколінню Вашому будуйте к>льтурний здобуток Вашоі словесно! лі
тератури Вам на вічну славу !

Петро Заячук
3 Стопчатова

п. Яблонів 
коло Коломиі.
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Поправте важнійшвх хиб першо'Г частвнв „Війвв“!

Сторона рядок друковано мае бути •

4 24 літенатуру літературу
7 26 птаки птахи
7 29 летать летять
8 2 похилися похилилися
8 7 виродів виродів
8 17 по мало помало

10 5 мароз • мороз
10 9 розбіжится розбіжиться
10 11 бісится біситься
и 9 не людськоі нелюдськоі
13 1 ІЦо14 2 Шо
14 19 догі довгі
15 8 ак як
15 30 поділя Поділя
18 15 кордоні кордони
19 21 не мов немов
20 9 аиривають виривають
20 25 емілі емілі
21 2
21 10 з собі д‘ собі
23 26 закупила закіпіла
24 2 стариший старший
24 8 •
24 в заголовку . VI. IV.
25 , 2 селяньссий селяньский
25 18 чорнила горнила
25 8 тяженкий тяженысий
25 11 австрийський австрийській
25 24 мголою мглою
25 16 музи золоті золоті музи
25 25 трясется трясеться
26 12 всі всі
26 18 пораненьско пораненько
26 39 травці травиці
27 22 по доризі по дорозі
27 6 людам людям
28 17 австрійців австрийців
29 6 не людства нелюдства
29 35
30 23 війська війська
31 23 I зігнали Ізігнали
32 17 розійшлися розійшлися..
32 33 трішать тріщать
32 36 пожешу пожежу
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сторона
33
35
35
36
40
41
42
44
44
46
46
46
46
47
48
48
51
51
53
54
55
58
61
62

рядок друковано
19
9

26
34 не мало
17 уДаеться, —
25 зчали

1 лилися
7 тріщать

16 бі лий
18 за культурной
26
29 своі
39 з битковань
19 не полюдськи
4 льлються

29 дві
25 в цізарщині
26 людсьсе
14 каже
33 Зранку
12 Яблоневий
24 в славу
14 не полюдськи
22 Щоб

мае бути:

немало* 
удаеться ? — 
з'чали 
лилася 
тріщать 
білий 
закультурній

св'оі
з збитковань 
не по людськи 
ллються 
дві
в цісарщині 
людське 
каже
3 ранку
I рожевий 
в славу — 
не по людськи... 
Що

Поправте важнейших хиб „За сойдем поеми і поезий“!
сторона рядок друковано мае бути :
4
6
7
7
7
8
8
8
8

10
11
11
11
12
14
15
15
17
18

поле поле —

?4 3 судиям ні кріхітки 3 судиями ні крихітки
смерть на смерть

С|вт іх Світ IX,
почитуте почуте
бисторТ бистро!
запоржець запорожець

"4 гумонів гомонів
7 ’х зчеркнути — викинути
' санешних сонешних

22 змертвих 3 мертвих

7 мені мені —
невіжних невіжих
ЗГ°РИ з гори,

4° хмари. Хмари !
3 М1Й СОН мій стон

34 нещасливий нещасний
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сторона рядок друковано мае бути :
20 12 ті почування I ті почування21 18 брата, брат брата брат
21 26 зним з ним
21 21
25 15 не віки на віки
26 23 селяне селяни
26 29 з дТвчатама з дівчатами
26 30 з дігворою із дітворою
27 16 купепь купецъ
27 18 Димн Дими
27
27

22
30

з чорнів зчорнів
27 33 ні косяться не косяться29 1 піснь свою пісню свою,29 27 тротоар тратоар32 12 Багато Богато
33 в заголовку стефаникові Стефаникові
33 8 неснівае не співае34 12 И піснею — Й піснею —
35 8 скарбами скарбами.
35 17 соловіні соловіні
35 21 воскресене воскресения.

Поправте важніших хиб Довбуш, поеми !

сторова рядок друковано
5 20 Де який
8 3 Я, чи мілійони
9 И яструб упав,

10 16 закриті
11 9 за ним піду I
15 31 на помість
16 32 виривають
16 36 співають
21 16 хлопцях
21 16 оженусь
21 28 дівку...
22 16 табільці
24 38 довершити.
25 1 дзя всіх
25 23 своіми
25 27 стерти
25 37 відвагу славу
30 30
31 21 Цьвітку Бордюка

мае бути :
Деяний
я, чи мілійони 
упав яструб 
закриті 
за ним піду !> 
на поміст 
виривають. 
співають : 
хлопцям 
оженюсь 
дівку..." 
табілці 
довершити, 
для всіх 
моТми 
смерти 
відвагу, славу

Цвітку, Бордюка
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сторона рядок друковано мае бути :
32 3 Довбуш з баіьком Довбуш, з батьком
33 16 Кутів на схід Кутів, на схід
35 5 блеком блеском
36 32 та попори на топори
36 35 Карпатих Карпатах
37 28 мізернТ мізерні,
40 20 Залибель Загибель.
12 13 кешеню кишеню
30 27 досвідком досвітком
29 33 кістами кістками
35 35 в ВС01Х в своіх
35 24 зловиши зловивши
15 18 на Болонях на болонях
15 21 на Болоні на болоні
16 7 Болоні болоні

Поправте важнійших хиб другоТ частики „Війни“.
сторона

5
5
8

И
12
12
14
14

рядок
30
45
44

2
20
20
36
44

і іньші а вина не наша 
цем не полюдськи..»

15 43
15 44
19 12
20 5
22 28
25 12
25 13
28 27
30 20
31 20
33 45
34 16
35 24
35 41
37 4
37 39
38 46
39 25
40 11
40 22

друковано 
квава 
срібром 
колисами 
стикае 
кождий 
брзнець 
тільки 
буден 
наступлені 
накрата 
кождий 
I зійшлося 
Розідрав 
справбряе 
пчаче 
ломлятися 
похолився 
підвосили 
над людським 
А з деяких 
по палю 
Ведуть 
3 жяттям 
в роскопані 
Хи то 
I ріжуть людей, 
Намо — 
Цілув я 

а тих — друкарень,

мае бути: 
квака, 
сріблом 
колесами 
стискае 
кожний 
бранець 
тілько 
бубен 
насуплені 
накрита 
кожний 
Ізійшлося 
Розірвав 
справляв 
плаче 
ломляться 
похилився 
підвісили 
над людськими 
3 деяких 
по полю 
Везутъ 
3 життям 
в роскопаній 
Чи то 
I іржуть люде 
Мамо - 
Цілував я 

що обходились з видав
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