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До збірки «Шануймо Кобзаря! У сущім і грядущім...» 
увійшли поетичні твори Ярослава Слабка, присвячені 
геніальному поетові України Тарасу Шевченку.

В історії кожного народу є імена, які він свято береже 
у своїй пам'яті і з великою любов'ю та повагою передає від 
покоління до покоління.

Є таке ім'я і в нашого народу — Тарас Шевченко. Не 
було і немає в Україні поета, який був би йому подібний.
Не було в неньки України сина, який так ніжно і віддано 
любив свій народ і так страждав за нього. Саме він зберіг і 
повернув народу його голос — українську мову.

Метою збірки є популяризація творчої спадщини 
Т. Г. Шевченка, утвердження його духовних заповідей як 
важливого чинника консолідації суспільства, адже лише 
духовно об’єднані люди спроможні подолати труднощі на 
шляху до спільної високої мети: щасливої і заможної 
країни, де «буде син і буде мати, і будуть люде на землі».

Видання здійснено 
до 200-ї річниці від дня народження Т.Г. Шевченка
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На жаль, минуле не питає дозволу,
Усе в полоні його дивних чар.
Та не підвладні темній часу постаті 
Шевченко,У країна і «Кобзар»!

Те, що є справжім, не зникає в вічності,
Над ним безвладна сила небуття!
Честь, правду, совість - чинники величності - 
Карбують роки і людські серця!

Нехай минуле не питає дозволу...
Хіба нам соромно поглянути назад?
За нами сила духу, щирість, совісність -  
Шевченко, Україна і «Кобзар»!
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У час невпинних політичних змін,
Жаги до влади і нестачі коштів.
Замислімось, брати мої, над тим:
«Хто ми такі? Куди йдемо? На що спроможні?»

Чи не забули , як навчав Тарас,
У єдності велика наша сила.
Не дай Господь, щоб у майбутній час,
Прийшли роки «розритої могили».

Тож хай міцніє дух козацький наш, І
Панує мир і згода в ріднім краї!
Слова Шевченка -  наймудріший страж:
«Обніміться ж, брати мої. Молю вас, благаю!»
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Лист із XXI сторіччя

Зорі в небі народились, день пішов спочити... 
Прошу дозволу, Кобзарю, з Вами говорити. 
Розкажу, як на Вкраїні сонечко сідає,
Як у Дніпра веселочка воду позичає...

А садки вишневі квітнуть щедро, променисто,
І гудуть хрущі над ними дивну свою пісню.
Чи співають в нас дівчата? Як вони співають! 
Серце й душу спів чарівний на шматочки крає...

7



І лани широкополі, і Дніпро, і кручі 
Біля тебе, наш Кобзарю, а Дніпро ревучий 
Гомонить тобі щоночі, плин століть єднає,
Блідий місяць, наче в морі, в небі потопає.

Верби в воду похилились, а тополям в полі 
Вітер пестить поцілунком кучері шовкові.
Матері, як і раніше, доньок научають,
Соловейко на калині вечір звеселяє.

Ось таке життя, Тарасе, на твоїй Вкраїні,
Що твоєму серцю любе, бережемо й нині...
І тебе в сім'ї великій, в сім’ї вольній, новій, 
Пам'ятаємо й шануєм щирим, добрим словом.

08.12.2013 Ярослав
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Шануймо Кобзаря! У сущім і грядущім...
Нехай його зоря очистить наші душі!
Хай колоситься хліб, панують мир і згода,
А Божа благодать додасть снаги народу.

Шануймо Кобзаря! Подбаймо про державу!
Коли ж не ми, то хто звеличить її славу?
Якщо не нам, кому ж майбутнє будувати?
І жити, і любить, і про нащадків дбати!

Шануймо Кобзаря! Доземно уклонімось...
В годину роковин за душу помолімось...
Пророчії слова не зникнуть уві млі:
«А буде син, і буде мати, І будуть люде на землі».

Шануймо Кобзаря!

* * *
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Далі буде...
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