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«МИСЛЯЧЕ СЕРЦЕ, ЩО СПІВАЄ»

Що спонукає людину до літературної творчості? Які чинники
схиляють її взятися за перо? У своєму автобіографічному начерку
«Все може бути мотивом» (1971) Роза Ауслендер намагається дати
відповідь на це питання. «Чому я лишу? Можливо, тому, що я
з'явилася на світ у Чернівцях, тому, що світ прийшов до мене у
Чернівцях. Той неповторний пейзаж. Особливі люди. Легенди і міфи витали
у повітрі, ними просто дихали. Чотиримовні Чернівці були містом
муз, яке давало притулок багатьом художникам, поетам, любителям
мистецтва, літератури і філософії. Чернівці були другою вітчизною
чудового єврейського поета-байкаря Елієзера Штейнбарга. Вони
породили найвидатнішого єврейського лірика Іцика Мангера і два
покоління німецькомовних поетів. Наймолодшим і найвизначнішим із
них був Пауль Целан, найстаршим -Альфред Маргул-Шпербер». До
старшої генерації німецькомовних поетів, виплеканих багатокуль-
турною атмосферою Чернівців, належала і Роза Ауслендер.

Вона походила з майже взірцевої єврейської родини, в якій
надзвичайно тісно переплелися східно- і західноєвропейські корені: її
батько Зігмунд Шерцер (1872-1920), який народився у Садагурі,
одному з найважливіших центрів хасидизму, розташованому
неподалік від Чернівців, рано осиротів і виховувався при дворі сада-
гурського «вундерраббі» в ортодоксальному дусі. І хоча він згодом
обрав собі світську професію і навіть вважався ліберальним
вільнодумцем, проте ніколи остаточно не поривав з єврейською традицією.
Мати, Етьє Ріфка, уроджена Біндер (1884-1947), була німецькою
єврейкою, вона прибула на Буковину з Берліна. Цей шлюб, як то
нерідко бувало в єврейських сім ях, влаштувала рідня. Коли 11-го
травня 1901 р. у молодого подружжя народилася донечка Розалія-
Беатріс, яка згодом отримала ще й гебрейське ім я Рут, її матері
заледве виповнилося сімнадцять.
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Барвистий, мерехтливий світ хасидизму, мистецьке втілення якого
знаходимо в картинах Марка Шагалла, Роза Ауслендер відтворює у
своєму вірші «Батько»:

При дворі вундерраббі у Садагурі
батько засвоював нерозгадані таємниці
Його пейси розповідали легенди
В руках він тримав гебрейський ліс

Дерева священних літер пускали коріння
від Садагури до Чернівців
Йордан упадав тоді в Прут,..

Дитячі спогади переплітаються тут зі старозавітними
переказами і містичними уявленнями хасидизму, біографічні елементи
поєднуються з міфологічними, а орієнтальне тло викликає в
пам яті казкову атмосферу, близьку до стихії неймовірних історій
«1001-ї ночі».

У Чернівцях Роза Ауслендер навчалася у початковій школі,
дівочому ліцеї і неповні два семестри в університеті, де студіювала
філософію. Класичною німецькою літературою вона захоплювалася
ще з дитинства. Ґьоте, Шіллер і Гайне вважалися непохитними
авторитетами, гайнівського «Раббі із Бахараха» Зігмунд Шерцер любив
читати своїй доньці замість дитячих казок. Однак вже досить рано, у
15-16-річному віці, Розалія Шерцер потрапляє під уплив філософії,
і якийсь час філософи значили для неї більше, ніж поети. Разом з
іншими молодими людьми, які зустрічалися поза школою й
університетом, вона віддається вивченню спадщини Платона, Спінози і
берлінського філософа Константина Бруннера, з яким її пізніше
пов язуватиме особиста дружба. Особливо приваблює її вчення голландця
Баруха (Бенедикта) Спінози. Навіть у пізніх віршах поетеси помітні
сліди цього юнацького захоплення філософом, який заробляв собі
на життя шліфуванням скелець для окулярів:

Мого святого зовуть Бенедикт.
Він обточив
світобудову

Тоді ж майбутня поетеса написала в Чернівцях низку есе
про Платона, Спінозу, Бруннера і Фройда, однак майже всі вони
вважаються сьогодні безповоротно втраченими. Лише з середини 20-
х рр. вона відкриває для себе Гьольдерліна, Кафку, Тракля, Рільке,
Ельзу Ласкер-Шюлер, Готтфріда Бенна.

У квітні 1921 р. Розалія Шерцер залишає Чернівці й виїздить
разом зі своїм другом Ігнацем Ауслендером до США. Ця еміграція була
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спричинена нужденним становищем родини. Після смерті батька в
1920 р. мати не могла дати собі раду з двома дітьми. Розалія Шерцер
та Ігнац Ауслендер, з яким вона невдовзі одружується, зупиняються
спочатку в невеличкому містечку Вінона в Міннесоті, а трохи згодом
перебираються в Міннеаполіс/Сан-Паул. Тут Розалія знайшла
роботу помічника редактора німецькомовного часопису «Westlicher Herold».
Незабаром їй було доручено редагування антології «Amerika Herold
Kalender». Ці обов язки вона виконувала поряд зі своєю основною
роботою в банку. Після трьох років спільного життя Розалія та Ігнац,
однак, розсталися. «Я нудьгувала в шлюбі, - згадує поетеса. - Не
можна жити, знемагаючи від нудьги». Коли на початку 1931 р. вона
повертається до Чернівців, то її супроводжує графолог і журналіст
Геліос Гехт - найбільша любов у житті поетеси, з яким доля пов яже
її на багато літ.

Вже з 17-ти років Роза Ауслендер почала заносити у свій
щоденник окремі нотатки, враження, вірші. Незабаром вона
зрозуміла, що її стихія - це лірика. Тривалий час вона писала вірші,
ліричну прозу, ритмізовані тексти, інколи й казки. Однак випадкові
публікації у різних німецькомовних газетах та журналах («Czernowitzer
Morgenblatt», «Der Tag», «Klingsor») не задовільняли її. Альфред
Маргул-Шпербер, сам чудовий поет і відкривач багатьох талантів (в т.ч.
Пауля Целана), заохотив її до видання поетичної книжки. В 1939 р. в
невеличкому чернівецькому видавництві «Literaria» з явилася перша
збірка Рози Шерцер-Ауслендер під назвою «Der
Regenbogen»(«Райдуга»).

Рання лірика Р.Ауслендер була позначена високими
формальними якостями: довершені рими, строгі метричні форми і строфічна
архітектоніка. Збірка «Райдуга» містить болісно-меланхолійні враження
і спомини про втрачений рай дитинства, картини печалі й надії,
портрети поетів і екзальтовані любовні вірші. Тут немовби розлитий
солодкий щем непозбутньої ностальгії, споконвічні контрасти буття
сплітаються у примирливому акорді, а гедоністичні мотиви земного
кохання переходять у прагнення вічного блаженства і духовного
єднання.

Немає сумніву в тому, що ранні поезії Рози Ауслендер ще
цілковито вкладаються в русло усталеної традиції. Але тут необхідно
підкреслити, що література, яка виникає на національно-культурнім мар-
гінесі або в іншомовних анклавах, література, приречена на
боротьбу за своє виживання і самоствердження, постійно тяжіє до
плекання культурного спадку, до традиційності. Тому більша частина
віршів Рози Ауслендер, написаних в ранній період творчості,
витримана в дусі романтизму або неоромантизму. Вона цілком відповідає
її тодішнім уявленням про поезію і покликання поета. Так, в листі до
А.Маргул-Шпербера від 16-го березня 1935 р. вона писала: «Пісня і
вірш мусять мати крила, бути птахами зоряних сфер. Тип «модерно¬
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го» поета - це не лірик, а щось на зразок мовного інженера, люди-
ни-машини, слова якої є ударами молота замість гармонійних звуків.
Справжній лірик повинен бути сьогодні трохи «старомодним».

Однак книга єврейської авторки вже не мала шансів дійти до
читача у фашистському рейху. Незважаючи на те, що на її появу
дуже прихильно відгукнулася буковинська преса, а також газети
Бухареста, Берна, Базеля, незважаючи на високу оцінку з боку
таких видатних письменників, як Ганс Каросса чи Арнольд Цвейг,
поетесі вже не судилося пожати плоди свого успіху. Майже весь
наклад книги незабаром безслідно пропав, збереглися лише кілька
примірників, які чудом уціліли.

Після «червоної рокіровки»  короткого радянського
передвоєнного року, коли багато чернівецьких євреїв були затавровані як
«буржуазні елементи» і відправлені в Сибір, - влітку 1941 р. на Буковину
прийшли німецькі трупи СС. Вперше в історії міста у Чернівцях було
влаштовано єврейське гетто. Роза Ауслендер переховувалася разом з
матір ю і братом Максом у якомусь підвалі. Кожен день означав тут
уперту боротьбу за життя. Про цей час поетеса згадує як про
страхітливий кошмар, якому не було ні кінця, ні краю: «Гетто, нужда,
жах, поїзди смерті. В ті роки ми, друзі, часом зустрічалися таємно,
нерідко ризикуючи життям, щоб почитати вірші. З нестерпної дійсності
було тільки два виходи: або впасти у відчай, або переселитися в
іншу реальність - духовну. Ми, приречені на смерть євреї,
невимовно жадали слова розради. І в той час, коли ми чекали смерті, деякі з
нас жили у мрійних словах - нашому мрійному домі серед
бездомності. Писати - означало жити. Пережити».

Коли навесні 1944 р. радянські війська звільнили Буковину від
німецько-румунського окупаційного режиму, і страхіття війни для
населення краю залишилися позаду, Р.Ауслендер деякий час
вагається, не знаючи, як їй бути далі. Нова адміністрація не приховує,
що євреї для неї - небажаний етнос, отож їм дозволяється виїхати в
Румунію або в інші країни. Попрацювавши деякий час у чернівецькій
міській бібліотеці і придивившись до нових порядків, Роза
Ауслендер подає заяву на виїзд за межі СРСР. В серпні 1946 р. вона разом з
матір ю і братом назавжди покидає Чернівці. Заледве прибувши до
Бухареста, поетеса отримує запрошення від своїх американських
друзів переїхати до США. На цей раз вона оселяється в Нью-Йорку
і працює секретаркою в одній з торгових фірм. Після всього
пережитого, після всіх спотворень і зловживань, яких зазнала в недалекому
минулому її рідна мова, вона довго не може отямитись. їй здається,
що вірші, її поетичний хист залишилися в якомусь іншому,
далекому світі, відгородженому від її нинішнього життя височенними,
нездоланними мурами. Але ось одного вечора це багаторічне
заціпеніння спадає, мовби перетліла оболонка, і вона ловить себе на тому,
що мережить на папері рядки англійською мовою. Після багаторіч¬
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ного мовчання до неї знову повертається поетичне натхнення. Це
було радісне відкриття, яке дало їй змогу знову відчути себе
причетною до великої таїни творчості.

Майже ціле десятиліття, з 1948 по 1957 рр., Роза Ауслендер
писала свої поезії тільки по-англійськи. Її англомовна спадщина налічує
біля двох сотень віршів, які опубліковані сьогодні окремою книгою
(«The Forbidden Тгее», 1995). Це лірика, написана в дусі таких
американських поетів XX ст., як Роберт Фрост, Уоллес Стівенс, Едвард
Естлін Каммінгс або Маріанна Мур. Знавці відзначають
непересічний рівень цих поезій. Однак саме Маріанна Мур порадила Розі
Ауслендер повернутись до рідної мови, оскільки досягти справжніх
вершин можна тільки в її лоні.

В 1957 р. Роза Ауслендер здійснила кількамісячну мандрівку по
Європі, відвідавши Францію, Італію, Грецію, Іспанію, Австрію,
Швейцарію, Норвегію, Голландію. В Парижі вона зустрілася з Пау-
лем Целаном, на той час уже відомим поетом, якого знала ще з
чернівецького гетто. Це була зустріч давніх друзів, які мали що
сказати одне одному. Кілька днів вони були нерозлучними,
засиджувались до глибокої ночі, дискутували про літературу, читали одне
одному вірші, згадували Чернівці. Целан ознайомив її з новими
тенденціями й іменами німецької лірики, знову пробудив у ній тугу за
рідним словом. Ці зустрічі перевернули її життя  вона знову
відкрила для себе незнищенність найбільшого духовного скарбу 
материнської мови:

Моя вітчизна померла
вони поховали її
в огні

Я живу
у своїй материзні ~
слові

В ці роки відбувається кардинальна метаморфоза поетичного
способу мислення, а також формальна і стилістична переорієнтація
творчої манери Рози Ауслендер. Вона відмовляється від притаманної
раннім віршам класичної строфіки й римування, звертається до
верлібру та асоціативної техніки письма. Напрочуд швидко поетеса
освоює нові естетичні критерії та принципи, зберігаючи при цьому
свій тематичний діапазон, самобутність свого образного бачення. Так
їй вдається прокласти шлях до європейської модерни.

В 1965 р. - після чвертьстолітньої перерви! - у Відні виходить
друга поетична книга Рози Ауслендер під назвою «Незряче літо». В
тому ж році вона залишає США і переселяється спочатку до Відня,
а відтак до ФРН, щоби повсякчас бути оточеною стихією рідної
мови. В Дюссельдорфі, у пансіоні єврейської общини ім.Неллі Закс,
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ця немолода вже і хвора жінка, яка не мала тоді ще ніякого імені в
літературі, починає нове життя, сповнене неймовірно інтенсивної
творчої праці. За два десятиліття, які їй судилося ще прожити на
світі, вона видала біля тридцяти поетичних збірок («36 праведних»,
1967, «Інвентар», 1972, «Без візи», 1974, «Інші знаки», 1975, «Є ще
простір», 1976, «Подвійна гра», 1977, «Попелясте літо»,
«Материзна», «Ще треба багато сказати», 1978 та ін. - інколи це дві-три
книги на рік!). Віднині вона не мислить себе без поезії, вірші стають
альфою і омегою її буття:

Коли я у відчаї
я пишу вірші

Коли я щаслива
вірші пишуться
у мені

Хто ж я
коли

не пишу

Лише на схилі віку Роза Ауслендер стала широко відомою, ба
навіть знаменитою в літературних та читацьких колах. Це запізніле
визнання прийшло до неї не тільки у вигляді численних літературних
відзнак (премії імені Аннетте Дросте-Гюльсгоф, 1967, Іди Демель, 1977,
Андреаса Гріфіуса, 1977, медаль Розвіти міста Бад Гандерсгайм, 1980,
премія Баварської Академії мистецтв, 1984), але й у величезній
популярності її віршів серед найрізноманітніших верств німецького
суспільства. Після смерті Неллі Закс та Марії-Луїзи Кашніц критика
незмінно писала про неї як про найвидатнішу німецьку поетесу
старшого покоління. В її поезії, для якої всяка гучність і різкість так само
чужі, як і слізна ламентація, переплелися чуттєвість та
інтелектуалізм, фантазія і раціональність. «Мисляче серце, що співає»  так
афористично сформулював свого часу сутність цього ліричного
голосу А.Маргул-Шпербер.

Поезію Рози Ауслендер інколи називають лірикою, яка без
фальшивого сорому намагається бути «гарною». Поетеса була наділена на
диво тонким умінням естетизувати найбуденніші, часом навіть
банальні, речі і явища. За її ліричними текстами стоїть тривалий
розвиток романтично-символічної поетичної традиції. Однак все те, що
сьогодні в романтизмі вважається анахронічним, сприймається як
надто барвисте й патетичне, дістає під її пером органічну й
переконливу силу безпосереднього переживання. Інтонація її рядків, як
відзначає німецька критика, зумовлена ритмом звичайного прозового
речення, навіть коли вони при трансформації в ліричний акт всіляко
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ушляхетнюються і стилізуються. Найпростіші слова - сонце, місяць,
зорі, подих, мрія і т.д. - починають світитися при цьому якимось
новим, незнаним сяйвом. Вони знову і знову з являються в її віршах
у все нових констеляціях, де одне фігуративне значення провокує
низку інших метафоричних значень. Такі економні поетичні засоби,
як ритм, словесний повтор, алітерація або асонанс, синтаксичне
членування фрази або паралелізм викликають сугестію незрівнянної
естетичної зваби. Не без підстав німецький літературознавець Франц
Норберт Меннемайер слушно зауважує, що «цілі пласти художніх
традицій сучасної поезії від Бенна до Брехта Роза Ауслендер просто
перестрибнула, і немає сумніву в тому, що беззаперечна фасцина-
ція її лірики завдячує саме цьому перестрибуванню. Звуки, які тут
так спокусливо зринають, ~ це не тільки далеке відлуння втраченої
буковинської вітчизни. Це водночас і відлуння із затонулої вітчизни
пізньоромантичного вірша, яке так виразно промовляє до розуму й
серця сучасного читача, немовби воно зроджене сьогодні»

Звичайно, що, порівняно з першою повоєнною збіркою
«Незряче літо», в пізніх книгах поетеси спостерігається суттєва еволюція в
бік модерністської естетики - причому як в образних, так і в
формальних засобах. Це помітно передусім у посиленні філософічності
екзистенціалістського відтінку, в дедалі настійливішому варіюванні
мотиву смерті, в редукції поетичного вислову, в епіграматичному
лаконізмі думки. Водночас ці вірші не втрачають притаманної їм і
раніше внутрішньої музики, дивовижної гармонійності.

Останнє десятиліття життя Рози Ауслендер можна було б
порівняти з трагічною долею її улюбленого Генріха Гайне: тяжко
хвора, паралізована поетеса назавжди перетворилася у заручницю своєї
заставленої книгами й рукописами кімнати у дюссельдорфському
пансіоні. Відрізана від світу, позбавлена живого спілкування з
людьми, вона жила тільки спогадами і враженнями минулого. Щоденно
пошта доставляла їй десятки листів від захоплених читачів -
службовців і домогосподарок, студентів і університетських професорів,
засуджених злочинців і порятованих самогубців - і це трохи
скрашувало її існування у «матрацній могилі». Світ стиснувся для неї до
мініатюрного об єму в декілька кубічних метрів, але й цього було
достатньо для пульсування слова:

Є ще простір
для вірша

Ще вірш
є простором

де можна дихати
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Це мовлено вже дуже тихо, майже пошепки. Лише простір вірша
випромінює енергію, яка підтримує її сили. Але і його імпульси
стають дедалі слабшими, аж поки зовсім не згасають:

Досить

Мрія
доживе
моє життя

до останку

3-го січня 1988 р., на 87-му році життя, Рози Ауслендер не стало.
Її було поховано на єврейському цвинтарі Nordfriedhof у
Дюссельдорфі. Скромна гранітна стела вінчає її могилу в затінку дерев, на
якій у всяку пору року можна побачити живі квіти.

З 1984-го року, ще за життя поетеси, у найбільшому німецькому
видавництві «Fischer Verlag» під орудою Гельмута Брауна почало
виходити восьмитомне зібрання її творів, яке було завершене в
1990 р., а в 1992-1995 рр. з явилося 15-томне зібрання творів у серії
«Fischer Taschenbuch». Дослідженням і популяризацією її творчості
займаються сьогодні «Товариство Рози Ауслендер» у Дюссельдорфі,
«Архівний центр Рози Ауслендер» в Юксгайм/Ейфелі, «Фонд Рози
Ауслендер» у Кельні. Вірші поетеси перекладено на багато мов, до
яких нині долучається й українська. А для того, щоб читач повніше і
глибше міг відчути неповторність звучання усіх регістрів поетичного
органа, ім я якому Роза Ауслендер, у нашому виданні обрано такий
поширений у світі спосіб знайомства з іномовною поезією, як
паралельне розміщення текстів, котре дає змогу не тільки синхронного
сприйняття, але й критичного зіставлення першотвору з перекладом.
1 цілком можливо, що на цьому шляху в декого з допитливих читачів
будуть свої особисті знахідки і відкриття. В такому випадку
перекладач і видавці вважатимуть свою місію безумовно виконаною.

Петро Рихло
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GEDICHTE

ВІРШІ



INS LEBEN

Nur aus der Trauer Mutterinnigkeit
strömt mir das Vollmaß des Erlebens ein.
Sie speist mich eine lange, trübe Zeit
mit schwarzer Milch und schwerem Wermutwein.

In ihrem Leibe wachs  ich wie ein Kind,

gehüllt in Nachtgesang und Schattenraum,

bis meine Leiden reif und sehend sind

und mich der Schoß hinausstößt aus dem Traum.

Da stürzen alle Wege auf mich zu,

und jeder nimmt mich in sein Anderssein.

Und Abende stehn groß in goldner Ruh

wie Engel um meine verklärte Pein.
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вжиття

Лише зі смутку потайних глибин
снується втіха лагідним струмком
і напува мене крізь часу плин
терпким вином і чорним молоком.

В тім захистку росту я, мов дитя,
загорнуте у спів і темний міт,
допоки визріють мої чуття,
й утроба мене виштовхне у світ.

І ляжуть всі шляхи до ніг мені,
щоб вивести мене за іншу грань.
І вечори стоятимуть сяйні,
мов янголи довкіл моїх страждань.
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IN DEN TRAUM

Komm, laß uns lautlos in den Abend gehn
und immer tiefer in den Wald der Nacht,
wo Sterne hoch und weiß wie Lilien stehn
und noch ein Märchenmund im Monde wacht.

Hier sind wir nicht daheim. Es ist kein Raum

so groß, daß unsre Sehnsucht ihn erfüllt.

Wir steigen tausend Treppen in den Traum,
wo Gott das Licht in tausend Farben hüllt.
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У МРІЮ

Ходи зі мною в сутінок алеї,
в ліс ночі, що довкола вироста,
де сяють зорі, білі, мов лілеї,
й шепочуть казку місячні уста.

Ми тут чужі. Нема для нас простору,
який би тугу нашу згамував.
По сотнях східців ми зійдемо вгору,
де в сотні барв Бог сяєво убрав
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DICHTERBILDNIS

Elieser Steinbarg

Es starb ein Schöpfer, und die Dinge sind,
was sie vor ihm gewesen: Dinge.
Ein Vater starb, es starb ein Kind,
es trauern die verwaisten Schmetterlinge.

Gott schuf die Welt. Er hat sie uns gegeben
als einen Acker roh und unbestellt.

Da kam der Dichter und erschuf das Leben,
und nun erst sahn und fühlten wir die Welt.

Er stand auf einer kleinen Spanne Zeit
- rings wogten Sterne, Meere, Felder, Fluren -
und gab der wesenlosen Wirklichkeit
die Sprache schöpferischer Kreaturen.

Ein Farbenreich entstand - und es ward Licht,
das riß den trägen Kloß von seinem Ort,
und formte draus ein flammendes Gesicht,
und lieh ihm Gottes Ebenlaut: Das Wort.

Der Dichter starb, der Stein ward wieder Stein.

Sein Auge brach - wir wurden wieder blind.
Die Dinge schließen sich - wir sind allein.
Ein Schöpfer starb! Es starb ein Kind!
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ПОЕТ

Елієзер Штейнбарг

Умер творець, і речі всі відтак
знов стали просто речі, а не диво.
Вмер батько наш, умер дітвак 
метелики сумують сиротливо.

Бо хоч цей світ  сяйне творіння Бога,
він полем був, де не діткався плуг.
Тоді прийшов поет й вдихнув у нього
вогонь життя  і засвітився пруг.

Серед морів, полів, просторів, зір
він став на клаптик часової лави

і дав бездушній дійсності з тих пір
прекрасну мову творчої уяви.

І царство байки виникло як стій,
і світло засіяло веселково

і виліпило з хаосу надій

лик осяйний, подобу Бога  слово.

Поет умер, і камінь знову  камінь.
Той зір загас  і світ кругом побляк.
І речі більше не говорять з нами.
Творець умер! Умер дітвак!
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DICHTERBILDNIS

Itzig Manger

Die Schenke ist sein liebster Aufenthalt.
Er küßt den goldnen Wein wie eine Braut.
Sein Rausch ist voller Wege wie ein Wald,
in dessen Dickicht ewiges Dunkel blaut.

Aus seinen Augen fallen Sterne, die
ein Gott verschwenderisch vom Himmel nahm.

Auf seiner Stirne singt die Melodie

des Vogels, der einst aus dem Süden kam.

Zerlumpt und schmierig ist sein Rock, sein Hemd,
er zecht mit Tod und Nacht und Hur und Laus. -
Vom Meere der Gesichte überschwemmt,
strömt er, den Mond im Arm,verzückt nach Haus.

Gespenster folgen seinem wilden Ritt
und werfen Schlangen in sein schwarzes Haar.
Doch vor ihm wie ein Stern erglänzt der Schritt
der auferstandnen Frau, die ihn gebar.
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ПОЕТ

Іцик Мангер

В шинок його невпинно тягне біс.

Він там вино голубить, мов жінок.

А хміль його щедротний, наче ліс,

де в зарослих темніє вічний змрок.

Заграва зір горить в його очах,
запалена небесним божеством.

З чола зринає пісня, мовби птах
із вітром півдня під тугим крилом.

Неголений, в дрантивім піджаці
 кругом повії, воші, смерть і ніч! 

стиснувши місяць в п янім кулаці,
він плентає додому врізнобіч.

За ним гарцює привидів мана,
що кида йому в патли чорних змій,
а перед ним, як зірка провідна 
воскресла мати в чистоті своїй,
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VCSC VC

Wir reichen uns der Liebe rote Beeren,

gereift am Glühen unsrer Leidenschaft.
Ich will mit Inbrunst deinen Leib verzehren,

und iß du mich mit aller Liebeskraft.

Nun haben wir Ambrosisches genossen,

und unsrer Seele quoll des Nektars Saft,

der träge Raum ist unter uns zerflossen

und hält nicht länger uns in seiner Haft.

Du bist mein angetrauter Sterngefährte.

Wir nehmen alles, was uns einst gehörte:
des Lebens Lust, der Lust Unsterblichkeit.

Wir werden uns unendlich noch genießen

auf Erden und in fernen Paradiesen,

wie wir uns liebten vor Beginn der Zeit.
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Горять кохання ягоди червоні
огнем жаги, як келихи вина.

Я п ю тебе, немов росу в бутоні,
а ти мене спиваєш аж до дна.

Ми скуштували радість насолоди,
п янкий нектар, що душу окриля.
Відкрились понад нами небозводи,
а попід нами вигнулась земля.

Ти  мій єдиний зоряний коханий.
Колись ми знали ці солодкі рани 
знемогу втіхи, втіху до знемог.

Ми будем довго-довго раювати
і на землі, і в неземних палатах,
де ще до віку поселив нас Бог.
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Des Geliebten Nächte zu entzünden,

will ich augenspendend süß erblinden.

Des Geliebten Atem zu umkosen,
wandelt sich mein Blut in tausend Rosen.

Des Geliebten Liebe zu erhalten,

möcht  ich mich in tausend Frauen spalten,

daß er tausendfach nur mich begehre,

alle liebend nur mir angehöre!
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Щоб осяять миленькому ночі,
я віддам у жертву свої очі.

Щоб голубить милого устами 
кров моя спахне ста пелюстками.

Щоб утримати своє кохання 
в сто жінок обернусь до світання.

Щоб стократ він міг мене жадати,
всіх любити й лиш мене кохати.
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OHNE WEIN UND BROT

In unserm Herzen ist die Nacht zu Haus

und will dem Lichte eines Tags nicht weichen.

An unsre Schläfe schlägt die Fledermaus

ein unentwirrbar blutiges Hakenzeichen.

An allen Enden fletschen ihre Zähne

die Wölfe, ihre Augen funkeln rot.

Es rüsten sich des greisen Volkes Söhne
zum Abendmahle ohne Wein und Brot.

Die Silberbecher rollen aus der Hand.

Die Brunnen sind vergast. Die Lüfte stechen.

Was wir besitzen: eine Klagewand,
an der die Fluten unsrer Tränen brechen.
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БЕЗ ХЛІБА І ВИНА

У нашім серці владарює ніч
і невідступно тлумить дня заграву.
Потворні кажани проз наших віч
ліниво креслять свастику криваву.

На всіх дорогах шкірять хижі пащі
вовки, їх очі криє пелена.
Сини юдейські тихо ждуть причастя,
хоча нема ні хліба, ні вина.

Бо срібні чаші падають у твань.
В криницях  їдь, ядучі оболоки.
Що нам зосталось ~ лиш Стіна ридань,
котра гамує наших сліз потоки.
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FÜR P.A.

Du hast mit deinen Sternen nicht gespart.
Die Fernen drängen sich an deine Tür.
Es bricht der dürre Ast der Gegenwart,
Die guten alten Mächte dienen dir.

Denn wo ist Heimat? Keiner weiß Bescheid.
Wo Schwalben nisten, sind wir nicht allein.
Die Chrysanthemen nehmen unser Leid
Hinüber in ihr leises Anderssein.

Wenn Schatten heut dein Lorbeer sind, verhüll
Das Antlitz, bis die Möve wiederkehrt.
Es ist so dunkel wie dein Herz es will,
Das staunend seinen Wert von dir erfährt.

Ein Raunen reiht sich deinen Dingen an.
Du stehst mit vielen Stimmen schon im Bund.

Vergiß, wann diese kleine Zeit begann.
Die großen Zeiten segnen deinen Mund.

P.A., das ist Paul Antschel (Paul Celan)
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П.А.

Не шкодував ти нам своїх зірок.
До тебе в дім вдиралась далина.
Ламався часу висохлий вінок.
Тобі корилась сила чарівна.

Бо де ж вітчизна? Неозора даль.
Ми не самотні там, де гнізда є.
Лиш хризантеми заберуть наш жаль
навіки в тихе небуття своє.

Якщо твій лавр сьогодні  чорна тінь,
сховай лице, хай мева прилетить.
Темніє серця навісна глибінь,
яку лиш ти спроможний озорить.

Ще шепіт у речах твоїх не згас.
Тобі знайомі їхні голоси.

Забудь про цей дрібний, нікчемний час ~
тебе благословлять нові часи.

П.А.  Пауль Анчель (Пауль Целан)
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CZERNOWITZ

«Geschichte in der Nußschale»

Gestufte Stadt

im grünen Reifrock
Der Amsel unverfälschtes

Vokabular

Der Spiegelkarpfen
in Pfeffer versulzt
schwieg in fünf Sprachen

Die Zigeunerin
las unser Schicksal
in den Karten

Schwarz-gelb
Die Kinder der Monarchie
träumten deutsche Kultur

Legenden um den Baal-Schem
Aus Sadagura: die Wunder

Nach dem roten Schachspiel
wechseln die Farben

Der Walache erwacht -

schläft wieder ein
Ein Siebenmeilenstiefel
steht vor seinem Bett -

flieht

fm Ghetto:

Gott hat abgedankt

Erneutes Fahnenspiel:
der Hammer schlägt die

Flucht entzwei

Die Sichel mäht die

Zeit zu Heu
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ЧЕРНІВЦІ

«Історія в горіховій шкаралущі»

Місто на схилах у сукні зеленій
Дроздів непідробні трелі

Дзеркальний короп
приправлений перцем
мовчав п ятьма мовами

Циганка
читала нам долю

на картах

Діти монархії

під чорно-жовтим стягом
марили про німецьку культуру

Легенди Баал-Шема
Чудеса з Садагури

Після червоної рокіровки
міняються барви

Валах прокидається -
й знов засинає

Семимильні чоботи

в нього під ложем - чимдуж утікає

В гетто

Бог подав у відставку

Знов переміна знамен:
Молот навпіл розколює втечу
Серп стинає час на сіно
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DIE MUSIK IST ZERBROCHEN

In kalten Nächten wohnen wir

mit Maulwürfen und Igeln
im Bauch der Erde

In heißen Nächten

graben wir uns tiefer
in den Blutstrom des Wassers

Hier sind wir eingeklemmt zwischen Wurzeln
dort zwischen den Zähnen der Haifische

Im Himmel ist es nicht besser

Unstimmigkeiten verstimmen

die Orgel der Luft

die Musik ist zerbrochen
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МУЗИКА РОЗКОЛОЛАСЬ

В студені ночі
ми живем з їжаками й кротами
в лоні землі

В гарячі ночі
ми пірнаємо глибше
в криваві потоки вод

Тут ми затиснуті між корінням
там між зубами акул

В небі також не краще
дисонанси розстроюють
органні регістри етеру

Музика розкололась
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BLINDER SOMMER

Die Rosen schmecken ranzig-rot -
es ist ein saurer Sommer in der Welt

Die Beeren füllen sich mit Tinte
und auf der Lammhaut rauht das Pergament

Das Himbeerfeuer ist erloschen -
es ist ein Aschensommer in der Welt

Die Menschen gehen mit gesenkten Lidern
am rostigen Rosenufer auf und ab

Sie warten auf die Post der weißen Taube
aus einem fremden Sommer in der Welt

Die Brücke aus pedantischen Metallen
darf nur betreten wer den Marsch-Schritt hat

Die Schwalbe findet nicht nach Süden -
es ist ein blinder Sommer in der Welt
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НЕЗРЯЧЕ ЛІТО

Троянди пахнуть гірко-пурпурово
На цілім світі  полинове літо

Чорнильним соком світиться ожина
і шерсть ягняти ніжна мов пергамент

Вогонь малини тихо загасає 

на цілім світі ~ попелясте літо

Блукають люди із погаслим зором
понад рікою берегом іржавим

Вони чекають білої голубки
з чужого недосяжливого літа

На міст із педантичного металу
ступити можна тільки кроком маршу

Свій шлях на південь ластівка згубила ~~
па всій землі стоїть незряче літо
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NICHT OKTOBER

NICHT NOVEMBER

Herbst sagst du
und meinst den Wind er schärft
sein Messer an deiner Stirn

meinst rostige Blätter sie rollen
deinem Schritt voran
meinst Frostnadeln sie stechen

die Luft den Baum die Haut

Herbst herber Laut
brauner Geschmack
Die Freunde an der Front
werden bitter und braun

nicht von Sonne gebräunt

Die Erde rostet und rollt
mondab
in die Schlucht wo die

Geschichte Bergen baut
Schuldtürme Falltüren

Herbst sagst du
aber ich sage dir
nicht Oktober nicht November

du mußt einen neuen Kalender erfinden
ein andres Alphabet
eine Sprache die Einhalt gebietet
denn die Zeit fällt
fällt ins Unabsehbare

und wir fallen mit ihr
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НЕ ЖОВТЕНЬ

НЕ ЛИСТОПАД

Осінь мовиш ти

і маєш на оці вітер що точить
свій ніж об твоє чоло

маєш на оці листя що стелиться
під твоїми ногами

маєш на оці голки морозу що поколюють
дерево шкіру повітря

Осінь осиний звук
брунатний смак
Друзі на фронті
буріють і гіркнуть
не діткнуті сонцем

Земля іржавіє і западає
на місячне дно

у прірву де
історія замки будує
башти вини опускні ворота

Осінь мовиш ти
але я відмовляю
не жовтень не листопад

ти мусиш знайти новий календар
нову абетку
мову яка постане стіною
тому що час безперервно плине
плине у неосяжність
і ми спливаємо разом з ним
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MEINE NACHTIGALL

Meine Mutter war einmal ein Reh

Die goldbraunen Augen
die Anmut

blieben ihr aus der Rehzeit

Hier war sie

halb Engel halb Mensch -
die Mitte war Mutter

Als ich sie fragte was sie gern geworden wäre
sagte sie: eine Nachtigall

Jetzt ist sie eine Nachtigall
Nacht um Nacht höre ich sie

im Garten meines schlaflosen Traumes
Sie singt das Zion der Ahnen
sie singt das alte Österreich
sie singt die Berge und Buchenwälder
der Bukowina

Wiegenlieder

singt mir Nacht um Nacht
meine Nachtigall
im Garten meines schlaflosen Traumes
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МІЙ СОЛОВЕЙКО

Моя мати була колись сарною
Золотисто-темнаві очі
принадність
зостались у неї ще відтоді

Тут вона
була напівянгол напівлюдина
посередині мати
Коли я спитала її

ким воліла б вона стати нині

вона відповіла: соловейком

Тепер вона соловейко

щоночі я чую її

в саду моїх неоспалих марень
Вона славить Сіон своїх предків
вона славить колишню Австрію
вона славить гори й зелені ліси
Буковини
Колискові пісні
співає мені щоночі
мій соловейко

в саду моїх неоспалих марень
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DER VATER

Am Hof des Wunderrabbi von Sadagora
lernte der Vater die schwierigen Geheimnisse
Seine Ohrlocken läuteten Legenden
in den Händen hielt er den hebräischen Wald

Bäume aus heiligen Buchstaben streckten Wurzeln
von Sadagora bis Czernowitz
der Jordan mündete damals in den Pruth -

magische Melodien im Wasser

Der Vater sang sie lernte und sang das
Erbe der Ahnen verwuchs mit

Wald und Gewässern

Hinter den Weiden neben der Mühle

stand die geträumte Leiter

an den Himmel gelehnt
Jakob nahm auf den Kampf mit den Engeln
immer siegle sein Wille

Von Sadagora nach Czernowitz und
zurück zum Heiligen Hof gingen die Wunder
nisteten sich ein im Gefühl
der Knabe erlernte den Himmel kannte die

Ausmaße der Engel ihre Distanzen und Zahl

war bewandert im Labyrinth der Kabbala

Einmal wollte der Siebzehnjährige
die andere Seite sehn

ging in die weltliche Stadt
verliebte sich in sie

blieb an ihr haften
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БАТЬКО

При дворі вундерраббі у Садагурі
батько засвоював нерозгадані таємниці
Його пейси розповідали легенди
В руках він тримав гебрейський ліс

Дерева священних літер пускали коріння
від Садагури до Чернівців
Йордан упадав тоді в Прут -
магічні мелодії у воді -
Батько співав їх вивчав і співав

спадок предків заріс
лісом і жабуринням

Поза вербами коло млина
стояла мрійна драбина
прихилена до небес
Яків боровся з янголом
знов і знову ставав звитяжцем

Від Садагури до Чернівців
і знов до Святого двору дива мандрували
звиваючи гнізда у душах
Юнак освоював небо знав уже
розміри янголів відстані й числа
розумів лабіринт Каббали

Але якось сімнадцятилітній
зволів побачити інший бік

відправився в світське місто
закохався у нього

й залишився там назавжди
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SADAGORER CHASSID

Achtzigjähriger Greis
Sein Bart betete weiß
auf der Brust

Auf seinem Kaftan
erholten sich Engel
von der Anstrengung weltlicher Flüge
Die Sabbatkrone

das Stramel

war sein einziger Schmuck

Die Lider gesenkt
sein Blick von Schleiern umsponnen
wohnte im Bethaus

Montag und Donnerstag Fasten:
leicht sei der Leib

seine Speise: Preisen
Sichwiegen im Rhythmus der
Bibelgebete und anderer
heiliger Worte

Wenig Worte -
die Scheinwelt sei nicht besprochen
nicht betastet mit fettem Interesse
Erscheinungen sind Schemen,
dem Wesen (nicht ausgesprochen der Name!)
diene dein Geist

In der doppelgerollten Thora
liegen Licht und Lied
spricht die Geschichte des Volks
Sieh die Geliebte:
im goldgestickten Samtgewand und
krönenden Kopfschmuck
dürfen deine Lippen sie küssen
darfst du sie halten im Arm
und tanzen mit ihr tanzen
zur Ehre des Herrn

Tanzte der Sadagorer Chassid
mit den andern Chassidim



САДАГУРСЬКИЙ ХАСИД

Майже столітній старець
його борода білосніжно молилась
на грудях

На кафтані у нього
янголи спочивали

від кругосвітніх мандрів
суботня корона -
штрамель -

єдина його прикраса

Повіки стулені
позір повитий туманом
Дім - синагога

Понеділок четвер - постування
плоть його легка

харч його - Божа хвала
гойдання у ритмі
святих молитов та інших
священних формул

Скупий на слова:
Божий світ мовою не осягнути
не пізнати липкими пальирми
зримі речі лиш тіні
Сутності (імені не вимовляти!)
має служити дух

В подвійно згорнутій Торі
сховані світло і пісня
звідтіля промовляє доля народу
Глянь на кохану
в золототканих строях
з короною на чолі

ти можеш Ті цілувати в уста
ти можеш Ті обіймати

і кружляти з нею в танку
в ім я слави Творця

І танцював садагурський хасид
зі своїми братами
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PRUTH

Da zirpten die Kiesel im Pruth
ritzten flüchtige Muster in
unsre Sohlen

Narzisse wir lagen im Wasserspiegel
hielten uns selbst im Arm

Nachts vom Wind bedeckt

Bett mit Fischen gefüllt
Goldfisch der Mond

Schläfenlockengeflüster:
der Rabbi in Kaftan und Stramel
von glückäugigen Chassidim umringt

Vögel - wir kennen nicht
ihre Namen ihr Schrei

lockt und erschreckt

Auch unser Gefieder ist fertig
wir folgen euch
über Kukuruzfelder
schaukelnde Synagogen

Immer zurück zum Pruth

Flöße
(aus Holz oder Johannisbrot?)
pruthab
Wohin ihr Eilenden

und wir hier allein

mit den Steinen?
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ПРУТ

Тоді навіть рінь на Пруті співала
різьбила миттєві узори
на наших босих ногах

ми мов нарциси лежали в свічаді води
самих себе обіймали

Вночі укриті вітрами
на ложах пухких від риби
місяць  золота рибка

шепіт пейсів

раббі в штрамелі і кафтані
навкруг нього щасливоокі хасиди

Птахи  ми не відаєм

їхніх наймень їх крик
вабить нас і лякає

наші крила також зміцніли
ми летимо за вами

над кукурудзяними полями
понад розгойдані синагоги

Знову і знов до Пруту

Дараби
(з дерев яних колод чи солодких ріжків?)
вниз по ріці
куди ви квапливі куди
а ми тут самі
з камінням?
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DAMIT KEIN LICHT UNS LIEBE

Sie kamen

mit scharfen Fahnen und Pistolen

schossen alle Sterne und den Mond ab

damit kein Licht uns bliebe

damit kein Licht uns liebe

Da begruben wir die Sonne
Es war eine unendliche Sonnenfinsternis
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ЩОБ СВІТЛО НАС НЕ КОХАЛО

Вони прийшли
з піками прапорів і пістолями
розстріляли всі зорі й місяць
щоб світла для нас не стало
щоб світло нас не кохало

І тоді ми гуртом поховали сонце
Настало вічне затемнення
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SCHALLENDES SCHWEIGEN

Manche haben sich gerettet

Aus der Nacht

krochen Hände

ziegelrot vom Blut
der Ermordeten

Es war ein schallendes Schauspiel
ein Bild aus Brand

Feuermusik

Dann schwieg der Tod
Er schwieg

Es war ein schallendes Schweigen
Zwischen den Zweigen
lächelten Sterne

Die Geretteten warten im Hafen
Gescheiterte Schiffe liegen
Siegleichen Wiegen
ohne Mutter und Kind

48



ЛУНКОГОЛОСЕ МОВЧАННЯ

Дехто з них врятувався

Крізь ніч
стриміли руки
цегляно-червоні від крові
замордованих

То була лункоголоса вистава
образ пожежі
вогненної музики
Потім смерть вже умовкла
Умовкла

То було лункоголосе мовчання
З-поміж галуззя дерев
посміхалися зорі

Уцілілі чекають у гавані
Хвиля гойдає потрощені кораблі
Вони наче колиски

без матері і дитини
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CEZANNE

Bei ihm lernten

Felsen und Bäume

durchsichtig sein

Hügel
aus Äther

unwiderruflich

Grüne Essenz
Grün

in blauer Haut

Der Umriß
die Helle innen:

Stoff ohne Schwerkraft
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СЕЗАНН

Скелі й дерева
навчилися в нього

бути прозорими

Пагорби
із етеру
безповоротні

Зелена есенція
Зелень

в голубій оболонці

Контур
а в ньому  сяйво:
субстанція без тяжіння
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VERMÄCHTNIS

Aus der Wiege
fiel mein Augenaufschlag
in den Pruth

Ich zähle

meine Besitztümer

7 Romhügel
50 abstrakte Sterne aus Amerika
ein umstrittenes Jerusalem

mein Grab in der Bukowina

Gestern Eisrosen

im Ghettofenster
heute sind mir

die Dornen gut

Meine Zukunft
vermach ich

den Zigeunern

den goldäugigen
verachteten Wanderern

die aus der Zukunft leben
aus der Hand in den Mund

aus dem Mund

in die Zukunft
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ЗАПОВІТ

Із колиски

покотились мої зіниці

прямісінько в Прут

Я рахую
свої маєтки

7 пагорбів Риму
50 абстрактних зірок Америки
розділений Єрусалим
свою могилу на Буковині

Вчора троянди з морозу
на вікнах гетто
нині для мене

досить і терня

Своє майбутнє
заповідаю
циганам

золотооким

зневажуваним мандрівцям,
яких годує прийдешнє
з рук до уст
з уст

у майбутнє
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36 GERECHTE

Jüdische Legende

36 Gerechte

halten im Gleichgewicht
die Erde

die uns hält

in unablässiger
Revolution

Auf ihren Schultern

tragen die
36 Gerechten

die ungebärdige
Erde

Im Schatten ihrer Bescheidenheit

stehend

abgewandt
heben die

36 Gerechten

die ungebärdige Erde
ins Licht

Wir kennen sie nicht

nie erkennen wir die

36 Gerechten
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36 ПРАВЕДНИХ

Єврейська легенда

36 праведних
утримують рівновагу
землі

яка нас тримає
в стані невпинного

бунту

На своїх раменах
несуть

36 праведних
гріховну
землю

Сховані в затінку своїх чеснот
відвертаючи зло
підносять

36 праведних
гріховну землю
до світла

Незнані вони

і непізнані будуть повік
36 праведних
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WEIL

du ein Mensch bist

weil

ein Mensch eine Muschel ist

die manchmal tönt

weil

du in mir tönst

als war ich eine Muschel

weil

wir uns kennen

ohne Namen und Samen

weil

das Wort Welle ist

weil

du Wort und Welle bist

weil

wir strömen

weil

wir manchmal

zusammenströmen

Wort Welle Muschel Mensch
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ТОМУ що

ти людина

тому що

людина це мушля

часом вона звучить

тому що

ти звучиш у мені

немовби я мушля

тому що
ми знаємося з тобою

без імен і письмен

тому що

слово це хвиля

тому що
ти слово і хвиля

тому що
ми плинем

тому що

ми часом укупі плинем

слово хвиля мушля людина

57



MUTTER SPRACHE

Ich habe mich

in mich verwandelt

von Augenblick zu Augenblick

in Stücke zersplittert
auf dem Wortweg

Mutter Sprache
setzt mich zusammen

Menschmosaik
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МАТИ МОВА

Я зникала

і знов поставала собою

щомиті

Розпадалась на кусники

по дорозі до слова

Мати мова
складе мене знов докупи

людино-мозаїку



NIEMAND

Ich bin König Niemand
trage mein Niemandsland
in der Tasche

Mit Fremdenpaß reise ich
von Meer zu Meer

Wasser deine blauen

deine schwarzen Äugen
die farblosen

Mein Pseudonym
Niemand

ist legitim

Niemand argwöhnt
daß ich ein König bin
und in der Tasche trage
mein heimatloses Land
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НІХТО

Я король Ніхто
ношу нічийне своє королівство
в кишені

З чужоземним паспортом
я мандрую від моря до моря

Хвиля твої блакитні

твої чорні очі

безбарвні

Мій псевдонім

Ніхто

цілком легітимний

Ніхто не підозрює

що я король

і ношу в кишені

свою бездомну країну
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RÜCKWÄRTS

Gleise verschoben

der Zug fährt rückwärts
die Großmutter
ist in festlicher Stimmung

Wir fahren zum Kaiser
sagt sie er liebt uns Juden

Ich strickte ein weißes Wams
aus purem Flaum
reich es ihm mit den Worten

Majestät von deinen

loyalen Juden

Als ich es ihm darbot

war es

ein unbeschriebener Bogen Papier
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НАВСПАК

Пересунуто рейки
потяг їде навспак

бабуся

у святковім убранні

Ми їдем до цісаря
каже вона він любить своїх євреїв

Я сплела йому білий светр
з чистого пуху

і підношу його зі словами
Ваша величність від Ваших
лояльних євреїв

Коли я вручала йому цей дарунок
він обернувся
чистим аркушем
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WANDLUNG

Wir kamen heim

ohne Rosen

sie blieben im Ausland

unser Garten liegt
begraben im Friedhof

es hat sich

vieles in vieles

verwandelt

Wir sind Dornen geworden
in fremden Augen
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ПЕРЕТВОРЕННЯ

Ми вернулись додому
без троянд
вони залишились в чужому краї

Наш сад

поховано на кладовищі

Багато чого

перетворилось

в багато що

ми стали терням

в чужих очах
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PHONIX

Phönix

mein Volk

das verbrannte

auferstanden

unter Zypressen und
Pomeranzen

Honig
von bitteren Bienen

Salomos Lied

die uralte

Landschaft

hügelbeflügelt
im Echo

jerusalemtreu

Hinter der Tränenwand

die Phönixzeit

brennt
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ФЕНІКС

Фенікс

народ мій
спалений

воскреслий

під кипарисами

й помаранчами

Мед

найгіркіших бджіл

Соломонова пісня

прадавній пейзаж

горбами окрилений

у відлунні

Нового Єрусалима

За Стіною ридань

час фенікса
палахкоче
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MIT DEM SIEB

Mit dem Sieb

schöpfe ich Wasser

für meine Mühle

halte die Flügel in Gang
mit meinem Atem

mahle

den Hunger
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РЕШЕТОМ

Решетом

черпаю воду
для свого млина

Обертаю крила
своїм подихом

мелю

голод
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DEIN HAUS

Die Sonne sagt
schlaf dich wach
mein Kind

ich leuchte dir

heim

der Regen
Ich weine um die
verbrannten Kinder
mein Kind

weine mit mir

Staub

mit erstickter Stimme

mein Haus ist

dein Haus
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ТВІЙ ДІМ

Сонце мовить
прокинься
дитино

я тобі посвічу
додому

Дощ
я оплакую
спалених немовлят

дитино

поплач зі мною

Прах
задушливим голосом
мій дім
твій дім
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DER BRUNNEN

Im verbrannten Hof
steht der Brunnen

voll Tränen

Wer weinte sie

Wer trinkt

seinen Durst leer
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КРИНИЦЯ

На спопелілім дворі
стоїть криниця
повна сліз

Хто наплакав її

Хто вип є

спрагу її до дна
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GEORG TRAKL

Melancholie

vorabendblau

Staubgeflüster

Im Schattenlaub

brechen Tiere zusammen

Der Herbst ist ein

goldener Kadaver

Wald

blutende Wunde

Deine Wunde

heilte nicht

Georg
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ГЕОРГ ТРАКЛЬ

Меланхолія

у блакитному надвечір ї

Шепіт пилюки

В затінку листя

падають мертві звірі

Осінь

золоте стерво

Ліс

кровоточна рана

Твоя рана
не загоїлась

Георгу
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PAUL CELANS GRAB

Keine Blumen gepflanzt
das sei überflüssig

Nichts Überflüssiges
nur

wilder Klatsch-Mohn

schwarzzüngig

ruft uns ins Gedächtnis
wer unter ihm

blühte

76



МОГИЛА ПАУЛЯ ЦЕЛАНА

Тут не посаджено квітів
та їх і не треба

Тут потрібен лише
мак-самосій
дикий

чорноязикий
буйно квітуючий
як той
хто під ним лежить
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BEKENNTNIS

Ich bekenne mich

zur Erde und ihren

gefährlichen Geheimnissen

zu Regen Schnee
Baum und Berg

zur mütterlichen mörderischen
Sonne zum Wasser und
seiner Flucht

zu Milch und Brot

zur Poesie

die das Märchen vom Menschen

spinnt

zum Menschen

bekenne ich mich

mit allen Worten

die mich erschaffen
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ОСВІДЧЕННЯ

Я освідчуюся в любові

до землі та її

небезпечних загадок

до снігу дощу
дерева гір

до материнськи убивчого
сонця води та її
нестачі

до молока і хліба

до поезії

яка пряде казку про
людину

до людини

освідчуюсь

усіма словами

які мене сотворили
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SPRACHE

Halte mich in deinem Dienst

lebenslang
in dir will ich atmen

Ich dürste nach dir

trinke dich Wort für Wort
mein Quell

Dein zorniges Funkeln
Winterwort

Fliederfein
blühst du in mir

Frühlingswort

Ich folge dir
bis in den Schlaf
buchstabiere deine Träume

Wir verstehen uns aufs Wort
wir lieben einander
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МОВА

Довічно
я буду служити тобі
твоїм подихом дихати

Я тужу за тобою
спиваю тебе слово за словом

моє джерело

Гнівне твоє мерехтіння
зимове слово

бузково
цвітеш у мені
весняне слово

Я йду за тобою
в твою темряву

читаю по літерах твої сни

Ми розуміємося з півслова
ми кохаємо одне одного
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BITTE II

Wahrheit

sag mir die Wahrheit

Trag mich
auf deiner Schulter
sternweit

Ich will

dir tragen helfen
Rose und Schwert
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ПРОХАННЯ II

Правдо
(кажи мені правду

Піднеси мене

на своїм крилі

бо зір на розраду

Я буду
рести за тобою
троянду і меч
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FÜNF DICHTER

Hölderlin

um Gerechtigkeit ringender
Götterfreund

Trakl

seine herbstliche Melancholie

Rilke

der Gott erschafft

Der verzweifelte
Celan

Li-Tai-Po

der fröhliche
singt
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П ЯТЬ ПОЕТІВ

Гьольдерлін
тираноборчий
друг богів

Тракль
меланхолійний осінній сум

Рільке

який сотворив Бога

Охоплений відчаєм
Целан

Лі-Тай-По
безтурботний
співає
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PAUL CELAN

ln hermetischer Stille

begraben
sein blutendes Wort

aus der Herzkapsel

gepreßt

von sternschwarzen

Flügeln getragen

entfaltet stechendes Licht
dessen Schatten ihn

schrecklich

erleuchtete
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ПАУЛЬ ЦЕЛАН

У герметичній тиші
поховано

його спливаюче кров ю слово
видавлене

з капсули серця

що ширяло на крилах

чорних зір
розгорнувши сліпуче сяйво
тінь якого

так жахно його

озорила
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CHAGALL

Auf dem Dach der Nacht
umarmt er

die Violine

Häuser rittlings
schlafwandelsicher
schwebt er

über Giebeln

Blau

schaut dich an

die Kuh

Blumen

zartestes Glück

Wolkenbaikone

im Flug liebt
der Bräutigam
die Braut
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ШАГАЛЛ

На даху ночі
він обіймає

скрипку

Осідлавши будівлі

сомнабулічно

ширяє

над димарями

Синім поглядом
позирає на тебе
корова

Квітів

цнотливе щастя

Хмар балкони
В польоті кохаються
молодята



ÖSTLICH

Immer singt der Samowar
Kümmelbrotduft
würzt das Zimmer

Zwei Herzkirschen auf Stengeln
übers Ohr gehängt

Kartoffeln auf Kohlen rösten
komm sei unser Gast

Unter Harztränen im Herd
bricht der Tannenast zusammen

Sonntags die bunte Tracht
Tanz und Harmonika

Im Wodka

funkelt das Messer
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СХІДНИЙ мотив

Невтомно співа самовар
Запах тмінного хліба
повнить світлицю

Дві вишеньки на корінцях
мов сережки звисають із вуха

На жаринах печеться картопля
Заходь будь нашим гостем

Сльози живиці скапують у вогонь
і ламають соснову гілку

У неділю барвисті строї
танці гармошка

У горілці
виблискує лезо
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BUKOWINA П

Landschaft die mich erfand

wasserarmig
waldhaarig
die Heidelbeerhügel
honigschwarz

Viersprachig verbrüderte
Lieder

in entzweiter Zeit

Aufgelöst
strömen die Jahre

ans verflossene Ufer
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БУКОВИНА II

Ландшафт
що створив мене

з руками рік
волоссям лісів

пагорбами чорниці
темними наче мед

Чотиримовний збратаний
спів

у розламаний час

Розплівши коси
котять літа
на затоплений берег
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NEW YORK

Fieberndes

schneehohes Babylon

schwarz-weiß

Zwei fließende Parallelen

Im Hexenkessel
acht Millionen Menschen

Die Statue ruft
Freiheit

Freie Kunst

das große Spiel

Freie Laster

Krebsgeschwüre

Augenzeuge
schleif deine Zunge zum Messer

leg ein Lied auf deine Lippen
rühm das gespaltete Herz
dieser Stadt
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НЬЮ-ЙОРК

Лихоманковий

як засніжені, гори високий

Вавілон чорно-білий

Дві струмуючі паралелі

У відьмацькому казані
вісім мільйонів людей

Свобода

волає статуя

Вільне мистецтво

велика гра

Вільні пороки

раковий цвіт

Очевидцю
наточи свій язик мов ножа

поклади на уста собі пісню

слав розчахнуте серце

цього недремного міста
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JERUSALEM

Wenn ich den blauweißen Schal
nach Osten hänge
schwingt Jerusalem herüber zu mir
mit Tempel und Hohelied

Ich bin fünftausend Jahre jung

Mein Schal

ist eine Schaukel

Wenn ich die Augen nach Osten
schließe
schwingt Jerusalem auf dem Hügel
fünftausend Jahre jung
herüber zu mir

im Orangenaroma

Altersgenossen
wir haben ein Spiel
in der Luft
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ЄРУСАЛИМ

Як тільки я вивішу проти сходу
свій біло-блакитний шарф
Єрусалим прилине до мене
з Храмом і Піснею над піснями

Мені від роду п ять тисяч літ

Мій шарф
моя гойдалка

Як тільки заплющу очі

супроти сходу
Єрусалим прилине до мене
на пагорбах
в помаранчевім ароматі
йому від роду п ять тисяч літ

Однолітки

ми з ним бавимось

у повітрі
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WIEDER

Mach wieder

Wasser aus mir

strömen will ich

im Strom

ins Meer

münden

98



ЗНОВУ

Перетвори мене знов
У воду

Хочу текти
рікою

в море
впадати
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REPTIL

Die Zeit ein Reptil
hat mich gefressen

Unverdaut liege ich
in ihrem langen Leib
halblebend halbtot

Das träumte mir

als ich mit Josef

im Kerker lag

Die Magerzeit liegt mir
im Magen

Josef ist tot

sein gespeicherter Weizen
ergießt sich
ins Tote Meer
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ЗМІЙ

Час - це змій
він пожер мене

Неперетравленою лежу я
в його довгім череві
напівжива напівмертва

Це приснилось мені
коли я з Йосифом
лежала в темниці

Голодні літа лежать

у моєму шлунку

Йосиф мертвий

Його накопичене збіжжя
висипається в Мертве море
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VERSÖHNUNG

Wieder ein Morgen
ohne Gespenster
im Tau funkelt der Regenbogen
als Zeichen der Versöhnung

Du darfst dich freuen
über den vollkommenen Bau der Rose

darfst dich im grünen Labyrinth
verlieren und wiederfinden
in klarerer Gestalt

Du darfst ein Mensch sein
artglos

der Morgentraum erzählt dir
Märchen du darfst
die Dinge neu ordnen
Farben verlieren

und wieder

schön sagen

an diesem Morgen
du Schöpfer und Geschöpf
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ПРИМИРЕННЯ

Знову ранок
без привидів
У росі вилискує райдуга
знак примирення

Ти можеш тішитись

досконалістю форм троянди
у зеленому лабіринті
губитись і поставати
в яснішій подобі

Ти можеш бути людиною
незлобливо

Вранішній сон розповість тобі
казку ти можеш

по-новому вершити порядок речей
розподіляти барви
і знову казати
«прекрасно»

Цього ранку
ти творець і творіння
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ES BLEIBT NOCH

Dennoch herrlich

Staub aus Fleisch

Diese Lichtgeburt
im Wimpernschoß

Lippen

es bleibt noch

viel zu sagen
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ЩЕ ТРЕБА БАГАТО СКАЗАТИ

І все-таки він прекрасний
цей прах із плоті

Це осяйне народження
в лоні вій

Уста

так

ще треба багато
сказати
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BUKOWINA III

Grüne Mutter

Bukowina

Schmetterlinge im Haar

Trink

sagt die Sonne
rote Melonenmilch

weiße Kukuruzmilch

ich machte sie süß

Violette Föhrenzapfen
Luftflügel Vögel und Laub

der Karpatenrücken
väterlich

lädt dich ein

dich zu tragen

Vier Sprachen
Viersprachenlieder

Menschen

die sich verstehen
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БУКОВИНА III

Зелена матінка

Буковина

Метелики у волоссі

Пий

каже сонце

рожеве молоко кавунів
біле молоко кукурудзи
я їх наснажило цукром

Фіолетові шишки сосен
помах крил у повітрі птахи і листя

Карпатський хребет
лагідно

просить тебе
до себе

Чотири мови

чотирьохмовні пісні

Люди
що лагодять між собою

107



KEIN STEIN KEIN BAUM

Du kein Stein

kennst seinen

feurigen Kern

Du kein Baum

mit seinen

verzweigten Stimmen
vertraut

der Mensch

ist dem Menschen

ein Gott

sagte Spinoza
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НЕ КАМІНЬ НЕ ДЕРЕВО

Ти не камінь

а відчуваєш

його вогнисте ядро

Ти не дерево
а знайомий

з його гіллястими

голосами

Людина

людині

Бог

говорив Спіноза
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WER ICH BIN

Wenn ich verzweifelt bin
schreib ich Gedichte

Bin ich fröhlich
schreiben sich Gedichte

in mich

wer bin ich

wenn ich nicht

schreibe
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хто я

Коли я у відчаї
я пишу вірші

Коли я щаслива
вірші пишуться
у мені

Хто ж я

коли

не пишу
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RATSCHLAG

Ein Engel
lud mich ein

in den Himmel

Mephisto bot mir
dieHölle an

Ein Mensch

riet mir

«Schreib

deinen dauernden Aufenthalt»

Ich will wohnen

im Menschenwort
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ПОРАДА

Янгол

запрошував мене
на небеса

Мефістофель
кликав мене

до пекла

Людина

дала мені пораду
«Змалюй
своє довге буття»

Я хочу жити
в людському слові
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RAUM II

Noch ist Raum

für ein Gedicht

Noch ist das Gedicht

ein Raum

wo man atmen kann
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ПРОСТІР II

Є ще простір
для вірша

Ще вірш
е простором

де можна дихати
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ODYSSEUS

An Salzwellen anlegen
mein Schickal ohne Blumen

Gebt mir einen Acker im Meer

ich will ihn pflügen

mit meinem Schiff

Reisen um nicht da zu sein
wo ich bin

um NIEMAND zu sein

ein Schatten im Schattenreich

Unter dem Wasser

webt meine Mutter das Leichentuch

die schwarze Windel

Ich liebe Penelope
nicht

Circe

nicht

Nausikaa

nicht

ich wurde geliebt
Bogen Hand
mein verhaßtes Heldentum

Ich werbe um die unheimliche

Seele des Wassers

sie salbt mich mit Salz

Kalypso
das Gift deiner Wahrheit
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ОДІССЕЙ

До солоних хвиль приліпилась
моя незаквітчана доля

Дайте ниву мені у морі
я хочу її зорати
своїм кораблем

Мандрувати щоби не бути
там де є
зватись НІКИМ

тінню у царстві тіней
Під водою
тче моя матінка саван

чорну пелюшку

Я не люблю Пенелопу
ні Кірку
ні Навзікайю

я був коханим
лук рука

ненависне моє геройство

Я посватаю темну
душу води
вона сіллю мене вповиє

Каліпсо

отрута твоєї правди
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ELSE LASKER-SCHULER

Im Morgenland
als Prinz Jusuf geboren
aufgewachsen auf dem Mond

Mit melodischer Stimme

tausendundein Märchen erzählt

bunt wie ihre Träume

Verschwistert mit andern

Märchenerzählern

ihre Freude ihren Kummer

geteilt

Fäden aus Liebe geknüpft
ein wundertätiger
Teppich

den Sohn verloren

ihr Herz fiel ins Feuer

Engel begleiteten
ihre Worte

Nach vielen Toden

begraben auf dem hellsten Stern
in Jerusalem

Auferstanden

im Herzen der Zeit
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ЕЛЬЗА ЛАСКЕР-ШЮЛЕР

Народилась
на Сході

принцем Юсуфом
зростала на місяці

Мелодійним голосом

оповідала тисячу й одну казку

барвисто як власні мрії

Посестра інших
оповідачів

яка ділила з ними

їхню радість їхні турботи

Нитки любові сплітала докупи
в дивовижний килим

Втратила сина

її серце упало в полум я

Янголи супроводжували
Ті слова

Після низки смертей
похована на найяснішій зорі
в Єрусалимі

Воскресла
у серці часу
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IKARUS

Der Himmel fällt
du mußt fliegen
ihn halten

Das hohe Lied der Luft
hält nicht

was du dir versprochen
das Leichte nicht dein Los

Jenseits die Parzen

emsig ohne Schlaf
blind und eingeweiht

Gespinnst aus Regenfäden
Flügel oder Leichenhemd?

Mit wem sag hadern
Rippen und Genick
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ЇКАР

Небо падає

ти повинен злетіти

підперти його

Висока пісня етеру

не може утримать тебе

як уявлялось
Легкість не твоя доля

Потойбіч парки
жваві невтомні

незрячі богонатхненні

Павутина з ниток дощу
крила чи саван?

Скажи мені з ким воюють

ребра і карок
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DU MERKST NICHT

Du spürst nicht
daß der Schnee der Jahre
in dein Haar fällt
und merkst nicht

wie die Sonne

deinen Weg verbrennt

Im Licht

schwimmst du hinaus ins Meer

verstehst dich mit Delphinen
und merkst nicht

daß das Wasser finster wird

Kommst zurück zur Erde

die du liebst

und merkst nicht daß sie

weggewandert ist
und du an ihrem Rand stehst

Du steigst hinauf
zum schneebestirnten Gipfel
bewunderst das Panorama

unten das grüne Tal
und merkst nicht

daß ein Grab geschaufelt wird
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ТИ НЕ БАЧИШ

Ти не чуєш
як іній літ

ляга тобі на волосся

і не бачиш

як сонце
випалює шлях твій

Сяйно

запливаєш у море

розмовляєш з дельфінами
і не бачиш

як вода доокола темніє

Вертаєш назад до землі
яку ти кохаєш
і не бачиш

що вона відступила далі
і ти стоїш на самому краєчку

Піднімаєшся

до увінчаних снігом вершин
милуєшся краєвидом
зелених долин
і не бачиш

що поряд копають могилу
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IMMER DIE MUTTER

Mein Stern hängt
an ihrer Nabelschnur

Ich trinke ihre Milch

bald

werde ich geboren

Hinter meinem Tod

wächst sie mir zu
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ВИНА МАТИ

Моя зоря
висить на її пуповині

Я п ю її молоко

небавом

з явлюся на світ

Коли я помру
вона проросте крізь мене травою
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VERWANDLUNGEN

Als Fontäne im Garten

tanze ich auf und ab

Führe Gespräche als Amsel
mit andern Vögeln

Der Atem des Sommers

hält mich in Atem

Ich Wolke

falle als Regen
auf trockene Scholle

Schlage als Blitz in die Pappel
verbrenne

Auferstanden
ein Mensch
aus Leib und Gedächtnis
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ПЕРЕВТІЛЕННЯ

Водограєм в саду
я танцюю іскристо
Чорним дроздом
розмовляю з іншими птахами

Подих літа
забива мені подих

Із хмари
спадаю дощем
на пересохлу ріллю

Блискавкою вражаю тополю
згоряю

Воскресаю
людиною
з плоті й пам яті
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NOCH BIST DU DA

Wirf deine Angst
in die Luft

Bald

ist deine Zeit um

bald

wächst der Himmel

unter dem Gras

fallen deine Träume

ins Nirgends

Noch

duftet die Nelke
singt die Drossel
noch darfst du lieben
Worte verschenken

noch bist du da

Sei was du bist

Gib was du hast
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ТИ ЩЕ ЖИВЕШ

Підкинь догори
свій страх

Небавом

мине твій час

Небавом

відкриється небо

попід травами
твої мрії впадуть
в порожнечу

Ще
пахне гвоздика

співає дрізд
ти ще смієш кохати
дарувати слова
ти ще живеш

Будь ким є
Віддай що маєш
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MUTTERLAND

Mein Vaterland ist tot

sie haben es begraben
im Feuer

Ich lebe

in meinem Mutterland

Wort
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МАТЕРИЗНА

Моя вітчизна померла
вони поховали її

в огні

Я живу

у своїй материзні 
слові
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SELBSTPORTRAT

Jüdische Zigeunerin
deutschsprachig
unter schwarzgelber Fahne
erzogen

Grenzen schoben mich

zu Lateinern Slawen

Amerikanern Germanen

Europa

in deinem Schoß
träume ich

meine nächste Geburt
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АВТОПОРТРЕТ

Юдейська циганка
німецькомовна
вихована

під чорно-жовтим стягом

Кордони мене закидали
до латинян до слов ян

американців германців

Європо
в твоєму лоні
я вимарюю

своє друге народження
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WOHIN ZIEHEN WIR

Komm Vogelgedanke
niste in meinem Ohr

Fürchte dich nicht

ich brüte dich aus

und erfinde deine Stimme

Weißt du nicht
daß ich ein Vogel bin
ein Zugvogel
der singen kann

Wohin ziehen wir

mein Vogel
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КУДИ НАМ ЛЕТІТИ

Прилинь думко-птаиіко
звий гніздечко в моєму вусі

Не бійся

я висиджу твоїх пташенят
і підроблю твій голос

Хіба ти не знаєш
що я також пташка

перелітна пташка
яка вміє співати

Куди нам летіти
моя пташко
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TROST II

Mein Haus aus Schnee

schmilzt

Die Flügel welken

Ich lieg im Raum aus Schaum
und trinke Tränen

Leid meine Speise

der Wind ist mitleidlos
Mein Atem stockt

Was rührt sich dort im Winkel

Ein Wort das Mutter heißt

es ruft

sei ruhig Kind
ich webe

dir neue Flügel
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РОЗРАДА II

Мій дім зі снігу
повільно тане
Крила в януть

Навколо мене мури із піни
я п ю сльози

страждання мій харч

Вітер немилосердний
Мій подих гасне

Що ворушиться там у кутку
Слово матінка

воно промовляє
не плач дитино

я витчу тобі
нові крила
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SPINOZA II

Mein Heiliger
heißt Benedikt

Er hat

das Weltall

klargeschliffen

Unendlicher Kristall
aus dessen Herz

das Licht dringt
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СПІНОЗА

Мого святого

зовуть Бенедикт

Він

обточив

світобудову

Безконечний кристал

з серця якого

яріє сяйво
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BRUDER VOGEL

Meine Tränen erreichen nicht

den Himmel

Wer hat mich

in ein finsteres Zimmer

eingeschlossen

Ich sehne mich

nach dem nackten Körper
der Erde

Ich bin allein

nur ein Vogel kommt
zuweilen
an mein Fenster

Bruder Vogel
nimm mich mit
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БРАТЕ ПТАХУ

Мої сльози не можуть сягнути
небес

Хто

зачинив мене

в темній кімнаті

Я тужу
за оголеним тілом

землі

Я самотня

лиш інколи

прибивається птах
до мого вікна

Брате птаху
забери-но мене з собою
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ERFAHRUNG III

Morariugasse
hier wohnen wir

Wagenräder begleiten
die Wiegenlieder meiner Mutter

Gassenkinder brüllen und
zerren sich an den Haaren

Eine Prozession zieht vorüber

Regen fällt auf die Fahnen
dann wölbt sich ein Regenbogen
über ein Lächeln

Öffne die Fenster
zur Wirbelwelt

der Morariugasse
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ДОСВІД III

Мораріугассе
тут ми живем

Гуркіт возів долинає
в мамині колискові

Вуличні дітлахи верещать
одні одних скубуть за волосся

Процесія йде
Під дощем корогви намокають
відтак постає веселка
понад усмішкою

Розчахни свої вікна
в метушню

Мораріугассе
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WENN ICH VERGEHE

Wenn ich vergehe
wird die Sonne weiter brennen

Die Weltkörper werden sich
bewegen nach ihren Gesetzen
um einen Mittelpunkt
den keiner kennt

Süß duften wird immer
der Flieder

weiße Blitze ausstrahlen der Schnee

Wenn ich fortgehe
von unsrer vergeßlichen Erde
wirst du mein Wort
ein Weilchen

für mich sprechen?
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КОЛИ Я ПОМРУ

Коли я помру
сонце світитиме далі

Небесні тіла

обертатимуться за своїми законами

навколо центру
якого ніхто не віда

Солодко як завжди

пахнутиме бузок
сніг сліпитиме білими блискавками

Коли я піду

з цієї безпам ятної землі

чи будеш ти моє слово

бодай хвильку

мене боронити?
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MENSCHLICH II

Wenn man lang
in die Wolken blickt

sieht man oft

Ungeheuer und Engel

Auch das Laub hat

viele Gesichter

Manchmal erkenne ich

einen Freund

im Blattwerk

So menschlich werden zuweilen

vertraute Dinge

Aber die Menschen

sind Rätsel

die ich lösen möchte
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ЛЮДСЬКІ ПРИКМЕТИ II

Коли довго

вдивлятися в хмари
часом можна побачити в них

страховиськ чи янголів

Листя також

має чимало облич

іноді я

впізнаю у кроні

когось із друзів

Такими людськими робляться часом
звичайні речі

Однак люди 
це таємниці
які я воліла би розгадати

147



MANCHMAL І

Manchmal

spricht ein Baum
durch das Fenster

mir Mut zu

Manchmal

leuchtet ein Buch

als Stern

auf meinem Himmel

Manchmal

ein Mensch

den ich nicht kenne

der meine Worte

erkennt
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ЧАСОМ І

Часом

мене підбадьорює

дерево
крізь вікно

Часом

зіркою
сяє книга

в моєму небі

Часом
людина
котру я не знаю
впізнає

моє слово
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LIEBE V

Wir werden uns wiederfinden
im See

du als Wasser

ich als Lotusblume

Du wirst mich tragen
ich werde dich trinken

Wir werden uns angehören
vor allen Augen

Sogar die Sterne
werden sich wundern:

hier haben sich Zwei

zurückverwandelt

in ihren Traum

der sie erwählte
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КОХАННЯ V

Ми знову зустрінемось
в озері
ти ~~ водою

я ~ квітучим лататтям

Ти будеш гойдати мене

я тебе спиватиму спрагло

Ми будем з тобою кохатись

у всіх на очах

Навіть зорі

не надивуються нам:

ці двоє

знов перевтілились

у свою мрію

щасливі обранці
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FRIEDHOF

Hier

fällt kein Apfel

Rechteckig verteilt
die Erde

lebt gut mit Würmern

Bäume trauern nicht

ihre Wurzelfinger
grüßen die schlafenden Schädel

Immer tiefer
sinken Gebeine

ins Erdgedächtnis

unter rotwangigen Blumen

und Vergißmeinnicht
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ЦВИНТАР

Тут
не падає жодне яблуко

Прямокутно розбита
земля

живе в злагоді з хробаками

Дерева тут не сумують
пальці коріння
вітають сплячі скелети

Все глибше
провалюються кістки
в пам ять землі

під огнеликими квітами

і барвінком
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HADES

Kennst du die Straße
die zum Hades führt

Seen Wälder

Blumen

Disteln

Gras

Du wirst

sie gehen müssen

Unterwegs
wirst du träumen

daß du ewig bist
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ЦАРСТВО МЕРТВИХ

Ти знаєш дорогу
яка веде в царство мертвих

Озера ліси
квіти будяччя
трава

Ти також

мусиш пройти Ті

Йдучи туди
ти будеш мріяти
що ти вічна
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ALTER

Diese harten Tage

Vergeblich leuchten
die Anemonen

Der Himmel ist grau
eine dunkle Wolke
weint

Ich suche den toten Freund
im Traum

Das Schreiben

tut weh
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СТАРІСТЬ

Ці невмолимі дні

Даремно світяться
анемони

Небо імлисте

чорна хмара

плаче вгорі

Я шукаю мертвого друга
вві сні

Як боляче

пишеться
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DIALOG

Endlos

der Dialog

Du und die Blume

du und der Stern

du und dein Mitmensch

Ununterbrochene

Zwiesprache
Funke an Funke

Der König in dir
der Bettler in dir

Deine Verzweiflung
deine Hoffnung

Endloser Dialog
mit dem Leben
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ДІАЛОГ

Діалог
без кінця і краю

Ти і квітка

ти і зоря
ти і твій ближній

Безперервна
розмова

іскра до іскри

Король у тобі
жебрак у тобі

Твій розпач
твоя надія

Діалог із життям

без кінця і краю
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DIE AUFERSTANDENEN

Wo sind

die Auferstandenen

die ihren Tod

überwunden haben

das Leben liebkosen

sich anvertrauen

dem Wind

Kein Engel
verrät

ihre Spur
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ВОСКРЕСЛІ

Де ті
воскреслі
які здолали

свою смерть

які голублять життя

довіряються
вітрові

Жоден янгол

не відкриє нам
їхніх слідів
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ABER ICH WEISS

War ich ein Falter

vor meiner Geburt

ein Baum oder

ein Stern

Ich habe es vergessen

Aber ich weiß
daß ich war
und sein werde

Augenblicke
aus Ewigkeit
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АЛЕ Я ЗНАЮ

Чи була я метеликом
до свого народження
деревом
чи зорею

Я забула

Але я знаю
що я була
і буду

Мить

у вічності
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DAS VERGANGENE

Auch das Vergangene
hat Flügel

Ihre Federn sind Zellen

eines verlorenen Leibes

Im Bucheland

grünen die Wälder

Der Geliebte hat

lichtblaue Augen

Kinder spielen mit Nüssen
die vom Himmel regnen

Im Pruth schwimmen

die nackten Erinnerungen

Der Vater stirbt

die Mutter stirbt

Der Schmerz ist ein Baum der

bittere Früchte trägt
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МИНУЛЕ

Минуле також
має крила

їх пір я  клітини
забутої плоті

На Буковині
зеленіють ліси

Коханий має

блакитні очі

Діти бавляться із горіхами

що дощами спадають з неба

У Пруті плавають
голі спомини

Батько вмирає
мати вмирає

Біль як дерево
яке родить гіркі плоди
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MAN AHNT

Aus der Finsternis

Glanz schälen

Ein Atom Schöpfung

Niemand weiß
wie sich alles verhält

aber man ahnt den

Zusammenhang

Mit geschlossenen Lippen
einen Engel sprechen

Er hütet

das All
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ПРИПУСКАЮТЬ

З темряви
вилущити блиск

Атом творіння

Ніхто не знає

як воно там насправді

але припускають
взаємозв язок

Зімкнутими устами

говорити з янголом

Він стереже
Всесвіт
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MIT VERBUNDENEN AUGEN

Mit verbundenen Augen
die Wurzeln des Himmels

erblicken

Höher steigen höher
zu Wolkenrosen

Die Sterne begrüßen
mit einem verwunschenen Wort

Im Mond das lächelnde Kind

sagt Shalom

Mit verbundenen Ohren

dem Kindchen lauschen

Shalom

in einer Welt die

noch nicht geboren ist
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ІЗ ЗАВ ЯЗАНИМИ ОЧИМА

Із зав язаними очима

уздріти

коріння неба

Вище піднестися вище
до захмарних троянд

Привітати зорі
зачарованим словом

Дитя з ясною усмішкою
на місяці каже шалом

із затуленими вухами
дослухатися до дитяти

Шалом

у світі який ще
не народився
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VOLLKOMMEN

Mensch Schlange Berg der Vogel
Alle Dinge sind vollkommen
leben ihre Wahrheit

Der Vogel singt sein Ja
und küßt den Baum

Die Schlange tanzt und
schillert ihre Welt

Der Berg streckt
seine scharfen Fühler
in den Himmel

Der Mensch

ein worterwähltes Wesen

mit komplizierten Zeichen

umarmt die Erde und

schafft eigene Sterne
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ДОСКОНАЛІСТЬ

Людина змія пташка гора
Всі речі є досконалими
живуть за своєю природою

Пташка виспівує своє серце
і цілує дерева

Змія танцює і повнить світ
переливами барв

Гора простягає
вістря своїх вершин
до неба

Людина
словообраний янгол
із гріховним єством
обіймає землю

і створює власні зорі
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NICHT FERTIG WERDEN

Die Herzschläge nicht zählen
Delphine tanzen lassen
Länder aufstöbern
Aus Worten Welten rufen
horchen was Bach

zu sagen hat
Tolstoi bewundern

sich freuen
trauern

höher leben

tiefer leben
noch und noch

Nicht fertig werden

172



НЕ ВІДАТИ ВТОМИ

Не лічити ударів серця
Танцювати з дельфінами
Відкривати нові країни
Творити світи зі слів
Слухати мову
струмка
Захоплюватися Толстим

радіти
і сумувати
жити вище

жити глибше

ще і ще

Не відати втоми
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DAS WORT

«Am Anfang
war das Wort

und das Wort

war bei Gott»

Und Gott gab uns
das Wort

und wir wohnen

im Wort

Und das Wort ist

unser Traum

und der Traum ist

unser Leben
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слово

«Спочатку
було слово
і слово

було у Бога»

І Бог дав нам
слово

і ми живемо

у слові

І слово

це наша мрія
і мрія
це наше життя
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GESCHENK

Ich wohne in einer Stadt

aus Sonne und Schnee

Der König ist ein Bettler

Schnee seine Speise

Ich schenke ihm mein Sonnenwort

Vielleicht kann er

Brot dafür kaufen
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ДАРУНОК

Я живу в місті
із сонця й снігу

Королем тут
жебрак
сніг його харч

Я дарую йому своє сонячне слово
Можливо він зможе

купити за нього хлібину
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WIEDER EIN TAG

Wieder ein Tag
aus Glut und Wind

Das Laub zittert

wo sind die Vögel versteckt
Wagen rollen im Straßenglanz
Menschen üben das Schweigen

Der Tag zu lang
die Nacht zu kurz
die Sonne zu wild
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ЗНОВУ ДЕНЬ

Знову день
зі спеки й вітру
Тріпоче листя
в якому ховаються птахи

Машини снують по блискучім асфальті
Люди оправляються у мовчанні

День задовгий
Ніч закоротка
Сонце занадто палюче
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MITTELPUNKT І

Welcher Stern

ist Mittelpunkt
des Himmels

Erde

nicht du

Aber du

Mensch

bist Mittelpunkt
der Erde
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ОСЕРЕДДЯ І

Яка із зір
є осереддям
неба

Земле
не ти

Але ти

людино

є осереддям
Землі

181



EINEN DRACHEN REITEN

Einen Drachen reiten

wenn der Fuß versagt

Schweigen Freunde
lausche ich

dem Märchen einer Glocke

Manchmal in der Nacht

fällt ein Stern mir

in den Schoß
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ОСІДЛАТИ ДРАКОНА

Осідлати дракона
коли відмовляють ноги

Якщо друзі мовчать

слухати

казку дзвонів

Часом посеред ночі
падає зірка
мені на лоно
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CHANCE

Zum Berg gehn
den Fels herausreißen
aus seiner Lethargie
ihm Flügel zusprechen

Steh auf
aus dem Staub

wirf dein Gewicht
in die Wolken

Diese Chance

gibt dir das Wort
diese Chance

jetzt
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ШАНС

Підійти до гори
висікти скелю

з її летаргії
відкрити в ній крила

Устань
із праху
підкинь свою ваготу
до хмар

Цей шанс
дає тобі слово

цей шанс
нині
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SCHWARZE FAHNE

Wie dich erreichen

Bruder

Unter welchen Äpfeln
schläft dein Vertrauen

Geht das Echo meiner Frage
in deine Richtung

Ich warte auf den Wind
der manchmal eine

Brieftaube ist

manchmal ein Spürhund

Ein Wort genügt
ich kenne deine Schrift
Auch den Widerhall

deines Schritts

Unsre Länder

vom Wissen verwöhnt

sind zynisch geworden:

sie nageln eine schwarze Fahne
an unsre Ferse

um unsre Spur

zu verfinstern
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ЧОРНІ ЗНАМЕНА

Як досягти тебе

брате

Під якими плодами раю
дрімає твоя довіра

Котиться гомін мого запитання
в напрямку твого буття

Я очікую вітру
який часом буває
поштовим голубом
часом мисливським псом

Достатньо єдиного слова
я знаю твій почерк
як і відлуння
твоїх кроків

Наші країни
розпещені благами знань
стали цинічні:

вони прилаштовують чорні знамена
до наших п ят
щоб затемнити

наші сліди
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VATER UNSER

Vater unser

nimm zurück deinen Namen

wir wagen nicht
Kinder zu sein

Wie
mit erstickter Stimme

Vater unser sagen

Zitronenstern

an die Stirn genagelt

Lachte irr der Mond
Trabant unserer Träume
lachte der tote Clown

der uns einen Salto versprach

Vater unser

wir geben dir zurück
deinen Namen

Spiel weiter den Vater
im kinderlosen

luftleeren Himmel
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ОТЧЕ НАШ

Отче наш

забери назад ім я своє
ми не сміємо

бути твоїми дітьми

Як
вимовляти Отче наш

здавленим голосом

Зірку цитрини
прицвяхувавши до свого чола

Реготав божевільно місяць
сателіт наших снів

реготав мертвий клоун
який обіцяв нам сальто-мортале

Отче наш

ми повертаєм тобі назад
ім я твоє

Бався далі в Отця

у бездітнім
порожнім небі
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AUF EINEN MONOLOG

VON THOMAS BERNHARD

Melancholie

wenn die gleichen Wörter zu dir
zurückkommen
deine Toten dich besuchen

Dinge dich quälen
die es nicht gibt

Melancholie dein Suchen

nach Menschen die du erfindest
deine erfundene Wirklichkeit

Melancholie

sie wirbt um dich hinter

geschlossenen Lidern

so hell als gäbe es nichts
als dies enorme

finstre Licht
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ЗА МОНОЛОГОМ

ТОМАСА БЕРНГАРДА

Меланхолія

це коли до тебе вертають
ті самі заскорузлі слова
тебе відвідують твої мертві
терзають речі
яких насправді нема

Меланхолія це твої пошуки
вигаданих людей
твоя придумана дійсність

Меланхолія

вона упада за тобою
з-поза заплющених віч
так ясно мовби немає нічого

крім цього безмежного
темного сяйва

191



NAHEN

Mit meinem Haar

nähe ich

die zerrissene Welt

Loch an Loch

zusammen

Ich nähe und nähe

hab mich schon

kahlgenäht

aber die Welt

platzt an allen
Nähten
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шитво

Волоссям своїм

я зшиваю

докупи
розірваний світ
латку до латки

Я зшиваю й зшиваю

на моїй голові

вже немає ні волосини

А світ

розповзається

на кожному шві
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DER BAUM

Aus seinen Wurzeln

wächst er

dem Himmel zu

Ringe

umschlingen sein Herz
erzählen seine Jahre

Vögel verstehen

seine Laubsprache

Wer ihn fällt
erkennt sein Alter

nicht

seine Jugend
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ДЕРЕВО

З тугого коріння
росте воно ввись
до неба

Кільця
оточують його серце
оповідають його літа

Пташки розуміють
його листату мову

Той хто його зрубає
звідає його вік
та не

молодість
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VIELLEICHT І

Vielleicht

im April
wenn der Wind

an das siebenverschlossene Tor

rüttelt

Öffnet
vielleicht

der Hüter

behutsam

die eherne Tür

du erblickst

vielleicht

durch einen Spalt
den transparenten
Granatapfelbaum

vielleicht

erkennst du

in einem roten Kristal

dein Urbild

hörst dort

vielleicht

dein Aprilherz pochen

ehe der Hüter

das Tor

wieder schließt
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МОЖЛИВО І

Можливо

у квітні

коли вітер

торгне

на сім замків зачинену браму

Можливо

варта
обачно

відчинить

ковані бронзові двері

Можливо

побачиш

крізь шпарину

прозоре

гранатове дерево

Можливо

впізнаєш

у пурпуровім кристалі
свій давній прообраз

Можливо

почуєш як б ється
твоє квітневе серце

перш ніж варта
знову зачинить

браму

197



NOVEMBERGRAB

Kranz im Wind

Nebelflagge

auf halbmast gehißt
Gold übernahm den Namen

Wo bist du

der hier liegt

welchem Wind zugeweht

eingehaucht welchem Stern
dein Atem

Webstuhlstimme

Schiffchen von Wort zu Wort

Silben flimmern
im Gedächtnis

Granitgewicht
wie schwer

wiegt dich die Nebelmutter

küßt dich die Windsbraut

Buchstabenstroh im Asternspruch

Bald nähen weiße Nadeln den
Raum zusammen zwischen dir und

Nachbarnamen

Auf hohem Stengel der Docht

blüht gelb ans Seelenheil

Friedhofsvögel

stimmt an ein frommes Lied
Im Krähenchor

weint der Wind

Astern sterben

ohne Vogeltrost
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ЛИСТОПАДОВА МОГИЛА

Вінок на вітрі
Прапор туману
приспущений долу
Золото загасило ім я

Хто ти

що тут лежиш

якому вітрові звіяний
якій зорі відітхненний
подих твій

Голос кросен
човник від слова до слова

склади мерехтять
в пам яті

Вага граніту
як важко

гойдає тебе мати туману
цілує тебе наречена вітру

Солома літер у мові гайстр
Небавом зшиють лілейні голки

докупи простір поміж тобою
й сусіднім іменем

Високе стебельце свічки
жовтаво квітне понад спочинком душ

Цвинтарні птахи
заспівайте побожну пісню
В хорі круків
ридає вітер

Гайстри вмирають
не розраджені птахами
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SABBAT II

Heute ist

die Haut der Erde

zart

das Messer schläft

das Feuer schläft

Am Scheitel der Mutter

der Friedensengel
bewacht das Haus

Weißbrot und Wein
Gast

unser König

Wir singen
den siebenten Tag
wir rühmen
die Ruh
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ПІАБАТИ

Сьогодні

шкіра землі

дуже ніжна

Лезо спить

полум я спить

На маківці матері

янгол миру

оберігає дім

Білий хліб і вино

Гостем у нас

наш цар

Ми оспівуєм
сьомий день

ми уславлюєм

супокій
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DER BRUNNEN

Ich komme zurück

zum Brunnen

noch hängt an der Kette
der Eimer

Ich tauche ihn

in die Tiefe
hole ihn hoch

trinke Erinnerung
über den Himmel

gebeugt

202



КРИНИЦЯ II

Я вертаю назад
до криниці

Ще тримає ланцюг
цеберко

Я зачерпую ним
глибини
піднімаю до світла

Я п ю спогади
нахилившись

над небом
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HEIMATSTADT

Eine goldene Kette
fesselt mich
an meine urliebe Stadt

wo die Sonne auf geht

wo sie untergegangen ist

für mich
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РІДНЕ МІСТО

Золотим ланцюгом я прикута
до свого

пралюбого міста

де сонце сходить
де воно закотилось

для мене
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BUKOWINA IV

Grüner Walddiamant

Laubwälder im Norden

voll jubelnder Vögel

Im Süden

nördliche Kühle

Fichten Dreieckgebirge

Vierliederland

Langsame Menschen
ihre runden Blicke

kreisen

um die vielgestaltige
Heimat
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БУКОВИНА IV

Зелений лісовий діамант

північ  діброви
повні пташиного співу

Південь 

м яка прохолода
Сосни трикутник гір

Край чотиримовних пісень

Неквапливі люди

їхні лагідні погляди

кружляють
довкола багатоликої

материзни
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CZERNOWITZ

VOR DEM ZWEITEN WELTKRIEG

Friedliche Hügelstadt
von Buchenwäldern umschlossen

Weiden entlang dem Pruth

Flöße und Schwimmer

Maifliederfülle

um die Laternen

tanzen Maikäfer
ihren Tod

Vier Sprachen

verständigen sich
verwöhnen die Luft

Bis Bomben fielen
atmete glücklich
die Stadt
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ДОВОЄННІ
ЧЕРНІВЦІ

Мирне місто на пагорбах
оторочене буковими лісами

Верби вздовж Пруту
дараби й плавці

В травні густий аромат бузку

Доокруж ліхтарів
хрущі танцюють свій смертний
тан

Чотири мови
уживаються вкупі
голублять повітря

Як щасливо дихало
місто

поки не впали бомби
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DAS ERBE II

Es ist an der Zeit

das Erbe zu verteilen

nimm

den sterblichen

Apfel
und

das unsterbliche

Wort
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СПАДОК

Пора
розділити спадок

візьми собі
смертне

яблуко
і

безсмертне
слово
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SÜNDER

Noch nicht ganz
vergessen
das Paradies
wo wir sündlos waren

Schön und süß
der Äpfel
sein Saft hat uns
sehend gemacht

Laßt uns Sünder sein
verbotene Worte lieben

und Menschen

unter drohendem Himmel
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ГРІШНИКИ

Ще не зовсім загасла
пам ять

про рай

де були ми безгрішні

про прекрасне й солодке
яблуко
його смак зробив нас
видющими

Залишаймося грішниками
любімо заборонені слова
і людей

під цим загрозливим небом
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ÜBER BÄUME

Das Gespräch über Bäume
wird nie beendet

solange es Worte und

Bäume gibt

Wer mag leben
ohne Trost der Bäume

Den Baum der Erkenntnis
hat keiner

erkannt
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ПРО ДЕРЕВА

Розмова про дерева
нескінченна

допоки існують слова

і дерева

Хто може жити

без розради дерев

Дерева пізнання
не розпізнав
ніхто
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Ich

bin Kain

ich habe

dich erschlagen
Abel
mein

auferstandener Bruder

Zeitlebens räche

ich mich

an mir

Aber du

was suchst du

hier

bei meinem

verfluchten Geschlecht
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я

Каїн

Я забив

тебе

Авелю

мій

воскреслий брате

Все життя
я помщаюсь

собі

Але ти

чого ти шукаєш

тут

у моєму

проклятому роді
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Ich wohn

auf einer Zauberinsel
wie einst
der arme Robinson

Früchte nähren mich

doch ohne Wort
und Menschen

muß ich

verhungern

218



Я живу
на зачарованім острові
як колись

Робінзон-бідолаха

Плоди годують мене

Однак без слова

й людей

Я помру з голоду
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Ich

bin

eine Koralle

im Meer der

Erinnerungen
und warte

auf den Wind

Prinzessin

fisch mich auf
leg mich
um deinen Hals

Das war

mein Glück
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я

намисто

з коралів
у морі
споминів
і чекаю

на вітер

Принцесо
вилови мене з хвиль

й поклади собі

навкруг шиї

Це стало б моїм

невимовним щастям
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FÜR DEN KRIEG

Im Geschäft wo
alles vorrätig ist
kaufte ich eine
Stunde Zukunft

Sechzig mobile Minuten
für den Krieg
mit der Zeit
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ДЛЯ ВІЙНИ

У крамниці
де всього вдосталь
я купила

годину майбутнього

Шістдесят
мобільних хвилин

для війни

з часом
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VERSTEHST DU

Erblickst du

die Fata Morgana

im Wüstenherz des Sandreichs

Erkennst du

das goldene Gefieder
einer Flügellandschafi

Siehst du

das Haupt der Erde

ragen

aus dem Wasserschoß

Kannst du

die Stimme der Stummen

hören

Verstehst du

den Traum der Heimatlosen
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ТИ РОЗУМІЄШ

Ти помічаєш

фату-моргану
в пустельному серці піщаного царства

Ти впізнаєш

золоте оперення

крилатого ландшафту

Ти бачиш

як стримить
голова землі

із лона води

Ти можеш

почути
голос німих

Ти розумієш

мрію того хто втратив вітчизну
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LERCHEN

Es gibt noch Lerchen
die nicht verlernt haben

zu singen

Laß uns emporschweben
und ihnen lauschen

welches Glück

singen zu können
wie sie
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ЖАЙВОРОНКИ

Є ще жайворонки
які не забули
співати

Злиньмо у небо
і послухаєм їх

яке це щастя

вміти співати

так як вони
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BEKENNTNIS II

Ich bekenne mich

zu dir

den ich nicht kenne

Ich habe dich erkannt

als wir im Stein

zusammen

schwiegen
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ОСВІДЧЕННЯ II

Я освідчуюся
тобі

якого не знаю

Я знала тебе

коли ми разом
мовчали

в камені

229



ZUSAMMENHANG

Ohne mich

wäre alles anders

Die Erde denkt

durch mich

Mein Licht

schenke ich

den Sternen

ln den Bäumen rauscht

meine Sehnsucht

Meine Seele

wogt im Meer

Ich

ein Stäubchen Stoff
ein Fünkchen Geist
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ВЗАЄМОЗВ ЯЗОК

Без мене

все було би інакшим

Земля

мислить почерез мене

своє світло

я дарую
зіркам

У деревах шумить
моя туга

Душа моя
гойдається в морі

Я

крихітка матерії
іскорка світла
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STAMMBAUM

Ich bin vom Stamme Levy
mein Baum hat zehn Stämme

verzweigt

auf den Blättern

steht die Thora geschrieben
die Wurzeln

greifen
in den Himmel
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ГЕНЕАЛОГІЧНЕ ДЕРЕВО

Я нащадок роду левітів
моє дерево
має десять галузок
розкрилено
на його листках

написана Тора
коріння сягає
до неба
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BLINDLINGS

Der Tag hat
auf mich
ein Auge geworfen

Ich durchschaue ihn

stelle ihm eine Falle

stelle mich tot

Er fällt nicht herein

liebäugelt mit meiner
Totenmaske

Ich öffne die Augen
und gehe ihm
blindlings entgegen
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НАОСЛІП

Смерть
кинула оком
на мене

Я розгадую її наміри
готую їй пастку
прикидаюся мертвою

Вона не втрапляє туди
кокетує з моєю

смертною маскою

Я розплющую очі
і йду їй назустріч
наосліп
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JEDEN TAG

Jeden Tag sterbe ich
und werde neu geboren

Ich bin ein Hauch aus Worten

Silberlilien blühen

in meinem Garten

ein blauer Engel
bringt mir
Himmelsgrüße

Schon geht der Tag zu Ende
ich muß sterben
mein Lichtgott
laß mich wieder
erstehn
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щодня

Щодня я вмираю
і знову народжуюсь

Я подих зі слів

Срібні лілії квітнуть

в моєму саду
блакитний янгол
приносить мені
небесні вітання

Вже хилиться день до вечора
я повинна умерти

пресвітлий мій Боже
дай воскреснути
знову
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IN MEMORIAM

CHANE RAUCHWERGER

Ghetto

Hungermarsch

Bei 30 Grad unter Null

schlief meine fromme Tante
(immer betete sie
glaubte inbrünstig an Gerechtigkeit)
schlief meine sündlose Tante
ihre Tochter ihr Enkel

nach vielen Hungermarschtagen
auf dem Eisfeld
in Transnistrien

un widerruflich
schliefen sie ein

Der Glaube

der Berge versetzt
o weiser Wunderrabbi von Sadagora
Chane Rauchwerger
glaubte an dich
wo warst du

damals

wo war dein Wunder
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ПАМ ЯТІ

ХАНИ РАУХВЕРГЕР

Гетто

Голодний марш

При 30-градусній стужі
заснула моя побожна тітонька
(вона завжди молилась
пристрасно вірила в справедливість)
заснула моя безгрішна тітонька
її донька її внук
після численних голодних маршів
на замерзлій ріллі
Трансністрії
безпробудно
заснули вони

Віра
пересуває гори

о наймудріший вундерраббі із Садагури
Хана Раухвергер
вірила в тебе
де ж ти був
у той час
де було твоє чудо
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VERGEBUNG

Die schöne

Schlange

Ich hab ihr

mein Sterben

verziehn

Wie könnte ich leben

ohne zu wissen

daß Adam
mein Mann war
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ПРОЩЕННЯ

Прекрасна
змія

Я простила їй
свою смерть

Як могла би я жити

не відаючи про те
що Адам
був моїм чоловіком
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DORN

Ich wollte dir

eine Rose dichten

es wurde ein Dorn

Ein Gedicht

wollt ich dir blühen

wurde ein Dorn wort

die Rose
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ТЕРНЯ

Я хотіла

заспівати тобі троянду
а вишило терня

Співом

хотіла для тебе цвісти
вийшло тернове слово 
троянда
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