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Передмова
Вже час
Пісьня терпіня
Лікар
Добра книжка
Зима
«Я коли тримав ся злої...»
«Жаль? О, се великий робітник
в душі...»
«Спокій душі є двоякий...»
«В борбі духовнїй...»
«Що від тїла...»
«Горе тим...»
«Що маєш доброго в собі...»
«Я читати не умію...»
«Колись як ляжу в могилу я...»
Два брати
Жнива досьпіли

Ця робота перебуває у суспільному надбанні у
Сполучених Штатах та Канаді.
Робота перебуває у суспільному надбанні у
Сполучених Штатах, тому що вона
опублікована до 1 січня 1923 року.

Термін дії авторських прав на цей твір у
Канаді закінчився до 1 січня 1974 року,
оскільки авторське право у Канаді
закінчується 50 років після смерті автора.
Автор помер у 1923 році, тому ця робота є у
суспільному надбанні у тих країнах, де
авторське право діє на протязі життя
автора плюс 80 років чи менше. Ця робота
може бути у суспільному надбанні також у
країнах з довшим терміном дії авторського
права, якщо вони застосовують правило
коротшого терміну для іноземних робіт.

Ой тут брати мої незважає ся на прінціїх що широка і глїбока
вода має жити (примір топлячого ся); але щоб виплисти з неї
і знай ти під ногами твердий і певний ґрунт!!!...
Дорогі читачі! Про сюю книжочку я не хочу Вам говорити
богато, бо думаю, що Вам буде зрозуміло вже зі сказаного
повище і що в нїй (як і в попередній), будете старатись знайти
все що є добре, а не противно. . . .
Я не кажу нїц про критику, коли вона вірна — правдива; нї, я
радо прийму єї, бо во на може мені навіть де що помочи в
моїй працї. Так, критику вірну, прийму....
І.М.
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А женьцїв мало:
Гей деж ви женьцї —
Що вас спинило?...
Гляньте на ниви
Злоте колосе;
Що від обилля
А ж ве-ся, гне-ся!...
Ходїть з серпами,
Ходїть на поле;
Враз й засьпіваєм
Весело, мило!...
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