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Â³í áóâ ñèíîì ìóæèêà �
³ ñòàâ âîëîäàðåì â öàðñòâ³ äóõà.

Â³í áóâ êð³ïàêîì � ³ ñòàâ âåëåòíåì
ó öàðñòâ³ ëþäñüêî¿ êóëüòóðè.

Â³í áóâ ñàìîóêîì �
³ âêàçàâ íîâ³, ñâ³òë³ ³ â³ëüí³ øëÿõè
ïðîôåñîðàì ³ êíèæíèì ó÷åíèì...
Íàéêðàùèé ³ íàéö³íí³øèé ñêàðá
äîëÿ äàëà éîìó ëèøå ïî ñìåðò³ �

íåâìèðóùó ñëàâó ³ âñåðîçêâ³òàþ÷ó ðàä³ñòü,
ÿêó â ì³ëüéîí³â ëþäñüêèõ ñåðäåöü

âñå íàíîâî çáóäæóâàòèìóòü
éîãî òâîðè.
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ÄÓÌÊÀ

Òå÷å âîäà â ñèíº ìîðå,
Òà íå âèò³êàº;
Øóêà êîçàê ñâîþ äîëþ,
À äîë³ íåìàº.
Ï³øîâ êîçàê ñâ³ò çà î÷³;
Ãðàº ñèíº ìîðå,
Ãðàº ñåðöå êîçàöüêåº,
À äóìêà ãîâîðèòü:
«Êóäè òè éäåø, íå ñïèòàâøèñü?
Íà êîãî ïîêèíóâ
Áàòüêà, íåíüêó ñòàðåíüêóþ,
Ìîëîäó ä³â÷èíó?
Íà ÷óæèí³ íå ò³ ëþäå �
Òÿæêî ç íèìè æèòè!
Í³ ç êèì áóäå ïîïëàêàòè,
Í³ ïîãîâîðèòè».

Ñèäèòü êîçàê íà ò³ì áîö³,
Ãðàº ñèíº ìîðå.
Äóìàâ, äîëÿ çóñòð³íåòüñÿ �
Ñï³òêàëîñÿ ãîðå.
À æóðàâë³ ëåòÿòü ñîá³
Äîäîìó êëþ÷àìè.
Ïëà÷å êîçàê � øëÿõè áèò³
Çàðîñëè òåðíàìè.

[1838, Ñ.-Ïåòåðáóðã]
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ÄÓÌÊÀ

Â³òðå áóéíèé, â³òðå áóéíèé!
Òè ç ìîðåì ãîâîðèø,
Çáóäè éîãî, çàãðàé òè ç íèì,
Ñïèòàé ñèíº ìîðå.
Âîíî çíàº, äå ì³é ìèëèé,
Áî éîãî íîñèëî,
Âîíî ñêàæå, ñèíº ìîðå,
Äå éîãî ïîä³ëî.
Êîëè ìèëîãî âòîïèëî,
Ðîçáèé ñèíº ìîðå;
Ï³äó øóêàòü ìèëåíüêîãî,
Âòîïëþ ñâîº ãîðå,
Âòîïëþ ñâîþ íåäîëåíüêó,
Ðóñàëêîþ ñòàíó,
Ïîøóêàþ â ÷îðíèõ õâèëÿõ,
Íà äíî ìîðÿ êàíó.
Íàéäó éîãî, ïðèãîðíóñÿ,
Íà ñåðö³ çîìë³þ.
Òîãä³, õâèëå, íåñè ç ìèëèì,
Êóäè â³òåð â³º!
Êîëè æ ìèëèé íà ò³ì áîö³,
Áóéíåñåíüêèé, çíàºø,
Äå â³í õîäèòü, ùî â³í ðîáèòü,
Òè ç íèì ðîçìîâëÿºø.
Êîëè ïëà÷å, òî é ÿ ïëà÷ó,
Êîëè í³ � ñï³âàþ,
Êîëè æ çãèíóâ ÷îðíîáðèâèé, �
Òî é ÿ ïîãèáàþ.
Òîãä³ íåñè ìîþ äóøó
Òóäè, äå ì³é ìèëèé,
×åðâîíîþ êàëèíîþ
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Ïîñòàâ íà ìîãèë³.
Áóäå ëåãøå â ÷óæ³ì ïîë³
Ñèðîò³ ëåæàòè,
Áóäå íàä íèì éîãî ìèëà
Êâ³òêîþ ñòîÿòè.
² êâ³òêîþ, é êàëèíîþ
Öâ³ñòè íàä íèì áóäó,
Ùîá íå ïåêëî ÷óæå ñîíöå,
Íå òîïòàëè ëþäå.
ß ââå÷åð³ ïîñóìóþ,
À âðàíö³ ïîïëà÷ó.
Ç³éäå ñîíöå � óòðó ñëüîçè,
Í³õòî é íå ïîáà÷èòü.
Â³òðå áóéíèé, â³òðå áóéíèé!
Òè ç ìîðåì ãîâîðèø,
Çáóäè éîãî, çàãðàé òè ç íèì,
Ñïèòàé ñèíº ìîðå...
[1838, Ñ.-Ïåòåðáóðã]

ÄÓÌÊÀ

Òÿæêî-âàæêî â ñâ³ò³ æèòè
Ñèðîò³ áåç ðîäó:
Íåìà êóäè ïðèõèëèòüñÿ �
Õî÷ ç ãîðè òà â âîäó!
Óòîïèâñÿ á ìîëîäåíüêèé,
Ùîá íå íóäèòü ñâ³òîì,
Óòîïèâñÿ á � òÿæêî æèòè,
À íåìà äå ä³òèñü.
Â òîãî äîëÿ õîäèòü ïîëåì,
Êîëîñêè çáèðàº,
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À ìîÿ äåñü, ëåäàùèöÿ,
Çà ìîðåì áëóêàº.
Äîáðå òîìó áàãàòîìó,
Éîãî ëþäè çíàþòü;
À çî ìíîþ çîñòð³íóòüñÿ �
Ìîâ íåäîáà÷àþòü.
Áàãàòîãî ãóáàòîãî
Ä³â÷èíà øàíóº,
Íàäî ìíîþ, ñèðîòîþ,
Ñì³ºòüñÿ, êåïêóº.
×è ÿ æ òîá³ íå âðîäëèâèé,
×è íå â òåáå âäàâñÿ,
×è íå ëþáëþ òåáå ùèðî,
×è ç òåáå ñì³ÿâñÿ?
Ëþáè æ ñîá³, ìîº ñåðöå,
Ëþáè, êîãî çíàºø,
Òà íå ñì³éñÿ íàäî ìíîþ,
ßê êîëè çãàäàºø.
À ÿ ï³äó íà êðàé ñâ³òà,
Íà ÷óæ³é ñòîðîíö³
Íàéäó êðàùó àáî çãèíó,
ßê òîé ëèñò íà ñîíö³.

Ï³øîâ êîçàê, ñóìóþ÷è,
Í³êîãî íå êèíóâ.
Øóêàâ äîë³ â ÷óæ³ì ïîë³
Òà òàì ³ çàãèíóâ.
Óìèðàþ÷è, äèâèâñÿ,
Äå ñîíå÷êî ñÿº...
Òÿæêî-âàæêî óìèðàòè
Ó ÷óæîìó êðàþ!

Ãàò÷èíà, 2 íîÿáðÿ 1838 ðîêó



17

ÄÓÌÊÀ

Íàùî ìåí³ ÷îðí³ áðîâè,
Íàùî êàð³ î÷³,
Íàùî ë³òà ìîëîä³¿,
Âåñåë³, ä³âî÷³?
Ë³òà ìî¿ ìîëîä³¿
Ìàðíî ïðîïàäàþòü,
Î÷³ ïëà÷óòü, ÷îðí³ áðîâè
Îä â³òðó ëèíÿþòü;
Ñåðöå â�ÿíå, íóäèòü ñâ³òîì,
ßê ïòàøêà áåç âîë³...
Íàùî æ ìåí³ êðàñà ìîÿ,
Êîëè íåìà äîë³?
Òÿæêî ìåí³ ñèðîòîþ
Íà ñ³ì ñâ³ò³ æèòè;
Ñâî¿ ëþäå � ÿê ÷óæ³¿,
Í³ ç êèì ãîâîðèòè;
Íåìà êîìó ðîçïèòàòè,
×îãî ïëà÷óòü î÷³;
Íåìà êîìó ðîçêàçàòè,
×îãî ñåðöå õî÷å,
×îãî ñåðöå, ÿê ãîëóáêà,
Äåíü ³ í³÷ âîðêóº;
Í³õòî éîãî íå ïèòàº,
Íå çíàº, íå ÷óº.
×óæ³ ëþäå íå ïèòàþòü �
Òà é íàùî ïèòàòè?
Íåõàé ïëà÷å ñèðîòèíà,
Íåõàé ë³òà òðàòèòü!
Ïëà÷ æå, ñåðöå, ïëà÷òå, î÷³,
Ïîêè íå çàñíóëè,
Ãîëîñí³øå, æàë³áí³øå,
Ùîá â³òðè ïî÷óëè,
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Ùîá ïîíåñëè áóéíåñåíüê³
Çà ñèíºº ìîðå
×îðíÿâîìó çðàäëèâîìó
Íà ëþòåº ãîðå!

[1838, Ñ.-Ïåòåðáóðã]

ÒÀÐÀÑÎÂÀ Í²×

Íà ðîçïóòò³ êîáçàð ñèäèòü
Òà íà êîáç³ ãðàº,
Êðóãîì õëîïö³ òà ä³â÷àòà,
ßê ìàê ïðîöâ³òàº.
Ãðàº êîáçàð, âèñï³âóº,
Âèìîâëÿ ñëîâàìè,
ßê ìîñêàë³, îðäà, ëÿõè
Áèëèñü ç êîçàêàìè;
ßê çáèðàëàñü ãðîìàäîíüêà
Â íåä³ëåíüêó âðàíö³,
ßê õîâàëè êîçà÷åíüêà
Â çåëåí³ì áàéðàö³.
Ãðàº êîáçàð, âèñï³âóº,
Àæ ëèõî ñì³ºòüñÿ...

«Áóëà êîëèñü Ãåòüìàíùèíà,
Òà âæå íå âåðíåòüñÿ!..
Âñòàº õìàðà ç-çà Ëèìàíó,
À äðóãàÿ ç ïîëÿ,
Çàæóðèëàñü Óêðà¿íà �
Òàêà ¿¿ äîëÿ!
Çàæóðèëàñü, çàïëàêàëà,
ßê ìàëà äèòèíà.
Í³õòî ¿¿ íå ðÿòóº...
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