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Лeжaв сyпpoтн бpaшп сфIпкс.
Мoв сyм.ul прnM:ння i нoчt.
Big тiдoм, Лапaм}r * як лeE|
A гpyли й вllд ж.ночi.

Пpекрaснr л<:нкаl 3ip блцнй
Пoлyм'ян1в }кaгoю'
Уста всм:халися н:мi
Усм]пrxoю ЧУДнoю.

A сoлoвefi д3Bе}IrlтЬl д3венЦтЬ
Heмaе сepЦю впинyt
I я в пoц]лyнKy дo сфiнксa прип8Е^
Xoч знав Я, Ц{o 3aГиЕt. *

Kаш.ннi псpсa oжнлш'
o6лп.t.lп saпдл8Лo,
Устa маpмypoвi пpистpастЬ мoю
3 жщo6ою впншцлн.

llсю дvшy flипиЛtl 6 мен!.
llIrлlючш в шестям|l _
l рaптом y тiлo вп'явсп лев
Безжал,снимЙ пr3yPя!{П'

o, мyки сoлoдкi i рaлlсннй 6lль,
Cтpаж.Цання' як щaстя, безкpаеl
Палкi пou лyнкп гopятЬ на гyбаx,
A тiлo _ y к-rтях конае.

Cпiвaв сoлoвeй: (0, дивнtIй сфiнкс!
Koxанняl Чoмy тн oлвiкy

зaвх(дrt смepтe.itЬнuй 
б:дь

693 л.кУlBпл,.тaelш .

У paAoцt

f; llHll,"*#if,'-'
"-#Т:" Т.]i"j'-'*''

Poзв яжlt
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ШoЛo.цt стPA}к,цAHн fl oк]flrrиft futyзикai яв'lчlt'Ilеъ', :: :pт]::]:]l lun.,lп,... "-J 
ra жил: стpуllи'

Hа пpoмeнi гpав. яK 
.t. ..'"'..'

-я 
. 

"-"*"o 
на те6еl>> -. пPoMoвItв

oБPA3и сFIIB

Кoлись я снЕв пpo
Пpo миpт, i цвiт' , **."-*]1
[Ipo шeд u1лщкy пpи гipк,f, poзмoв!
Рl п;сснь Фryгнl{x мuloл.ч сliytнy.

PolrllлнсЪ l sб.пяклtt сши ксзpимl'
3r в|тpoн tннr мlf, кp!щнf, сoн давtl(l'
t^oвтlлoсь тjльrн пpнстpвст| lшнo|
Щo r loлнсЬ вЛrlr1 y нlжнl рнмн.

Тн rоетrrшсl, пlсllсl Лпнь жe fi тк
Цyквтн дrвш|х cнlв шoTx y св.тl,
J}lor slтxання sвipиш iм в пpивiт!,
Яшt6 дишё т' зl4ort(еДI iх oнaЙ,rtь

Лишlrвши свoeТ кoханoi д.м.
Блукaв я y паpi з бeзyмствoм свoiм,
I лиш oпliflився я нa цBинтаpit _
JV1oгили мeне пpнзlтали стapi.

Шe тjийшов l\{yзt{кa в oс-ннto сЛьoту _

fi"-.*"" "." 
..u "u 

ка]vt I{вy- r'Jt.l:y

i:";;;;;" на uитp. свoiй забpин:в'^.

i ъ;;;;-,";,iгся хpипкий йoгo спtв:

<Чи нe зaб:,'лa, цитpo; тl{

П.сень тyжлltвoi uнoти'

йo- "y-u'o 
вс-x пoвсюди?

l,' u*'., Paем t{азивaв'

A uop' iх пек.lIoм вeЛичaв'

Лю6oв'ю зayть ix Jlюдl{}.

l т]льки oстацнiй зaмoвl{t{yв 3вy& _

Ьo,ni,.' в мoгllЛaх тpивoжвиfi стy'8

i 
-ip"u'д.'' оезл.ч звелoся з яlvl'

i u.: ,,.n iъли з стparдним виттяlд:

. <B тoмy вl{нЕa тl{. лю6oв'

Lllo oгoвь B ltaс зaxoдoв.

Koжeн 3 нaс в тpуrry п.шoв_

Цo* *1 кJiЕчeцl ти tlас 3нoв?r

Тягли вoни пiсню, мoв x}'Py BoЛl{.

ё'o'"','., сoп'ли. гapЧaЛи. peвлlt'.-

lх слуxaв lvlyзиKa'. дoкyчI{I,lх' як. pift'

l знoвy yдариB пo шитp. свoiй:

(БPавo. брaвo! Cамe paзl

Пpо6улили
Bс] ivloгi,tЛll

Цi слoвa пpo вluний скaзl



,Ilеньyдeньiрiкyplк
B вopах llаrt{ Лeжати в.l{.
Пoгyляймо )к, xтo яl{ 3Bикr

I.еf,, мeрui,
Хай пo.lyltlть всi ваш крик!
Bи ж лypн. 6yли нa св.тi _*
ПpllстpaсIri, lleсаMoвитlr
Гоpя шtaснoгo митцi.

l, ruoб заpаз ш,г;хy мати.
Koжeп мyсI{тЬ poзкaзатll.
Як лlобoв йoгo звeлa"

Як вiл нaр
Hа вiвтap

Biн яtитгя пoKцaв 3o 3лs>.

I рaптoм легeнькиA, нeмoв в:тepецЬ
3 мoгили вtl)ioдrrть' сп.ваtoчн, мpець:

<Я знaв кpaвeцькi паyкlt.
I шoжиt1i, i гoлкк'
lЦoтopшi бyли в мeнe pyки.
I нoжицj, l гoлки.
Та майстpова дotlя мaлa
I нoжиui, l гoлкк
I в сepшe меt{i вB.Гнaла
I нoжпцi. i гoлкиp.

пpl{Bиди га.'iaс i pегiт знялlt,
дрyгий пoхмypo явr'вся 3 ilt,{дt:

ql,iaв P.далl'дo.P.нальдiнi,
Ш.нлepганo, oplIанл,нi,
l(а1.t.ilа ж rltopа_ пoгот:в
Я в чиелi свoiх зpазкiв'

I

I

Я дIо6ив, як всl геpоi,

Стaн poзпуснhцi стp}'ilкoТ"

Личкo б.ле i яснe

3 глyзлу зBoдItЛo мeпe"

Плaкaвявлюбoзн:й"rюn
I, якoс.ь y сильн"й скttyтi,

Heдобачивши в.д сл.з'

У uyжy кишеttю вл:з.

Пo.Iалися зЛi п0Гpози:

Як це я сyIIIитI,l слЬoзlt

Pаптом хyсткoю схотiв,

Щo д кишeнi т:fi yздp:B?l

t нa cтрах yс:M l{eвlll{l|и!{.

3а зви'Iaeм стaрoBl{I{tlяtil

Пoл]цaй .МeIIe з лlодЬDш[

BlдпPoвадив дo тloPfr{l!.

lvlрiй збepiгши дvtпv пoBнy.
Пpяв я стapаEtlo тaм BoBtly'

.[l.oки в сyмi тa кyрбi
3апoд]яв смeртЬ сoб:>.

t пpивиltи гaлaс i pегiт знялп'

I тpeт.й пoхl4ypo явився з lьtлп:

<Я бyв кopoлeм на сцeшi,

Koxання б.'l1o - м]fi фaх'
fl ou: poбив шrлeнl'
3.тxаю.1и li )l(!ll) (аx)

Я 6ilв lVlopт:меp нa славy' *
}tapiя ж бyлa без кpпл

I хiест.в мoiх, iй-пpaво'
36aгнути 1Iе малa с!lд.

10 1l
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l вrкe rtк 1.l]рIrцto нe стaJlo, *
<Маp.еl>.- я Тfi гyкt{yll
I rr l'py.Цll (:Ilol.o кllllll)каЛа
( jо6i з;lбагirто ткli vUl'

lr[)IrttIlдll l'а.lI:tс i ,.,... ,,,n,.,,
раIIтoM ''ttlтвсртпй 3.,lBлDся з iмли:

<I-Ipo,peсоp;'- lI:lсrlлy lrа кафелрi диIue' -=Kупяеш, сliдltш _ i tlе всtlдttцl зo 3лаl
Tа. вl'tзltаlo * l! тItс'lЧy рa3 ц.кaa:щa
.Длл l,lеIle дo(lка йoгo tоша булa.

C.дала uo,,, 
"u.io.**o 

свoe зр.дкa'
Л,.кaвo п{opгалa B ycм-шцi ясt{:й.
Tа вpeшт. з.pвалo i цю пtoIo квткv. 
Бaгатe нlщo * фiлiстep i кpyтiй.

Пpoкляв я д:вtlaт, гpoIIISвитих тип-в.
3 диявoльським з.ллям pеflt{вейн 3N{.lllав.
I т.л:tiи нa бp)цepшафт з Cмepтю Bипив. -Як .ryю: * ql(oлeгo, t{y щo * п.зttaв?r

п'ятr-tfi пiд peгiт' щo т-н! зняли"
пeтЛею gа шиi явиBс'l з iмли:

сБyв гpаф llаtli xвaЛЬкo. кoЛlt pаптоt\.l xилЬ!re,
.[l,ovкy вихзаляв в.н i 3лoтo ясне.
Tа Щo мeн:' гpaфе. те 3лoтo яснe, -He гpoш. _ дoЧха твoя вaбtlть мeие!

.Hа лвepяx т'lх(:ютЬ зал.знl замкп
I слyг 6 ля брамlt чатyютЬ пoЛI(п.
Tа щo мeн., гpафe, т. сЛ-vги й зaмки?
Л.дставлro дpa6иlly i дамся взнакиl

Я вжe шa в]кoнцi y милoi бyв, -:,\л< pаlIтоM пpoклЬol{и i ,лаЁrкy пoЧyв;
<Aну.бo, спirскatligл, м.й xлопuикy' з веrкl
Люблro я' м.r:i xлoпчикy, зo;toтo техtI>

Tо грaф м]й см|явся глyзлlrзo, a слVг
3,бpаласл ц].llа вaтaга навкp.iГ.
<Пyст.ть менe' lдолнl B н.ч oтакv
Hе гpoш. Я вкрастIl xoт.в, a лounyn.

Tu щo B тaкy хBилю сЛoBа взaгaл.?!
Пoтрапилa цI[lя Moа дo пeтЛ:.
A сoнцe з.йшлo, i y сяйвl пpoмiнь
Лиш трyп пl.li гойДaвся п,Ioвчaзнo, як т]iiь'

l шoетий, п:д peг:т зiйшrrв пo гсtобах"
Тpимаю.rи гоЛoву вЛасIIy u pynu*'

<3 p''ц1д"'.*'o п{eTIе y JI.с
Якийсь тpивожний с.,,м пoн]с.
i pаптoм вaдi Mt{OIo 3 х}IaD
3aкpякав кp1'к ; кpикнув: nцар;>

Кo,зи б тo гo,'t1'б. a I{е кDvl{.
I.Ipибpaв би я йогo oo o''*]
Д.aрvнoк лoбрий бyв оlr iй,
Гoл;бц. лаг,дн.й моiiI.

Тa раптом * шeп]т.. Hy. хou би
Б1'лlt тo вреulт; гoЛ j:биl
PyшнrrцIo зв.в пoзoл, я.
Д'нвлюсь - а то любов мoя.

Любoв _ дo тoгo х( rrс самa:
l(оханeць зв.в ii 3 уeta'

I

3
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Hy' шo )к, м}rсливчe, биfi, пopa!
Улаp *i хлoпeць пol\{llpа.

A ltа сtli,гallкy вжe юpба
lш.пa за It{lIою b лiс. та ба!_
Hе llа llpoгyЛяIrкy - на сyli
[lс.цlr пlене, 1lк It,toвиD ItDvl{.

I привили pсг..г i гаЛас 3l{ялIl'
I знову МyзItltа rrBиB(:я з iм.lIи:

сHа llнтpi я ГoЛoсlltr Гpaю'
Tа п:сlr:' trаpсluтl, к.1lеllЬ.
B мoгшлy, в furoгIlлy 3 oдчаlo' _
Як дoбре, Щo я y)кe rrlрertь!

I пpивtr,Ци зl{овy п.д гaлaс i смir
B iмлi нa xoстях закрvжляли свoiх,
Та дзвопи уI'apИлIl .Цeсь в.Цaлинi,
I кoжен s }repц:в oпlltlився в трyнl.

***

Бoг снy пoнiс менe v заMоl( десь заклятt'fi"
Tам д.rшпi пахoщi i св.точi ясн].
Людeй тaм хвилi, гvpт U]видкl,lir, строкaтий.
Jttoв ла6ipинти _ х.дttики т.сн].
I]Ivкають вс. лвepеt, щoб Bиfiти 3 хатш,
I ламлloть pvки' всi сloтвoрен., стpэшнl"
Пaнни та рпшаpi йлvть tц'лaнoю юpбoю,
Менe самoгo те)l( пoтяГ тoй гypт з сoбoю"

3нeцацькa сarlr зoстаBсь я i дllвvю,
Як швидtto зник тoй гypт менi в oчаx,

l4

IIo хiдl.tикаx я еап{ 6лyдхiy, l'{аI{др}r!ol

A стlltlt xиляться... jVleне взяв страх!
Я нa ногaх нeмoв кайдar:н чyю|
А сеpue стисtIyв poзIlaч. r yм l жaх...
Aiк oсь нa двepi я i{aтpаIlив саM.
Тyлиl Cкopiшet Бorкеl xтo цe тaM?

()х, це lк к,:ханa! дверi застyltае,
Жаль на yстах, вiд тyгl,l вид змаpнiв,
Я кинyвсь гeтЬ' _ pyкoro Милaя }rахa€?
Чи oсторoгa тo мен.? чи гt':в?
.\лс iй в oчaх свiтло лroбе сяе.
Мeяl ioй пoгдяд сеpце так BрaзlIв,
Так дивнo, так Iloва}l(нo lroгляд тoй св]тrlвся,
I pазcм 3 тиit{ .l.eк мltло!.. * я 3бyД{вся.

фt+8

П]двладнi дyжolry словy,
3'яввлись т.нi на клич.
Boнн вжe яе хoчyтЬ зI{oвy
Bepтатисz в давню н.ч"

Жaхнулll менс мoi 'rаpи,
3абyв я сл.вue вaplвве.
ТягнYть мoi пpимаprt
B тyманнrtй свiй :tiil{ i мене.

oблиштe, тeмряви дiтиi
3гицьте в свciй :М.:!:l

Чпмaло uiастя зa'кити
Я 6 м.г щc тy-г на землi.



Bмиpаlo я rцoдeнlIo
3а кв,ткy.* мp.i мoi.
Ш{о булo б всe жltття для lиeцe.

I(oлrl 6 нe кoхав ij?

Хo'l p;rз я хoт.B бtt oбtlяти,
.0.о сepця сягl{yTll l]oгIieM;
Хo'r paз э ii yст п.знати
KсlхаltIIя сoлoдкиfi щем.

Х<lч слotlo oiltlе !iох;|н}Iя

Я| хот.ь t.ill oД нei r|oliyть, *
I згoдllшй вiке йти без вaгаItItЯ
3а вaмtl, пplJI\4аplt' y пyть"

Мoва мoя зpoзум:ла -3никa пpнвиддя с.гpашrнe.
Aж oсь я пpийшoв, мoя милa!
Любa, пtoбишr мене?

Po,l{AHси

гoЛoс гIP

Тиxо iде l,t.)к г.р Тздeць,

.ГI'.мае д''vrv с}l'.тн\':
<Чи в oб.tYtпtll лтобки iдv я'
A чи Tдv в тeмнv тpyнy?>
l чvе з гip л','нy;
кB тeмнy тpунylз

I лeлl fl да.п, qBала i3дeць,
3.тxaе дo дaлllt{и:

<Щo ж, кoJrri cас помеpти мeнi"
Гapaзл _ епoкiй в трyнi!>
A го.,toс з дoлиl{и:
<Cпoк:й в тpyнii>

C'rьoзa скoтилaсЬ iздцeвi s вifi"
I лyмаe вiн в жypбi:
nЯкщo т:льки в мoгилi тift спoкiй
flобpе так, далe6l>.
A гoлoс гyлe й сoбi:-

сТак, далфi>

гPЕHAдЕPи

.Цо Фpанuii дBа гpeнадеpll,
3 пo'пoнy рcсiliськoгo ftшлп.."
lllo ж ста.тo iм сvl'нo тeпepa
B шiмeцькiй хoЛoдI{iй зeмЛi?

3vстрiли ix вiстi нeлoбpi' _
IlIo Фрaнuiя в.пала tlа скoн'
Пrдo'qaнe вiйськo хoрo6pе,
Пoпaв iмпepaтop в.пoЛoн.

Схи.цll'пи чoЛo гpellадepll -Cтprшнa iv та звiетка бvлal
Cкaзав oди}т: (крaЦe б пoмep яl
Як patlа стaра запекла!>

Cкnзав дрvгцй: <пiсня скiвqиласьl
Cкoнaтrt б. щоб ЦlroГo ll€ ЧVTЬt
Tа хtiнка i дiтlt лишилшсь' j-
Без мене }ti вot{и пpoпадyтьll

е'

.Б

R
tJ)

j-Е". *o мeпi жiнка, щo.",дi.I,{l
Hе тe розгaняе мiй .*'j 

;:-, 
i : ' I l*- .

1? a .+ .! ,:: ,.rt6



Хaй ходять, гoлоднl' пpcсilтпl *
Попaв iмпepaтop в пoлoнl

o.Цнo шoпpoшy те6e, бpатe,
Як цyшy oтyт я скoнaть:
,Ц,o Фpанцli тiлo oабpaтцo
B фpaнцyзькiй зeмлi tloхoвать.

Tи .хpест dofiоqoi в]двaгц
Hа сepui мiцнiш пpикoли,
Пoдбafi, щoб pyшнишя тa шпaгa
Зo мнoю в мoгилi бyли.

Увах<tto l тиxo в" бyлy
Лeжaть. як шa ваpтi, в тpyпl,
Aж pаптoм saчyю зyсюдЕ
Гapмaти l сypми .святнl.

Tсr ж вiтr. iмпеpатop мiй iдеt
Cкpiзь збpoя бpязч:tть i сii, *
3 могили в oзбpoеllнi вийлy
Haвстpiu lмпepaтоpy ft я|у

. гoHЕць

Bстaвall' ,сiдлаfi свогo кollя'
Пoдafiся, лж1.po мifr,
B ,Ц,yнкaн.в за.t{oк t{PiзЬ л:сЕ
l кpiвь лoля мepшiйl

Hа стайнi жди' пoк]ль теф
Cтaйничнfi не сnlтка.

- Якa' _ спltта*, ;- 3аpyцegд
fl,yнкaнoвa дoчка?

p"

Koлн нoрпявa, скaже в!п,
oдpaзy знати дafi.
Колл б]лявa, скажe в!ш, *
Hе д,yжс цoеп]шaй.

Пiди дo майстpа l сttаlttн,
II]об лoбpий шотyз сttлiв. ..
Пoвiдьtto Iдь, a пpивeзeш -oддaf, мeнi бeз слiв.

дoн PA/VIIPO

с.['oннa lftapal [oнна Kлapаl
.Цовгнf, чaс кoхaЁa пaлкоl
Trr rtеrrl с}'д}Iлa вйepтш,
I сyдпла без пoщaди>.

<Дoнкa Клараt .(oннa l(лара!
Дaр життя такий сoлoдкиfil
A в землi лe)I(ат!l стpаIIIl{o'
B ямi темнlй i хoлoднlfi>.

с.[l'oннз Kлapal Cшifiся, зaвтpа
Koлo oлтapя з тобoю
Пoвlнчаeться Фepнанлo,.-
Чш пoклнчеш нa вес]лля?>

<fi,oн Pамipоl Jloн Рамipot
Цl слoва твoi г:pк.шi
3а yxвaлy зip тtopстoкиx,
Щo з мoix 6апсaнь глyзyк}ть>.
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<.IIoп Pам,po! .Ц'oн Paм'pol
Cкинь тягap т...пoТ тl'ги;
Ha зсмл! д.вчат 6агaтo,
Haша ж ДoЛЯ_рoзлyчliт!IсЬ>.

<,[I'oн Pамipo. пoдoлав ти
Hе в oлнoмy бoi мавр:в.
Пoдcлай сeбe _ бi.п'ь гостeм
}la мoiм вeс:ллi 3автрa>.

<,[I,oннa Kлapal ,Ц,oнпa Kлapal
Я клянyсь тo6i. шо 61'лyl
ТанцlоватIlмeмo paзоп4i

Hало6pанiu, я 3'явЛlcся>"

<Hалoбpан.пl' _ Ст'.к в.кollця.
Довго щe зiтxав Pavipo,
Cтоючи. мoв скам'ячi.пи]1:

A пoтoмy 3нltк y п.тЬМ:. _

Bnештi. пo змaганнi лoвгlм,
H.ч зM.нtrла м.сше днeвi.
Hа.Ieбтo кв.тнl,rк бapвистий,
Пpoстeлилoся Тoлeдo.

Tам vepтoги i палаци
Гpатоть в сoняutloмy сяfiвi,
I uеpкoв вrlсoкi бaнi,
Як зoлoчeн: сiяють.

tloв бpпнaть рoi блжoлltнi,
Tак святкoвий лзв.н л1iнаe'
B небэ сп.ви мo,rитoвlli
lз гoспoдн]x xpам.в Лllt{утЬ

iil
tl
rl

п

Aлe тaM' _ гляд1тьl дивiтьсяl.-
Там з базapнoi каплицi
B т.снoт.. неttаче xвllлi,
Плtttt,ть нaтoвl]и стpoкатi.

ами й pиuаpi блискyнl,
лв.pськ, в святкoaих стpoяx;
Л9 H?loТь 3вyi(и .Цз8o!l.8
Ivt.>к Illtx opгaltа гoli{.1{.

B гyшi l{атoвпy, rцo цtляxo!!
Пoступасться шанo6но,
oсь .де пoдpyж}кя loнe -
.[l.онна Kлаpа Й дoн Феpнандo.

.[I'o палaшy Mо,ttoдoгo

Кoтttться юpба наpoлy;
Там вес]лля пoчliнають
Пншнo' зa стap}lм зви.{аем.

.i

.Ilp. a тpaпеза вeсeла
B лбyлись. як слiд, пo rlерзi;
Гoм.нк] сп]luать гoдиtrli.
H.u y.же нa зеMJ.lю схoдlrть'

l готvloться дo танцiв
Bжe вeс.льнi гoстi в залil
B сяйв: л.хтаp.в :скpяться
Ix 6аpвист: пшщн: цrатlt.

У вllсoкi кplсла с:лlt
Hape.teна й наpеveниf, *
.[l.oнlrа Kлаpа ii дс,н Фepнaндс,
Poзмoвляtoчtl пpиёмltсl.
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Шyмнo кoтятЬся по saлy
Яскo6аpвнi лю.Ц'ськi xвилi'
I гpямлять гyuнi лiтавpи'
I веселi гpaютЬ сyPD{и. 

t
<Тa чoмy' пpекpасrra пaннol

Bашi пoглядIt звepl{yлllсЬ
oн до тoг: кpаю залy?>.'
Pнuap з пoдtlвoпt пltтaе.

<Чш не 6aчиш там, мifi pиЦаp'

B вopя.fi мaнт.i мyжuияy?>
Пoсмlхaеться ФepнaнДo:
<Aх, це .I..льки тiнь. Кoxagа>.

Ta п,дхoдить т.нь, i виднo
B uоpн.fi мант.i }tу)кчl{нy;

Пiзнаe Pамipo Kлаpa
И палкo p}lцаpя вiтае"

A танoк yже пoчaЕсяl
Beсeлo кpy)кляютЬ пaрк
У шалeниx l(oлax BaЛbсy'

I з.Ц,pигaeться п.длoгa.

gf. oхoче' лoн Pамipo'
Танцtовать з то6oю бyдy;
Tа пopн,ший шочi oдяг
На тoбi даpемяo rtин:}.

3opить пэгЛядо}n нeдвI{}|(ttltЦ

B,u пpottизливo нa МI{лy

Ta, Тi o6нявши' ках(e:
<Тш rк казeла, щoб пpийшов яr.

I пpoштoвхy€тЬся паpа
B шyмний Цaтoвп, щo тirкцюe;
l гpимлять гyuиi лiтaвpп'
l весeлi гpaютЬ сyрll,tи.

сB тe6е Цoки сн:жнoб]лl!r-
Ц[епче Клаpa з тaйtrп:lt дpo)кeп{'
сTи ж кaзаiа, щoб пpt'йtЦoв я!> -Глyхo мoвитЬ дolr Pамiф

I мнгтять св!uки y зaлi
У хвиляст.fi штoвхaнинi,
I гpимлять гyвиi л.тавprr,
I вeсeлi гpaють сyрМlt.

<B тe6с рyкЕ, t{аЧe кpигаi> *
Шeпче Клapа з тайнllм )кaхo&{.
<Ти ж кi:зaла шоб пpийшoв я!)*
I крyл<ляють .пaлi в вихpi.

сГoдi' гoд]! .Ц,oн Pам'pol
Пoдиx тв:fi в|дгoнкть гpoбoм!>
Ta звyвать слова похмypi:
сТи ж казаЛa' Щo6 пpийuloв яlr

I к!rpить' гoрить пiдлoга,
Aльт i сt{pипка вт,шнo гpaютЬ;
}1oв мережltвo uар.вне,
.Мepеxтить yсе y за,.li,
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,
I<Гoдl. гoд]l Дorr Paмipol> *

Чyти зofiк s юp6и шумнoi.
A Рам.po 3нoB гoвopитЬ:
<Tи я( казалаl цroб npиirшoв я!}

<Тoж в iпl'я гoспoдне зникниI>-
Твeрлo вllгyкнyлa Kлаpа;
lJIoйнo ц; a'loва пoчyЛttсь'

Як з oчeй Pам.po щфнyB.

Kлap. знмнoi сlt{еpть в o6лкнн1,

Kлаpi хoлoлнrr i нopнo;
I в,днoсltть ttertpитомн.сть
Cв.тлиf, о6pa3 в кpaй св.fi тeмний"

Bpештi знl{i{нyв сoн тyмaпнtlй,
I(лаpа в.i п:дн.мaе;
Tа заплюЦyе iзнoвy
Пoдrrв мцлi oч1 Kлаptl,

Бo' пoкlt триsаЛи танцi,
Kлаpа кpiсла не лt{l!алa;
Коro неi наpeuений,.-
B.в сiyp6oванo n!tтае:

<Чом}, 36л:длп в тeбe пroки?
Чoмv пoгляд твifi _ пo.tмуpий?>
<A Paм'рo?>_шeпве Kлаpа
tr з жахy Bтpaчaе DroBy.

Tа ляглп глибoкi. xм1'pi
Cклaдки r.rа qoлo Феpнандo:
<He питай пpo в,сть кprlBaвy *
Bиеp oпiвднi дoн Paм.po>.

Blдплиття

Я 6..ля щoгЛи. Черeз кpай
Гyлe вoла пptlбoю.
B-тчизнo pад.снa, пpошай,
jltи poз.йш;trtсь з тoбс.lrt-l.

B.дxoдить B .\|oPe кopaбeль,

"Д.алекo 
* на кpaй св.Ty.

.Д.ив;trось нa B.к}Iа _ н. тe6е"

Кoxанa, I{i Ilpl{B.ту.

Прoлшйтeсь, сЛЬoэи, щoб менi
Ясн, B^.tlКpl{Лl;Cо .ll:lЛ..
o, хвopе сepцe' не Ilopв!tсЬ
oл с1мy i ttечалt.

Po3IvtoBA нA пAдЕPi{Бoр}IсЬKI]vl лУзi
<Чи ти тусш Д,альвю пiсню,
Koнтpабэса i! скрtt,tки звyки?
I.\е красi нl в Ko,,ll т,сн.N{

Лtlнут"' в3яBlцися 3а p.y,ки}"

с.II.e. м.ii дpy)кe, тi музики?
Я нe uую скpIiпк,l l{l'tli^

Чyto пoрoся,r: кpllкl1,
Чyю. як рoxкoч}тЬ свиtt:>.

<Чуеш, p.г сypмить эавзятo?
Цe стр.леuь B Л.сy гуляr.
B .гpавах бавляться ягнятa"
l1atтyшoк на флeirт; грае.

Цe нe р'г y л.сi. дрyжe,
He пaстуx нa пoЛr)нI{н.>.

2{ 25



Cвинoпaс )кeнс 3 xалюжl.
3aвертa .Цo;{oмy свинi.

Чyеш, пiсня пpoдзвснiлa'
Мoв далeкий xop нe6есший}
Плeшyть аtrгельськii кpила
Cлaвy п;снi т.й vyлесн.fi.

Aх, тв]* хоp ltiд нe6есами,
Шto бpинить y н:xних спlвax._
Це пaстyшки, щo з п.сttяп{li
Гyсeнят Л{енyть кpиItЛt{вttx.

Чyсш, лзвill лyl{ar всюдtl
Tax величнo, тaк тy,u.oво?
B uepквy й.Цyть пo6o:;:нi JtюдIt
Cлvxaти гoспojlнe слo8o.

.A.x. мiй дpу)ке, цro з тoбoю?
Тe, щo 3зpаз зaлll}Iалo *
Це 6tlки, що Черeдolo
I1д,,ть i дззoнятЬ в калатaЛа.

Еaчиш. як ссpпа;tк:r вiють
B. сяfiвi сoilя.-Iнiм, пpoз.Jp!!.r?
Це yлвох кoханц! 

-мл'йть,

3 g-х(ною журбcю в зopi.

Я' м:A дpyже, бз*у прост<l
Hелopiкyвaтy Л.зy,
Цo' спиpаючись tlа кoстyp'
Еl луг i.uе rдyi(а?J{ xlll{зy.

}Iy' uif, дрyя(e, ти, нарешт!'
l.лyэyвaтимeш бeз кpaю!
Чи ж oиaнotl }.азBerц тЕ
Te, що я y сеpЦ мaю?

2в L'

лlPичtlЕ lнтЕP,tlЕЦ Цo

Koли вaстaв cyдoвltй шa!,
Cадoчк.в poзBtiвання,
Tol! y сepлeнькy.мoiш
Пpoкинулoсь кoхаIIня'

Кoли настaв vyлoвиfi иafi,
I пташoк ще6eтaння,
Тодi я милiй pозказaв
Мoю )'(уpбy й кoxаllня"

ф:}*

Гoлyбкy i сoвце, трoяtrдy й лiлeю
Koлись любив я Jlю6oв'to мoсIо.
Тe б]льш нe лю6;tю ix, люблю дo 3агвшy
Яt:н.v, веpед.'lllвy, гpайлнвy' ед}l}ly;
3.eднав я з lr{иJloю мoек)
Tpоянлy' й гoлy6кy, i.сoнцe, й лiлeр.

ftt

Твoe o6,циччя чаp,вне
У снi тpивoжилo !!eне.
Boнo i нжие й l\rloлoдe'

Tа вх<e Фr.дe. таке 6л]дel



Byста vepвoнi,,тh. нa гpi.r,
L|,iлrlнoк смертi вип'e iх.
I зникllе день ясниfi. ачей,
3 д;вочих ангельськиx oчей.

a+l

oблttqчяr'{ дo lvtoгo o6личчя склotlttсь.
Хай с^,rьoзи пoлЛютЬся в нaс спiл:.t{o.
l сеpшeм дo сepця tt,loгo пpитyлt,lсц
Хай плoм"нь сднаеться в:льно.
Кoли наш: слЬoзи д}кeрелoм 6yйним
B вeликe тe вoгнище зplll|vтЬ. -Я хouy вoстаt{н€ те6e oб.fiнять
I a жалю.кoxанttя зaгинyтьl

a*i

Cтoять в.ки lreзpyшнo Ь, '

B висoчин] з.pки,
l тyжнo спoглядaroтЬ
Q4н9 oлшy j dки.

Boнн гoвоpять, _ мoва
B них гаpна i пpостa;
Aле э ф лo"'roг.в жoдеlt
Мoви т.i tlе в.tllта.

Я Bивч}tз т)'ю lloBy -I зяaю в ц.й кoжнe сл]вце,
Бo за гpaмат'{кy мaB я
Koханoi лицe.

:8
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На кplrлаx п,спi, мялa,
Пoлинейо !t{t.l B дали}|yt
Д.e Гaнгa х,вtlля orиилa
Чаpiвнy дoлиI{y н.uнy.

Тaм сaд poжeвo.кв!тyвиil
3авoдить з м,сяшeм гpy,

' I лoтoс чека пaхvчий
Пpекpаснy сBoю сeстpy.

Bсмixаютьcя tl.жнi ф..адцц,
Bдивляючllсь в зopi яснi,
Tpoянли нa вvхo Tм пa.пкo
Шeпouщь казки зanашнi.

Гaзeлi розvмн! ll милi
Cтpшбаtоть y тl!х садах'
CвятoТ р.vки хви,ri
Шyмлять y стрlмкиx 6epeгах.

Ми в рi.rrri тIл}эти:rteм гли6окiii,
Пiд палЬt|lаtt{и. в далиtli.
.[4и питимeм Щастя й 'спoкiйB блажеtlяjм i тиxiм сн!.

\
. ***

Ttt не л:о6ишr мeнe. ти нe лю6иш менe,
Я не дvжe 3a те3 )l{vplссяi
Як погляr{.v на личeиЬкo лю6e' ясtlе,
Тo вeсeлиfi }!o!t цap я po6.,тюся.

l



lIешапrtдшtп мellс' те гсlвopнть мeltl
ll.i кoхан.j ytlта-pуб.llи;
fute дeill пou:лylo тi yста знадlri,
То забyду всi пpикpi хвилиииl

G*б

[iлyfi' а шe кляlrисЬ мeнi!
Hе вipю Я в слoвa зрадIrit
Cлoва ссlлcдкi, - та хoт-в
Я б пoцiлункiв зaм.сть сл]в'
Я маю iх, тo й в:pю iм;
A слoвo?.. слoвo _ пopox' димl

Kлянись, t(ля}lliсЬ' кoxаI{a' зпoвt
Hа слoво в.pитЬ я гoтoвl
Cxилro гoлiвошькy свoю
,Ц,o тебe*й в.pю, rцo в pаro.
Я вipIo, м!fла, B.ptо зt{оB'
llo б.льш, н.ж вiчна, ця любoв!

Tн скажи мeнi, кoxaна:
Чи нe мpiя т!l ясIiаl
Щo спiвцезi в л'тuю .ппинy
B дyмцi смiливiй зpина?

Aлe нi! yста тaк.Т,
0чi любi, vаpiвнi,
Tвoю гаряy, lt{илy вpoдy. *
Ix сп1вець нe зМtlслi{ть, н:l

Упиpi тa василlски,
3мii, стpахи, ящi'Pкш'

80

Bсi дивi стpaшвol ка3кll _
oт сп]вцевi сIlI,t палкt.

Aле ти, тBor Лyкaвствo.
Линкo, пoгляди твoi, *
l зpaлливi, i лaгlднi, *
lх сп;вець нe зr,tr,tслитЬ, иi:

f*a

]V1oв6и з il]ни хвиль рoдилaся,
У хpасi свoifi ясва,
3 нeв]дoмим зapyЧилaса,
OД'pyжилася вoнa.

Cepпe мнoгoтepпeливer!
3атамyfiiсyм'iплaн;
Глyпотy i зpадy милoi *
Bсe приilми i всe пpoбaв.

++ф

Тaк. ,rи нeщаснa, i мiй гн]в пoгaс,
Heщаснi ми yдвoх, любoв Мoя.
Aхi дoки сtlеpтЬ сеpuя роз б'е в нeс,
Hещaснi iytll yдвox' любoв мoя.

Я бaнy г,;tуft{ B !{yтoЧкaх yст i см.х.
B oчaх yпеpт:сть блискае твoя,
Хаfi гоpлiсть в гpyдяx Щe живe твоix,
Ти всe Я{ нeщaснa, як нещaсний я"

Устa стрaх<лання oбмивa Цомt{тЬ!
Oгoнь очeй 3aлл€ cтЬоза твoя.
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У гоplих гpyдяx .бoлю тtе злiнить,
Heщасlli lvrи }'двoх' лю6oв мoя.

_ t*+
I скрllпка, i флeйтa гpaэ'
C1tpмa iскpистo б'€,
Beсlльнoi пoЧr{I{ае

.Ц..вча * кoхaння мoе.

Poзсtlпалп дзвoни fi гpoзи
Лiтaвpшик i сvpмav,
B ниx .lyти стoг]н i слЬo3и,
I лoбprrх aнгел.в плач.

*'вt

Ти. всe. як e. зaбvлa, мила,
Як тп мeпе дoвгo в сepui нoсlrлa.
Cо'roдкiм. мa"'Iiм i 6рех.lt.lвiм вкiреuь.
Бреxлив.ших в свiтi ,rrеMае сеpдeцЬ

Tи б.ль i кoхання забr'ла. trtиЛa,

Якrtм ти сepце Llo€ гр|тила.
Hе знаю. цro 5.льше_б.ль чп любoв.
Бeзм.pнo вeликltмll я iх знаliшoв.

a*+

I1loб кв,ти дoв.далттсъ пиiшtti,

Як сepшe бoлить l.'tеli',

3аплакали б. невт.шнi
3 6олю мoгo. смрвi.

ШIo сеpцe, !, м9qс хвopе,_
3налп6всaдyселoв.i,

,
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Пiснями IteЧaль i гope

'Boни злiкyвaли б мoi.

Aзналш6yвисoкoстi
3iрки, щo. бiль мeнe гне,
Boнибзавiталивгoстi,i Poзважилtl б мeне.

Ta звiдки iм знaти все цeP;. oдI{a лI{цr знaе мiй 6:ль-
Ta, щo poзбилa сepцe'
Poзбила бeз зyсиль.

iI*JB

{-*-я пе вipю в нe6o,
Хoч пoпик кaжe: - гpix;
Я вipю в твoТ oчi -Hебeснe сBiтJro в ниx.

Я в 6oга тeж пe вipю,
Хoч пoпик кaх{е: - гpix;
Я вipIo в твo€ серцe,
Цв 6oг 6oгiв мoi:ь

I в силп ani нв вipю,
Хor кaжyть, щo lrеклo g;

Я .вipю в твoi oчi,
I в сеpшe лItxe твoq

airI

Як кpаснo нa свiтll Як цe6o блишиiьl
Ha кв:тцi PoсипI(a' мoв слiзкa, трeмтнть...
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Tyт вlтеp IlестI.ттЬся дepсвцeМ стPyнкl{tvt"

Taм пjсttя лУI{aе кoxaнп'lм па.пкI.tIt' *
A сeprre poзбитe так тя)llкo бoлить,

Що xт.в би в хoлэ,1п.й мoгилi сIrочитЬ"..

Btl.*

3oгpiЙ мoi гpyди I{eдy)кl

CвoеIo pyкoю' дiв,{иI.Io!

Чи вyеш? тaM стoЛ'Ip Maйстpye"

Бyлуе мeнi дoMoвиtIy...
Bжe й сoн мoi oнl пoкинyв

I в сepue нaЛлялoсЬ oтpyтli...

oх, мaйстep, кiнчaй }кe рoботy'
Ш1об швидtlте наBjкlt засitVтtl'.. ;

{.*ti

Koлп любoв Мolo Мoлoд!

Biзьме вогкa N,loгиЛа,

B мoгилy темну i я зiйл'y.

Сxилюсь дo тeбe, милa.

Я дико цiлyю тeбe _ ти l4oя"

Xoлoдна, вiмa, бeз надiТ.

Я плачy, тpeмчy i з:тхaю я'

I сaм" як тpyп xoлoлiю.

JVlepui yстaroть _ цe пiвнoчi " клиc'

oсь тaнцi нaBoдятЬ вёсeлi'

Тцut вipш нале>китЬ дo цикЛy <Пiснi>.^Д'oзьoЛяrмo

сooi пiiЬ"uсiи toio дo uийy uЛipйвн.е iнтepмеЦЦo>>, щo6

;;-i,й;;д;'"aти пepеKлaдiв М. М" Koцю6иrrськoгo.
1peл)'

A flaс yкpиЛа тe!,tнa iriч :

Ha нaшiй твepлifi пoстелi.

Мepui yстaють IIa oстаlнlЁ сyJЬ
B]н кличe дo втixtl fi мyки;
A нaш бaй.Цyх<e, нaм xopoше fi тyт
Cплелися нarшi рyки'

*Jft*

Ha лiвrroчi кe.Цp oдинoкшй
Cтoiть на стpaшнiй вицrI{нi
I' сgiх<цoю млoю пoвитttй.
.Ц,рiмaе i мpiе ввi снi'

Bitt мpiе rrpo пaлЬMy чyдoвУ.
Щo дeсь у пiвлeнrr:Ё зeмлi
Сaaroтtrьо i мовuки сyмye
Hа спалeнiй сoнцеl{ скaлi.

***
Як я'B l4llЛolо poзставсь,
3 тoгo чaсy нe смiявсь;
Чyв я }I(aртIr, тyв я смix,
Ta смiяться сaм нe ltiг.

Як x<e втpатi{в я ii, -Cльози виплaкaв свoi;
B сepпi жaль, цyдьгa giмa.
A вa очaх слio немa.

ф*{

Фiлiстеpи в святкoвиx y6pаЕнях
Гyляють пo стежцi в лicy.

I

I

L

t
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I

I

I

I
I

I

I
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Cтpи6ають i млiють в зiтxaвияx,
Biтaюци сoltця кpaсy.

,[ивляться й клiпaють з'дивai
Як день poMаl|тиЧнo зацвiв,

!.oвгими Byxаlt,Iи xTиBo

Cмoкuyть пiсню шnaкiв.

iI uoрнrrм серпаIrкoм 3 кiI'{нати

3авiсив свoе вlкнo,
Мeнe з'явились вiтатt,t

Пpиви.ш,п, зниклi дaвнo.

Cтapa любoв зoтлiла
3нoвy iз мepтвих встar.
Cтoiть i плaче бeзсилo'
I зм'якшyе сepцe i4oe'

8es

Хлoпeць r<oxaс ,Цiвпипy' *
Ta лpyгий мrrлiший iй бyв;

Д.pyгий взяв iншy дpy)l(и}ty'
Пepшyю ж миJly зaбyв.

3 халю тa Mилa звiirчaлaсь
3 пepшим' Iцo трaпиBся' так'
3 ким вo}ra зpoдy й ttе зtlалась' *
Гиuе зaбyтиit юнак.

:

.[aвня ше 6aйкa, здаeться,
Bсe х< вotta вiчнo 

.нoвa 
-

I, як дo кoгo пpийдетЬся, *
Сeршe тoмy poз6ивal

36 37

*a+

Boни MeIIе дpа)I{IIил1I'
.(,o сеpuя д:fiняли,
Oднi тим, щo лк6или,

'(pyгi тим, щo клЯлI!'

Boни мeнi до всьoгo
oтрyти дoЛили'
oднi тим, щo лю6trЛи,
.Ц.pyгi тим, щo I{лялIl,

Koтpа >к мeнi найбiльший
Жаль сepЦю завдалal-
To тая Ire любила
Мeнe i не клялаt.,

фlis

Koля poзлyuаються двoe, *
3a pyки бepyться вoни,
I плauyть, i тяжкo з:тxають,
Бeз лiкy зiтxaють смyтнi.

3 тo6oto ми вдвoх пe зlтxaли,
H!кoли нe плaкали мlli
Toй сyм, oтi тяжкi зiтхання
Пpийшли дo нaс згoдoм самi.

8tl

3 пiсeнь мoTх плllяе oтpyта'
Tа й як uе б iнaкшe бyлo?
Tи, милa, в }киття кв:туне
Bпyстilла' oтpyйнe rкалр'



3 пiсeнь мolx плине oтpyтs'
Iнaкшиx Itе tнaю я'
Бo в сеpшi y мerre змlI
I тЬ Noxaнкo мoя'
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;. Не' зr*aю, ,Iцo стaло зo tt4нolo,

i'..Cyмye сеPце Мoe;
Мeнi aн1 снy, нi спoкoю
Kaзкa стapa цe дae'

Пoвlтpя свiжe й пpoзope;
Peйнa пoвiльний плин;
B сяйвi вeulpньoмy гopи l l
3вeли гpяДy вepxoвин. . '

Д']вчицa дивltoi врoди
Cидить нa висoтi,

'Ц,ивиться пилЬIIo нa вo.ци
I чeшe кoси злoтi'

A гpeбlнь зi злoтa y нсi,
Пiсню спiвa вонa,
Cилoю вa6ить свoeю
lliсня ii uaрiвнa.

Плавця y uoвнi Мaлorr{y
oxoплюе дивний 6:ль,
B]н дивиться вгopy й тoмy
He бaчитЁ кaмiння мЬк xвиль.



oтoх< i нe видaсться дивoM
Kiнeць i плaвця, i чoвнa,
A всe цe зpoбила спiвoм
Cвoiм Лopeлeй uap:вна.

ф'.I

Cyмне мoe сердеrrькo тpyдIrer *
.Il.овкoлa все paде вeснi;
Cтoю, приxилIlвцrись дo лиIrи,
Ha' зaмкoвif, стiнi.

Глибoкo в дoлинi блакитнa
Cпoк:йная Piчцa б]жить;
Tам хлoпчик пливe y чoвel{цi.
3акинyвши yдкy, fi свистить

Дoвкoлa poзкиtIyлисЬ Милo
Баpвистi лp;бrri беpеги,
.Ц,oмoчки, й сaдouки, i людп,
oтapa,'i лyки, й лyги.

.[l.iвuaтa пepyтЬ сoбi xyстя'
Bесeлий iх гypт гol\,toнитЬ;
3 лoтoкiв лeтять дiaманти'
Млинoвее кoлo IцyMить,

oн сipa стapезнa вЪзниця,
Хaтинa пpи нifi ваpтoва;
Увeсь y. чepвoнoMy xлoпrць
Pyшttицю свoю нa6ивa.

Biн xoдить; пo сталi pyпtнпцi
Прoмiння iскриться яснe;
Biн честь в:ддae мelri H€Ю, -oх, кpaщe б застpeлив мeнel

40

Якявипaдкoвoвдopoзi
Пoтpaпив ,Цo любки сiм'I'
jVleнe пiзнaли сeстptlЧкlr; .

Ta й батькo, i: мaти ii'

fIиталп Мeне пpo здopoв'я,
Caмi я< ка3али цa де,
Щo я не змiнився нi тpoхи,
Tiльки 6лiде лице'

Питав прo тiтoк i небoг я,.Пpo poлuвiв piзших сiм'i,
I пpo мaлy сoбauкy,
Пpo нiжвий гoлoс ii.

Такoж пpo oлpyженy лю6ку
Cпитавявpoдицioтiй,
Boни пoвiдoмили paдo,
Шlo скopo poдити iй'

Я лpyжньo пoздopoвIlв'
Люб'язнo пpoбeлькoт!в,
Щoб щиpo ii вiтaли
B:д менe безлiн pазiв.

Cестpивкa тyт 03валась:
<Coбачкa нiжнa й мала.
Bиpoслa й скaзилaсь
I втoпленa 6yлa>.

Ceстptrпкa схoжa нa п!илy,
Я yсмix ii пiзнaю;
B нei тi самi oчi.
П.{o ювiсть вбили мoю.

4l



!,*ф

З двopy рибaльrЬкoi xaти
.B sатoкy дIlвtlлl-tсь Mи;

Tyман вe'ripнiй вгopy
3дiймaвся iз пiтьми.

tIа мaякy пoстyпoво
Cпaлaхнyли вoгнi,
I кopaбeль oдкpився
B далeкiй дaливi.

lV1и говopилt,t пpo бypi'
Пpo тe, Як }topяк }ItI'вe'

Koли м!яt вoдoю fi небoм,
lVliхс щaстям i гopeм пливе.

Пpo дaльнiй бepeг зга.Цали'
Пpo пiв.u,ень i пiвнiч теж,
ГIpo звиuai i нapoди,
,Ц,e дивaм fiеI\,rае мe)к.

Над Гaнгoм зaIIаtlIнo й cвiтло,
.Ц,ивtti л]еи цвlтyть,
Tам пеpeД, лoтoсo}t Люди
Haвкoлiшки стають.

B Лaпландii люди MaЛeнькi,
Плескaтoгoлoвi й брy.lнi'
Hавпoчепки сядyть' бeлькоuyть,
I pибy пеttyть y вогнi.

,II,iвчaтa пpислyхалIlсь'
Ta стиxли poз!{oвl! вpaз,
B тьмi кopa6eль схoвaвся,
Hастав нiuший yжe uaс

{
1

I
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Beuipнi пpoмeнi яснi
Пo xвиляx мигoтiли,
Бiля xaтини сaм:тнi,
Мoвчазнi ми сидiли.

Bсe моpe вкpилlt тyмaЕи,
Bгopi'lar1ки lrpy)кляли;
A сльoзи милoi лpiбнi
3 очeй lra pyкli Bпaли.

I я навlсoл:IIIки yIrаB'

Hа сльoзи т] дивився,
Ti б-л: pyки цiлyвaв
I гipких сЛiз i{aпився.

iЦенi жyть.тyга нaBiснa
Tак палить лyшy й тiлo,
Ta безтaлaнниця сyмIra
Мeнe слiзьми стpyiлa.

**rl.

3нoв пpийшoв я дU тoгo бy.Циltкy'

"Ц,с 
вoнa пPисягaЛaсЬ кoлись;

,Ц.e кoханa зpoнIrлa сльoзrlнкy,
Taм гaдruки теnеp заBeЛиеь.

+*{

H1ч тиxa, веi вyлиui в снi спouивaють,
Кoлись мoя лю6а в цiй xaтi жилa;
Ii вже нeмаe, ii тyт Iiе 3fiaють1
oсeля ж лиltrилась та, Irl0 fi була.



I там xтoсь стoiть, вгopy гляI{yв' здpllгtryвcfl!
I в poзпaнi рyки.ламас свoi;
oсь мiсяць йoгo oсвiтив' я )кaХI{yвся:
oбличчя i пoетaть у l{ьoгo_Мoi.

Tи, марище бл:дe, ти, тiнь мoя влaснal
Haщo мeнe дpaжI{Iiцr кoxаtlням мoiм?
I так нeзабyта гoдиIIа Iiещасltаo
Я.'' сepЦeм я pвався на t4lсцi oцi}'i

+{i*

.{,iвuинa спить тихO в кiмrrатi,
A мiсяць пpoмiнням тPeМтить;
B са.Цouкy дпвний якийсь гoлoс
Cп:ваe i тихo бpпнить.

<Пoглянy я Е тeе вiкoнttе'
lIJ.o тaм y сa.ц,кy зa дива?>
Tо rк мpeЦь там стoiть пiд ,вiкoнцrпо,

У скpипouкy гpae й спiва:

<Тaнoк ти менi o6iцялa,
I слoвo 3Лaмaла в тoй .rас;

Hа цвиятаpi в нас вeЧopнttцil
Xoди rк тagцIoвaти дo нaсt>

.[iвuинy тoй спiв пoривaе'
I вабить з кiмнатll iI,
Маpa ii дaЛi пpoвадить.
Пiснi iй спiвае свoi.

I гpaе, й спlвaе, i скаче,
I(iсткaми маpa стyкoтxть'
Kива гoлoвoю' a черeп
Пpи мlсяlli t!р,Iкрo блищить'

!
j

{
I

i
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ox, я gerцacниft Aтлaсl цiлпfi cвiт,
Свiт цiлий тyгш D{yшIy я llocити.
Baгy нoшy lieзDlipнy. Poзiб'етьeя
Bхtе xyткo сePцe в грyдяx'

Ти, гopДe сeрце, тп цьoго бa}кaЛol
Tи щастя прaГнУлo' бeз мipи щaстя,
Чи тyги, _ тeж бeз Мipи. гopдe сePцс'
Tож дoсllть мaeш * тyгнl..

at*l

Iлщь i мIlнаroть рorfin'
Bмиpa пoкoлiцдя нoве,
Aле любoв !{e вмI{рae'
I.I{o в cepui lloсМy }киве.

Щe рaз пoдивитисЬ на тe6е
I мoвити в смеpтний пaс,
oбнявши твoj кoлiнa:
*.Dlaдам, я l{oxaю вaс!>

* 
*n*

Cypмлять 6лакитнi гyсари
I гeть виiжджaють з вopiт.
Koxанa, я зtioвy для тeбe
Пpивoшy тpoянл,и кв1т.

Якi tк бo мaли мп гoстjt
B:йськoвoгo щастя синиl
3дaeться, i в сеpшi тBo€мy
Бvли на пoстoj вoни'



**s

Паqаль нa сеpлeнькyl 3гaдaлась
Jvlспi сiда стaрoвинa, .-
Яs дoЛя всlм тoдi всмixадaсь,

Щoдня бyлa весшa.

Tепеp ясе стaЛo тaк нeгo)кe;
Усiм нa дyмцi тiльки хлlб;

Heначe BМeр тиt милий бoжe.
I сaтaна нel\,toB isгиб'

Гвiтить i{енe ця тypбaнинal
Koли 6 нe тoft вeсeлий жapт'
Ta нe кoxaннячкa крaIIЛинa **

! жити . 6 на iсвiтj нe вapтl

!i '$ .i

Hо лrrвyйтe мeнi, людиn

lldo стpyнa гipкоi тyги
Щe й тeпер бpинить виpaзIlo,
Хоs зaвiв я спiви дpyгi.

oсь пoждiть, эамoвкнe xyтKo

Ця лyшa хtypби сyмкaя,
I в зaгoeнoмy сepшi

3ацвiте Beсgа tloвa,I.

{.**

Пopa вжe. мeнi лo6pиft P03yI\4 вepgyть'

fl'ypнипi свoi забyвaти'
]Vteнi вrкe o6pи.Цлo ar<тopoм тим бyть,

3 тo6oю кoмeдiю грaти.

46 {?

lilaльовagi дивнo кyлiси я мaв
. У стилi зoвсiм poманти'Iпiм,
Мifi лиuapський плaщ Яснo 3лoтoм 6лищaь'
I бyв я в llaстpoю вeличц.,м.

Хoч я сxамеl{yвся тeпepа soвсiм.

.Ц,ypнy тyю грy пoкllдalo'
A всe пouyвaк}сЬ вeщaсниIr{ тaкиш'
jlloв дoсi кoмeдiю гpaю.

oй, лeлel )I(аpтyючI{ я Poзкaзaв
Haйщиprцi свoi пoвyвaння.
Я з смepтю в гpyдях глa.Цiaтopa гpaв,

Щo смepть yдae дJIя втiшанttя'

4r**

Cсpucl ,Ц,оля щe f,о BмepJIа.

3rинс ця tтopa сyмI{a'
Bсe вiддаeть тoбi весна'

Що зимa кoлl сЬ пorкеpJlа.

Ще зoстaлoсЯ Еe МaJtot

Цeй шиpoкиfi пишпий свiт,
Цсй кpaси вeсняниfi .квiт,

Bсe твоe, щoб ти кoхaлоl

O,fC

Лю6кo, цr дJtя тс6с sгy6a,
Cам прo те я lr,tyпty д6aт!r'
Щoб не дaт}r твor,!y сеpцю
Bi.ц кoxaння запaЛaти.



Я пpo тeе .Цбaю щцp9,
A oднaк нe paз благаю,
B дyмцi кpl,lIoЧи 6лaгання:
<Пoкoхaii мeнe' мiй paю!>

ф*a

Tи все t{е дo3вoляеIll
Пo6yти пpи сo6i,
Blд мене ти тiкaеш,
Бaч _ нlкoли тoбi.

Kажy я прo цIaлerre
Кoxaння, poзпач, сУll{.
A ти глyзyеlll t МеI{r,
Bклoняешся fia гJIyI}r.

Щe, гipш тим poздpaя{нlшra
Koxaнвя заIraлЬIJe,
A пoтiм rre сxoт:лa
Пouiлyвать мене.

Tа цe гадай, ttlo !г]lЕy
Я вiл тгоix oбpаз;
ox, вi, Moя rдltl{а} -Гlpиймaв я цс Це рaзl

a*r

Caпфipп * oч€ЦЬКE ТBoIr
Koхапi oчi милi, -Щaсллвий тpиui бyв 6и тoft,
Koмy 6 вoни зopiли.

{8

Твoe сеp,Цeнько _ дiамaпт,
Boнo пpoмiнl{яM гpа€, --
Щасливий тричi бyдe тoй'
.Ц'ля кoгo 3апaлaе.

Pyбiши _ yстotlьки твo!,
Hемае кpaщe в св]тi;
Щасливий тpиul бyде тоfi.
Хтo 6yлe iх любttтц.

Щaслпвий в1пi.. Koдп 6 я lllаl,
,Il,e я йoгo спiткaю, -K:нeць би Щaстю пoлoжllB'
3yстpiвши в тeмнiьt гalo.

ф*|
Я тoб1 нa вipнiсть кляBсrti
,Ц.o ссpлeнькa пpигopтав,
B с]тi влaснi я пoпaвся
I зa rrpaвлy >каpт пpийняв.

Як пoкинеш в цIo xвилиEy
Ти менe хoч би на )!{apт, *
Я зaстpелюсь, 

" .u.n*y,
Бo бeз тебe жить нe вapт!

aio

Сьoгoднi y ниx тoваpItствo,
У вiкнax yсюли вoгнi.
Я ба'ry коxaнyю пoстатЬ
Bисoкo y яснiм вiкнi.
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}Iе видкo тoбi, щo в тeмнoтi

Cтoю пiд вiкottцeм твoiм,
Нe видкo тoбi' щo пoBстаJlo

У тeмнirrt сеp,Цeнькy пtoiм.

Рoзi6'rться тeMllee сepцel

Koxання poзiб'е йoгo'

Tpсмтить Boнo' кpoв'Io oбЛитG'

Tш ж, милa, нe бaчишr тoгo.

fi{i

B тс6e fi дiамaнти' i пеpли'

I всс, щo бажaеш сoбio

Tи масшr uyлoвli o.{i, *
Чoгo ж iщe, лrобкo, тoбi?

Прo тii uулoвii oui

П:сшi я склaдaю моi'
Cклaдaю я вl.lнii вlpшi' _
Чoгo ж iщe, любкo, тoбi?

3a тil вyлoв:i oui

Я гипy тeпеp y жyрбi'
3oвc]м Мeпe ниIи!{ згy6ила, _
Чoгo ж iще, любкo, тoбi?

ll*s

Я з вaми Poзстався y лiтнюю спeкy'

Пo6aчився зIIэBy y лютlй зимi;

Toдi вaшe сepuе гoр:лo.пaлалo'

Teпep ви cпoкlйнi, xoлoднi, rriм!.

60

3пoв о ваМIl poзeтaнyсЬ 3rroв пoтiм пoбaryсЬ
I xoлoд i пал вaм y сepui зalvtpe'
Пpoйдy я бaйлyже пo вaш.й шtoгидi,
I ссpuе мoе бyл,е.в6bге й стape,

ctl

У темнifi пoштовifi кapстi
lДш iхaли в,Цвox ,кpiзь нir,
Ми линyли сePцeм дo серцЯ,
.Ц,ивилися вiв.y.вiu.

Koлп x< зaйвявся pапoц
Ми кличeмo пpoвiлникa:
Cшдить мiж шaми зaeцЬ -Aиyp, пaсaжиp 6ез квиткal

i'*ф

B мшtoдii давнl лiта
Biд кoхання бeз пpивlтa
Я палaв ge ра3;

'Ц,opoгi тeпepa дрова'
3гaс вoгoнь, дyllra здopoвa,
.Ц.алебi' oт цe й гаpaз.Ц'l

Kpaснa любкo, нe rr<ypисяl
HaЩo сльoзи? сxамeнисяt
Тaк po6и, як яl
Ти >киви, пoки lt(ивeться,
A х<ypбy зaбyдЬ, _ минeтьсяt
Ilалeбil Tа й бyль мoя.
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Еlа валaх y CaлaмaвЦi
. Тихий вiтep пoвiвае,

Лiтн.м веllopolvl зo йнoю
Любa дoннa лoxoдх(ae

I iI стpyнкуttl пocтaтЬ
.iVloi pyкrr oб.ftмаtoть,

lVleнi uyтнo' як з:тxання,Грyли 
гopлi iй зд:йМaloтЬ

Понaд нaми B теMgI{х Jtl!пax

Biтep шeпue пoлoхЛивo
Сни лlrxi, бpиIrитЬ стpyмoчoк,
Taсмнltчo i rкуpливo.

()x, sennoral _ сeрцe чy€' *
Хуткo маto Maт{дpyвaтl{'
I пo мyрax сaЛaМaнсЬкllх
Бlльшe I{aN{ нe пoxoджатпl

r свITOBA ТЬIvlA

Пртлинyв /vIай y пpoмiннi tЛoтЕстlrvr,

3 шoвкoвим Лeгoтoп,l T? пflХoЩdMtl 3il'IЛЯ,

I вабить лIoд дo сeбe бiлим цвiтoм
Гa сt,tнlми oqllцяMll ф:aлoк'
I poзстилa квiтчaстий яpкий кнлпм,

3aткaний пpoм:нняй i рaнньoю рoсoю;

"[I,о сeбe t<личе Май людeй кoхaниx.
}Ia пepший l1oкЛ}lк люд 6лlдий вltxoдитЬ

Панoвe oдягaють лiтнi вбpaнпя,

Cвяткoвi, 3 гyд3яl\4и' lllo сяютЬ яcЕо;

Bсi панli в ;IeBияIry 6Iль yбpaлись;
Мoлoдики вyсoк Bесняний кpщять;
Xвилюють i тpемтять дiвoui гpyди.
Мiськi пoeти пхаIoтЬ y кtrшeтIi
Пап.puик, oлiвeць й лopнeтку; _ i в востяшi
Бiжить зa м:стo гeть lopба Moтopнa
I пo seленoмy poзхoдlIться мopirкку,
,(,ивyeться, як пtlшI{o гай poзpiсся,
Якa там силa дp:бнtrx квiтoнoк,
Як любo ллtoться спiви птaшeнoк,
Якиfi ясний намет блакитttий неба!
Пpийшoв дo llleне Май. Biв стyкнyв трв{
.Ц,o н*нe в двeрi i гyкнyв: _ <я lVlаfi,
Хoди' блiдий слiвeць, я пotliлyю!>
.Ц,вepeй не вiлiмкпyв я i гyкнyв:
<.[аpeмнe в.а6иiш, мlй лyкaвий гoстюl
Я пpIrднвlrвсь дo тебe, пpllдивItвсЬt
Я вглliдiвся y свiтoвy бyлoвy
3анaдтo блIlзькo й глибoкo, _ пpoпaJш
Bсi p.лoшi, нa сеpui вiuнa тyга.
Я кpiзь кopy камiннo-твeрлy бaвy
Людськi oсeлi i сеpця лtoдськii *
l бauy там бpехню, нiкueмн:сть, лпхo.
Hа всlx oблЙччяx дyмl{и я читаlo' _
Bсe бpилкi. Kpiзь дlвoQy сopoмлttвiсть
Я бa.ly' як трeMтитЬ )I{aга тarмtla;
Ha дyмнiй гop.Цiй гoлoвi юнацькiit
Bбачaю я стpoкатy шапкy блазня;
Пoтвoри тiлькll тa безсrrлi тiцi
Я 6aну нa землi цiй, i нe зпaro.
Чи це цrпIlталь, Чи .Ц.м для бoжeвiльвтt.
Cтapy uю зelr{лю я наскpiзь пpoifiянyь,
Hемoв кpиштaль, i баuy там стpах:ття,
fl,аpемне }laй йoгo зeлeниM pясто}д
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Пoкpити хoчe. Я тaм 6auy lvrеpтвих'
Boни лежaть y т:сниx дorr,toвllнax'
3гopвyвши pyки i oлкpивши oчi,
У б;лих шатаx i з бл]дим o6личчям,
I теpви пo видy y tiиx IIлaзyютЬ.

Я бавy' сиl{ з кoхaнкoю сiдae
3вeчев'я t{а Moгt,tЛy свoгo бaтькa;
Глyзyюuи' щeбeuyть сoлoвeйки,
Bсмixаються exидt{o тихi квiти,
Пopyшивсь y мoгилi мepтвий батькo -
Тpeмтить сиpa зeMля вiд жaлю, 6oлю.
Tи' 6iдна seмлe, бiль твiй poзyмiюl
Пекyuий плoмiнь бaвy в твoiх гpy,Ц,яx,

Я бaвy _ 3 }кил нeBIIинI{o t(poв течв}

Я баry' як oдкp}rлись твoi pани
I ви6yxнyли дIlN{, oгoнЬ i кpoв'
Я баuy' гop,Цi вeлeтнi, твoi синoвe, -oдвiчнe плем'я, _ пoBстаloть з 6езoдвi.
Чеpвон; свiточi в Pyкaх пaлaютb;
3aлiзнii дpабиЦи tlастaвляtотЬ
I дикo пpyтЬся ца нeбeсниЙ бенкeт"
lVlaлi пoтвopи яopнi лiзyть вгopy.
Tpiшать i падають злoтистi зopi.
3авiсy зoлoтy pyка зyхвaлa
3ipвалa з бoх<oгo вaмeтy' _ зaPидали
I впали ниць всi ангeли святii.
I сам гoспoдь пoблiд на свoмy тpoвi,
3ipвав кoрoнy 3 гoлoви i кинyв.
A дикa юpбa блих<ue настyпae.
I кидають всi велeти нa нeбo
Чеpвoнi свiтo.li; пoтвopи 6'ють
oгвистими бичами aнгеJtятoK.

Цo гнyться i звиваються вiд 6oJtlo,
Пoтвopи х< iх вa кyвepi хапaють"

IiI'
i

I бauy там я aЕгeлa [toго'
3 oбличчям гаpIIиM i з ясним Boлoсся!Д.
I з вlчнoю любoв'ю rrа yстax'
B блакцтtrиx oчаx в.чllая лaгiдtliсть.
A>к ось бpилке, стpаurеннe пoтoрoЧч'
Блiдoгo аtlгeЛa N,roгo exollилo
I з pегoioм пoгляl{yЛo на йoгo,
I стиснyлo рaптoвo y об:ймax...
Kрик poзпаuливий залyнав нa св]тi,
Cтoвпи poзбttлllсь, нeбo й зeмля впалn'
lloвсталa скP:3ь oдвiчrra, дaвнЯ тьша>.

д'o}lH.ц KлAPA

У сaлy д06,r нiчнoi
Гаpнe пaннoчка гyляс,
Aвк]мнaтaхyпaлaцi
Taм мyзпкa гPае.пЛaчe"

<Bжe мен! oбрилли танцl
I заyueна poзlt,toва

Pлuapiв, ulo тiльки вмiють
Пoгляд мiй piвяять дo сo!iця.

Cкpiзь мeнi дoсaдпo, сп,ryтrro

3 тoгo часy, як дo мeI{е

П:д вiкнo пpийшсв pa3 р!rцаP:
Лютцю мaв в1н iз сoбoю.

Cпliлпвиfi, ставпttй та гopдlrfi'
oчi _ яiбlr в нeбi зopi,
A лшцe _ бл]дe та гapнe'
Як y lopiя святoгo>.
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Мpiялa тaк панна Kлаpa
I дивилась y садoчoк;
Tiльки tиpк: _ тoй сaмий pиЦaр
3нoвy стaв лoпepeд нei.

I pyка з pyкoю, тllхo
ИЦrли вoни; тpeмтiли зopi"
B.тpеuь зги}Iaв ЛисToчкll'
Лloбo кoливались poжi"

<Глянь.нo, кoливаtoть porкi,
Гаpнi, яснi, як кoхaнtlя.
Та скажи мeн1, вiд чoгo
Тlt, кoxанa, зчepвottlла?>

tт.l
t, a|iф'.€, *'

сKol.lаpп Meнe ltaпaлI'l
Flе люблro я iх так сaltq
Як евpеiв тиx пoгаI{llx
.Ц,oвгoносyю пopoдy>.

сKипьмo кolt{аp:в' евpeiв, *
Cм:toчlrсь гoвopить рицар' -Пoдивttся - oll t\{!rгдaльItшй
Цв:т iз дepeвa зл:тае.

Цвiт ц,.o.nuuий всe пoвiтpЯ
Спoвнив чистиM аpoматoм;
Tа скаrки мeнi, кoxана:
Ш{иpo ти мeнe кoxаeщ?>

<Я тeбe кoхаю, Mилrtll,
I кoxати вiк клянyся
Tим, кoгo наpiл свpeйський
3аквiтчaв Biнкotи теpнoвЦм}.

i
ll

fi
!l

{il
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<Пoзaбy.Цьмo пpо eвpeiв, *
Cм.ючись гoвoPитЬ pицap; _
Глянь-нo, y тpaвi, як мpi!,
Cкpiзь тpeмтятЬ лiлei б]л];

Cкpiзь тpelvlтять лiлеi бiлi,
3opi ллють на llиx пpoм:ннr..'
Tа скaх<и, м.й дрyжe ясний,
He oбманюeш мeне ти?>

<Hi' нeмa в мetti oбмaяy,
Як в свoil1 нс \,tаю жилaх
Aнi мавpськoi я кpoв!,
}Ii свpейськoi мyтнoi...

<Kпяьttto мавpiв та еврeТвr, -Смiючись гoвopltтЬ рliцаp;
I y захист пoпiд мltpтш
B]н вeде дoчкy алЬкaдa.

Biн iТ коxання слoвoм
Hiби сlткoю ot!yтав, *
Cтaлo мeншe чyтli [4oви'
Тiльки б.iльшe пoц:лyt{кiв...

Coлoвеfiкa спiвп ллються,
H.6и тi пiснi вeс!львi,
Cвiтлякl,t скpiзь y травицi
Cвiтять, як oгнi B пaлaцl.

I y зaxиeтi пiд листoм
Тиxo стaлo... Tiльки uyти,
Як шeпoнyть мирти гaplli
Ta кsiтки poжевi пaхt{yть... .

a
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Tiльки.нo tt{yзlrкa гyчIlo
У пaлацi щoсь загpалa'
Kлapa виpваJlaсь 3 oбiймiв
l до рицapя гoвoptlтЬ:

<Чyеш' гpar.звe мyзикal
Ta y uaс poзлyки uei'
Як зoвyть тeбe, скажи ти'
Чoм.я paньш тoгo нr 3иaЛа?}

Pиuap .uивитЬся JIyI(aвo

I y пaвнovrи шiлyе
Гy6кп' pyясньки тa чoлo
l oдкaзyе вapештi:

niГlaншoчкo, яr вaцt кoxaнокi *
Cxв poзyмнoгo стaPoгo
Paбивa y Capагoссi'
Люt.u эвyгь йoгo lзpaeльь

AлЬlvlAll3oP

I

У Kopлoвi y сoбopi

.Ц,аx мypoваний тpимaе
Цiлий лiс кoлoн вeлцкиf,;
Bсix iх тисячa i тpистa.

Ti кoлoпп'. дax тa стlнв
3вepxy сaмoгo дotlrrзy
Bсi пoписaнo святlll,tи
Письшeвашs iз кopаяa.
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Цюю uсpквy 6удyвaли
I(opoлi кoлишнi мaвpськi
,Ц.ля аллaха, - тa багaтo
3 тoгo насy пoзмiнялoсь.

Там, де l\4yллa rfiIll{ав вipниx
Ha мoлитвy дo мeчeтi, _
Tам тeпep гyдyть geвпиItllo
Хpистияяськi смyтнi- д3Boни.

Там, де вlpними спiвався
Мoлитoвций спiв 3 кoрaнa' -Taм пoпи тeпсpa пPавлЯть
Хpистияltськylo oдпРaвy.

I пoпи пo Цеpквl xoдять
B кoльopoвиx дoвгих pизaxl
I бpяжlaть дзвiнки yсюдш,
I гopять свiчки вoскoвi.

У Kopлoвi y сo6opi
Бyв Aльмaнзop бeш A6дyлr, -
Рoзглядaючи кoлoflи.
Шепoтiв в:н сaм дo ссбe:

<Br, мiцtri, 'твеp.Цi кoлoвн,
.[l,ля aллaха вас po6илt!,
Та зoвсiм вyжoмy 6oгy
Bас пpимyшеtto слy)кити.

Bи' мiцнi, 6ез сyпepеvки
Пoкopилtlся зяeвaзi;
Я oд ваc, t{oJtotlп' слабшиi, _
lvlyшy тeх i я коpитись>.



I пpимyшeний Aльмaнзор'
Нiби спpавлi no oxoт1,

Xpeст пpийняв, вeсслий, pa.Ц,иЙ,

У Kopлoвi y сo6opi.

2

Швидкo вийшoв вlв iз uepкви'
Ciв на коItикa пpyдкoгo _
I летить в пoвiтpi чttстiм.

Як opел мoгyuий, rop.п,rrй,

Пo лoрзi в Aлькoлeю,
Пoнад тпм Гвa.u.:rлквiвipoм'

.П.e uвiтyть r'rигдалi бiлi
I пaxyvi пol\4epа!rцi, _

Cкаce сам вeселий pиЦap'

Усм]хaюqись дo сeбе;

A крyгoм птaшкIl спiвають
Tа вoдa шylrить вевпultuo.

У пaлaцi в Aлькoлei
Паннa Kлаpa .u'e Aльвapeс
Бeнкeтye' poзкoшye' .
Бaтькo Kлаpп б'еться в гoPаx.

lIIe здaля пoвyв Aльмaвeop'

Щo гУчна lt'yзПкa гpаe

I пo6ачив крiзь дepeва'
IЦo вoгui 6лищать в пaлaцi.

У пaлaцi в Aлъкoлеi _
Tам двaнgдцять пauн тaЕцюq'

с0
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3 ними pишap1в двaнадцятЬ' *
Ta найкращий всix Aльмaнзop.

Чapiвниfi, вeсeлий, любий.
Biн лiтaе пo сaлolly
I yсiм пaвянкaД,! гaрI{и}t
Пpивiтвi слoBа гoвopl{ть.

Гаpнi pyкш lзa6eллi
Blн шiлyс i смiеться,
Biн сидить бiля Ельв]pи,
3агдядае в овi vopнi'

Biн питаe y Ленopи:
<.Il,o влoдoби я вам, шaшцо?>
I пoказye xpеста в1н,

Ш{o нaшитo ша киpеi'

Гoвopив вiн кoжнiй пaянi:
<Тiльки вaс я в серui мaюl>
I нe pаз пaннaп! ва вeвiр
Biu хpeстом святиl\{ бo>кився.

I
У пaлацi в Aлькoлеi
Bжe ск]н'{ивсь бeнкет вeликий.
Bжe poз'ixалtrся гoстi,
Bже свiчкй лoгасли яснi.

Паннa Kлapа тa Aльмaтrзоp
3oстались oдгIi в салoнi,
.II,е oднa oстання свiчка
Д'oгopяюvи тpемтiла.



Ha кarraпi сiлa шaнпa'

Ciв дo iiг ii Aльманзop,
I гoлiвoнькy клaдe вiш

.Ц.o пaнянки пa кo"dнa.

l rra кyвepi вopнявi,
Ha гoлiвoнькy гарячy
Пaннa лле oлiй poжевий' *
B]в 3iтxаe тяжкo.вa)ккo.

Паннa гy6кaмlt свoiми
Чopнi кyuepi u1луе' _
Hа чoлi йoгo мopЩини'
Hlби хмapoньки, 3'явились,

Панна плaчe' дрlбнi сльo3и
Ллe на кyuepi uopнявi' -Birr наxмypив uopнi бpoви
I s,:tpигttyв чoгoсЬ IIЛeЧимa.

B1н sаснyв, йoмy пpиснилoсь'

Щo вiн знoв стoTть y цepквi'
3нoв хреста пpиfiмас й вye'
Хтoсь сyвopo так ГoBopитЬ'

Чyе вiн, щo всl кoЛoни
Cyмнo з )каЛeМ пpol,toвляютЬ:
<Ми нe xoчeм бiльш стoятиl>

Koлиxвyлись, затрeмтlли_

I пoпaдали всi pазoм;
Bсi пoпи як смеpтЬ пoбд1дли;

,Ц.ax великий кoлихEyBся'
Цepква гyЧ!{o рo3ваЛI'лacь.
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пoдoPox{ flA гAPЦ

пPoлoг
BiлI глянцeвi мaнжeти.
Чopнi фpаки i панЧoxи.
}liжнi peнi хитpoмyлpi.
Aх, кoли б iм сepЦя тpoxи!

Cеpшя в гpyли i в тe сеpце-
I любoвi, i стpaя<.Цaння.
Ax, мевe вбивaе щe6eт
Пpo yявний бiль кoхапня.

Я зifiпr пa ropy хoчyt
,Ц,е хатинц тихi мpiють,
.[.e зiтxaють вiльнo гpy,Ци,
I вiтpи на вoлi вiють.

Я зiйти lra гopy хoчy'
.[I,e стoять стpyнкi ЯI:.уI11||j

Птицi Il4чатЬ' стрylu!(t. lцy}tyють
l пoгopлi хMаpи лиIryть.

ПpoЩавaйтe, сяйЕi sали,
Bи, пaни 6лискyvi й дaми!
Cмiювись, нa-вaс я гляIly
3 гlp висoких rraд хмаpкaми.



. гIPсЬKA |ДИЛ1'I

L
}!a гopi стoТть хатtlнa,
Tам живe гipняк стapий;
Tам шyмить ялина в:ттям,
Cв.тить мiсяць soлoтиIl.

Kрiслo есть y тiй хатпнi,
Bсe в мepeжaнпi дивнiм;
Хтo сидить там' тoй щaсливиfi
Я щaсливцeм 6yв тaким'

Hа oслiн.Iикy,Цiвтаткo,
Я лepжy ii pyuкш;
oчeшятa * синi зopi,
Kвlт poжевий * yстoньки.

t в тиx'любиx синlx зopях
Бavy я нёбесний св]т,
I клaдe лiлeйний IIaлЬчик
Хитpa нa poжeвий квiт.

Hi' нас мaти нe пoбачцть, *
Пильнo так вol{a пpядe;
Бaтькo гpа сoбi нa uитpi
И пiсшo давнюrо вeде.

tr дiвuаткo ЦIeпчe , т!Iхо'
Тихo, ледве vyть мeнi,
Bсе poзказye пpо спpaви
Baгoвитi, тaсмшi:
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<A тeпep 6a.6уcя вМepЛlr,
tr не xoдимo l{I-l в)J(e
Hа стp.лецькиlt дв]р y Гocпар'
Oй, там нaдтo xoрorшe!

Живeмo I\,rи тyт самoтнi
FIa xoлoднoмy ruпилi,
A зимoю снiг зaсиплe,
Tо й зoвсiм МIl як в тpyнi,

Я х< д]вчинa пoлoxливa'
.[Vloв дитина, бoязка,
Я бoюсь гipcькoгo дyха,
[J{o 'внoui людeй ляка>..,

Paптoм любкa милa 3п{oBкЛа,
Як скaзaла тi слoва.
I вiд страxy oЧeIIЯта

Pyueньками заI{pивa.

Гoмoнить гyннiш ялипа,
Ьeрeтене'lкo шyп4итЬ,
I дзвeнить дo тoГo цl{тpa'
Пiсня дaвняя бpинить;

<Cилa злa, дитинo любa,
He стpaшна зoвс]м тoбi.
Д.eнь i н]ч ти l!{аeIII, любltot
Aвгелятbк пpи сoбil..>

тI

У вiквo py!(а зеле!lа
Biд ялини стyкот}tтЬ,
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,lVtiсяць, тofi п:дслvxau тихий,
Шибки св:тлoм зoЛoтIIть.

Батькo' мaти B)кe пoсIlyлtt'
Bже нe vyти .iх 

oбoх;
Алe ми сoбi кoхaнo
Poзмoвляемo yДвoхl

<Щo6 тo ти Moлllвся чaстo'
He liмy вlprt я тoбi,
Тш хoч pyxaеш yстaмll, *
Tа нe мoлttшся тoдi.

Toй хo.пoднttй рYx _ недoбpий,
3aвжди в:н страrшнlrlr менl.
Aлe стpaх тoй poзгaняють
Пoглядш твoi яснi.

Чп тtr мaеш вipy пpавy?
JV1аеш тtt зaкoн твсpлrtй?
Biрlrш тll' щo е нeбеснllй
Бoг oтець, си}I, дyх святий?>

<oх. дитltпo, як маЛtlм Я

Ше на лoнi неньки був,
Bipив я. щo бoг-oтeць е,

Cнлy й лoбp!сть 6oга uyв.

3нав, пto бoг xopoшy зеlltлю
Гl гаpниit люд lla н:й ствopшв,
Coнцю, мiсяuевi й зopяr'l
Пyть олв:ннy пpизIiaчrtB.

Як пiлpiс я. любкo tltшла,

Бiльшe PoзyМy B,кe n4ав'

uo С'v

3poзyмiв тoдi я 6iльше,
B бoгa-си н а вipить стaв;

B сltна любoгo, tцo Любo
Hам прoвадllв пpo любoв,
I зa тee, як звичайне,
Ha хpестi IтрoлиB вlн кpов.

A тeпep дiйшoв ло лiт я,
l читaв' i мaнлpyвав,
Я в святoгo лyха в:py
lI{ирим сep.цet{Ькoм лpиГtняв.

.Цyx сdятиfi iз давнix-давeн,
Tа й тeпеp, вчt,Itlя дlIBа'
Biн яpмo неволi й замки
3лих тиpaнiв poзбивa;

flавнi смеpтнi pани гoТть,
Biднoвля Лlt)дсЬкi пpаBа,
Пoм:ж ЛюдoM ЧeсниM дoбp!tl,t, -P.вн;сть, вoля Itаставa

,[yх святиfi )кeнe темI{oтy
l xимeри .lopнi пpiv,
Шo, псyють кoxа}t}Iя й втiхy,

'[l,pаrкнять gас i дeнь i нi.r.

3бpoйних pиuapiв бaгатo
.[I'yх святий сo6i oбрав, -Шloб йoгo qинили вoЛю'

"I].yшy 
jм oдвa}кнy дав.

flopoгi мечi в нtlx сяЮтЬ'
Kopoгви святi y ниxi



Ти б хoтiлa, лю6кo, бaчить
Гopлих pиuаpiв тaких?

Hy, пoглянь нa меI{e, любкo,
Cмiлo глянь i пoцiлyй'
Бo святoгo дyхa рицаp'
Caм тaкий я' _ нe здт-rвyйl}

TII

3а ялинy зелeнel{Ькy
Тиxo м.сяць зaхoвaвсЬt
A в кiмнaтi oгник блимaв,
Лeдвe.лeдвe пpoкидaвсь;.

Ta в мoix блaкитних зopях
Ясне пpoм:ння сiц
Po>кi.устoнькa пaлaloтЬ.

Любa дiвчинa MoBля:

<Люд мaлешький, гypт дiдoЧf,iв
Haше сaлo й хл1б зaймa'
Пoкладeм нaлвeвip в бoдню'
A нa pанoк вже й немa.

Тi д]дки IIIoрaз пpихoдятЬ'
3 мoлокa сMeтаI]Ky питЬ'
He накpиють пoтlм глек:в, _
Kицька peштy .п'oкiнвить.

0тжe, кпцькa нaшa вiдьма; *.
B гopo6инy шiч т1кa

Hа зaклятy скeлю, _ бaшта
Tам стоiть. стapа тaка.
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3амoк бyв таlvl; s6pоi пoблпсх,
Cмix i спiви там гyли,
Пацi, pицapi тa д)кypи
B кoло s свiтoчaми йшли.

3aкляла людей i замoк
Чapiвrrиця злa t(oлись; .:

Til'IЬки звaлIlщa зoстаЛисЬ
I сичi тaм зaвeЛисЬ

Tа кaзалa так бaбyся:
Як нa певн]м мiсц! ,стaть,
B пeвний IIaс внoчi на скелi
Пeвнe слoвo IIpoI{aзaтЬ, _

Sнoвy ясним зarикolll сТaнyть
Bсi pyiни тi сyмнi,
Пaнi, pицapi тa джypи
Пoвeдyть танки дивнi;

Xтo >к те слoвo скa)'{е, - тoгtt
3dмoк бyде й люди всi,
Cypми й бyбпи ueсть зaгpaють
ЛiloлoдiIl йoгo кpaс:>.

Taк цвiли кapтини.мpli
Ha тих i)o}t(ax-}/стol{Ькax,
I блaкитнeе пpoмiння
Гpaлo в сиI.lix зipoнькаx.. 

,''.
Пoчалa мeнi нa пальцi
.lVlила злoтий кyчеp Bитьt
Пестить" гpaеться, цiлye'
Усмixнvлася й мсrвчttть



Pечi всi в xaтпнi тихiй
lJl.rtpo .tlпвлятЬся l{а l{ас, *
I здалoсь мeн:. ш{o бhчив
Шафy й стiл я вrкe нe paз.

Б'e .Цзигаp пoважllo й милo.
Цитpа, _ чyетЬся мeнi, _
Пoчина сама бринiти,
l сиджy я мoв y сtti.

oт тeпepа чaс тoй певниfi,
B м:сцi пeвн;lvl я сид)i{y_
I' здасться, я Oт заpa3
Пeвнe слoвo тe скas(y.

Чи ти бачиrп, любкo милa,
ГI.внiч м.ниться й тpeмтитьl

,IJ.авня скеля пpoбy.Цилась,

Cтав з ялиItolo шyl\,lитЬ.

.Ц,yхiв спiв i бpeнькiт Циrilи
lз poзкoлlrни лyнa,
Paптoм гай кв:тoк 3'яBився,
Haнe яpая вeсна.

Kвiти смiливi, rreпевIli,

Листя дивнe i буйвe'
Пaхнyть. кpaснi.я.'tli, в'ютЬся,
Ix rкaгз дo дoлy гвe.

Pожi. яаце .Цпкий плoмiшь,

Paптoм блиснyли в.гаro'
I знялись лiлei к нe6y'
tloв кoлotlи 3 I(pиtIIтаЛю.

3opi, мoв вeлttкi сoпltя,
Пoгляд лtoбlrй, пaлкиfi IItЛють'
B ке'reх лiлii вeликий
Пpoмerrистi хвилi ллють Ч.

Але ми з тoбoю, лloбкo,
Teж зм:нилися в цeй час:
3лoтo, шoвк, пoхoлlIi яснi
Cяють скp.зЬ ItаIJкoлo ]rас; -
Тн принцeсoю зpoбttлась,
3ам.сть xати заMoк стаB'
Панl, pиuаpi i лжynи,
Таrrцi... гoм.н залyltав.

I те всe мoе: тoй 3аMoк'
Tи i люди т.i всi,
Бyбнн й сyрMи qестЬ гyкаroтЬ
illoлoд.й мorй крaсi!

IЛЬ3A

3oвyсь я пpинцeса lльза,
I в tльзеrtштeйн, мlй д.м.
Як xoчеш бyти щасл!tвим,
У замoк м.й xo.ц.мl

Чoлo тoб] oкрoплЮ я'
Бpизкaми св-тлих xвtlль.
Ти, хвopа з ivnбoт iстoта.
3абyлeш св:й давн.й бiль

B pyкaх мoix снiжнo6:лиx,
Пpttпaвши на пepса мeнi.

,L'



Tи 6yлеш ле'(aти й снити
B казковiм весeлiм снi.

Я тaц тe6e цiлyвaти
I пестити 6yлy тeпep,
Як пeстила Гeнpixа.князя,
Який вiд цЬoгo yMер'

Xай мepтвi лeх{aтЬ в мoгилi .

И >кивий яасoлo.Цy п'еl
Пpeкpаснa я, i тpiпoue
Усмiхнеlte сepце Moe.

Xолiм y падац зi мнoю,
У замoк хpyстальний мiй'
Taм pиuаpi li нlжцi пaнни
Kpyrкляють в юp6i тiснiй'

Тaм шлейфи tIIуIt,lлятЬ шoвкoвi
I uyти бpя>кuaння шпop,
Tам кapлики б'ють в бapaбaв:r,
T.aм гopнiв i скрипoк хоp.

Tи бyлеш в мoiх oб.ймаx
Лeжaть, як Гeнpix, мiй пaв'
Иoмy затикaлa я вyхa'
Як т]льки бив бapабан,

7,2
13

ЕРoД1ЕHЧHBn

IIЕPшtlи цикл

кoРoHУBAнHя

Пiснi, мoi лoбpi пiснil
Bстaвайтe! вставaйтet лo збpoi 6epiтьея!
Улapтe y сypми
И менi нa щитi пiднiмiть
oЦю мoлoлyю дlвчину-
Ii, щo нaд сepЦeм мoiм
Teпep кopoлевoю бy,Ц,е.

Biтаю тeбe' Мoлoдa кopoлeвоl

3 висoкoгo сoнця
3iрвy пpoмeнистo-чeрвoнoгo злoта
l з floгo еплeтy я вiнець
Toбi на твoе бoжествeннee чoлo.
3 шoвкoвo-блaкитнoго нeба,
,Ц,e сяють внoui дiaманти,
B:дpilкy дIматoк дopoгий,
Иoгo, мoв цаpсЬкyю t(иpею, накиIIy
Hа плечi Цаpськii твoi.
I пoчeт я даM кoрoлiвський тoбi
Iз чeмнo yбрaних сol{етiв,



3 yвiuливих стaнс]в та з iop.Цих тepциII;
Гiнцем тoбi бyле мiй дoтeп,
A мpii мoi тoбi дypникoM бyлyтьдB,рсЬкиIt',
Геpoльдoм т y гepбoBi смiх iз сЛЬoзаtt{и _
М.й гyмop.
A сам яl мoя кopoлeBo,
Hавкoлiшки станy й пoбoжнo
Hа пoлyruшi пишнiй uepвoн;й
Пoдам я тo6i
Ty рoзyмy кpихтy'
Щo э ласки свoеi мeнi
3oставилa та кoрoЛeва'
Щo пеpшe зa тeбe бyлa.

сo}IЦЕ 3Axo.ц.иТЬ

Палаючи, сoяцe червoнe зaxoдитb
B далeкe схвилЬoванe'
У сipoсp:6лястеr моpе.
Poжeвi легенькi xMаpки
Усл;д за l{иl\' лиI{yтЬ; а 3 дpyгогo 6oкy'
3 oс|нвlx насyltЛel]иx xмаp'
Cмутним бл:Д,o-мepтвим oбличчям
Bжe дивиться м.сяць;
3а ним жe, iскopки свlтy,
B тyманi далекoмy lttpiють зipкl.!.

Koлись сepе.Ц нe6a 6лищaли
Пo.Цpyжжям, y паpi
Бoг.сoнцe i мiсяць-6oгиня.
3,рки ж нaвкpyги Тx зopiли -JVlaлeнькi невиннi дiтки.
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Tа злi язIlки }IаIIII{пiли нeзгo,Цy:
Bopoжe тoД; poзлунилoсь
Bисoкe блискyue пoдpy}к}I{я.
Улень тeпep хoдllтЬ саMoтl{Ьo.вeл}rчIle
Бoг.сoнце в свoiй вtIсoкoстi,
3а пишнeе сяйвo с6oе
Шанoвнe вeЛЬми' oсп, ване вeЛЬMи
B;д гopдиx, нa щастя багатиx людeй.
A нiч як пpихoдe'''
To мiсяць-бoгиI{я пo нeбy блyкаe,
HеЩа.:ная мати
3 сиp,rк;ми.д;тьми з:pками,
Ciяючи сумнo i тиxo.
.Ц..вяатa закoxанi й лoбpi дyцreю пoeти
Пpисвяuyroть iй суi сльoзи i спiви.

I нlжнa бoгиня ж]нoчим сеpдеtlЬI{o!{
Усe ще кoх, сBoe гаpнe пoдpy)к)ltя.
Увe.repi, вся тpеMTючи i блiдa,
Kp:зь хмаpш прoзopi
Услjд за ниМ дивитЬся жал:бЕo.сyмно,
JVloв бoязкo хoqe пoкликать: <Cтpивайl
Cтpиваfri пo тoб: твoi жypяться д:ти>.
Tа впepтltй бoг.сoнцe,
Узлpiвши' дpy)кинy, ще б:льщe
Увесьl нepвoнlе
Biл гн,вy та iyки
I зapаз, н0вблаганний, сxодить
Ha водянe лirккo вдoвeцЬкe хoлoднa

oтак тl гадюч]i злi язики
Koлttсь пpиl{еслll i нeщастя, i мyкy
М.ж вiчн;i нaв;ть бoги.

.'Е



I 6iднi бoги пo висoкoмy небy
Безкpaйн:й свiй шляx безнадiйниЙ
У мyкax пpoхoдятЬ,
I вмepти I{e п,ro)кyтЬ'
l тягнyть cлiдoм зa сoбoю
Cвoе пpoмeнисTe€ гope'
Тo й я, uoлoв:к,
Пoстaвлeний нIlзЬкo, Щaсливий, щo &ro)кy 7!leDTи'
Тo й я вжe ве peмствyю бiльшe,

нIЧ }1A БЕPЕ3I

Беззоpянa нlu i хoлoдна,
Хвилюeться мoрe,
Нaд мopем жe, в:тep пiвн:чний брилкий
Пpoстягся, нa uеpeвo л.гruи,
Bopкo.ly,lи хpипкo' iIeMoB
Бypкyн вepeдливий y дoбpi!4 гyl{opi.
.[I.o мopя бaзiкa тeпep таrмничe'
Багaтo poзкaзyr всякиx дyplrицЬ:
Пpo вeлeт:в дy}киx I{aзки ЧyдepнацЬкi,
Hopвезькi llepекaзи з дaвнiх qaсiв;
A часoм peгoчетЬся вlн нa всe мope,
Чи з Едди зaвиe 3aкляття.
Чи з pyн зaMoвЛя}II.lЯ як:сь
Упepтo.пoхмypi, uaрiвнo.мoгy.li, _
fuк бiл.i .Цiти мopськi,
Paдjють, lJеначе сп'ян:вши,
I висoкo еI{ачyть yгoPy.
A бepeгoм piвним }lизЬкиI\4'

Пo xвилями змитiм пiскy
Tимчaсoм прoxoдI,iтЬ чy)l{инeцЬ,
l сеpue y його к}!пliтЬ гlpшl oл вiтpy i xвилi:

i
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I де тiльки cтyпr,IтЬ'
Тaм пpискaють iскpи, трiщaть чeрепаЦIкlI'
Bгopнyвшися щiльнo y с:py киpeю,
B:н Iпвидкo iде сеpед тeмнoi нoчi
Ha вoгвик маленький.
II{o лю6o.пpиI{aдЕo 6лиЩить
B самoтltiй ри6aЛЬсЬкiй хaтинi.

Ha мopi i бaтькo, i бpат,
Самiсiнькa в xaтцi
3oстaлaся тaм pибaлкiвнa'
Чyлoвa кpaсa-рибaлкi внa
Cидить 6iля печi
I слyxa вoI{а' як lllyll,tye вoдa в кa3анi.
I iй навiваe
Якiсь таемнивo.сoлoдкii мр1i;
I xмиз вol{a B п]ч пiдкидaс тpiскvЧий
I дмe нa Ьoгoнь;
Чepвoнeе >к пoлyм'я гpae,
Tpемтить нa квiтyЩoмy лиЧк}',
Hа нjжнiм тa бiлiм плeчi,
Ш{o так Bизиpa сopoшлиBo
3 тoвстoi сoрoЧк!i;
Tpемтить i нa pyuui дбaйливiй,
Щo дyжчe стягае спiдницкy
Kpyг станy стpyнкoгo.

l вpаз oдrlинилися дBeрi, _
Bвiхoдить oтoi,l vyжозeмёцЬ y хaтI{yt
3aкoханим oкoм в]н диBитЬся .'ясItс.

Ha дiв.Iинy б.лy стpyнкy,
A тa, тpeмтяЧи Irepед тIиМ,

Cтоiть, ЕаЧe зJ!якaна бiла лeлiя'



Kиpeю лoлoлv вiн кидa,
Смlеться i кarкe:

<oт бачиш, Дитliтlкo, дoдepх{aв я слoвa:
Пpийшoв я й зo n4l{olo пpиxoдитЬ
Час давнlй, як сxoдIlЛи з gеба 6oги
.II.o лtoдськttх дoчoк
I люrlськнх дoчoк o6цiмaлш,
I з ними poдlrЛи
I беpлoлеpл<авних шapiв i гepoiв,
Шo дивом 6увaлп на св.т:.
oднaче, дIrтиlll,to' вrкe гoд: тoб^l>

ПPиЗнAгII{я

3iйruoв. yжe венip тиxeliЬкo Еrа 8еr4лIo

I мope гp.зн,rп клекoт'лo;
Crrд,в я Itа бepeзi там iдививсь,
Як б'л:i xвtlлi танцloють.
flк шiope, з,ц.ймaлися гpyли мoT,

Пeкyнa жypбa oбн.мала
Мeнe пo тoб;, яap:внaя кpaсo'
Щo всloДи крyг Melre BиTа€lIt'

Шo всюди ти кЛиЧelIJ Мeнe'
Усюди, усюди *
I в в,тpy rшyм:нн,, i в плескoтi хвиль,
I в власниx 3iтxанtiях t\4oix'

I oнepетинoю я нaписав на пiскy:
<Aгнeсo' кoxаю тeбel>
Aле на тe слoBo сoЛoдKе
Недoбоi наpltнyли xвилi
I змttлtt itoгo.

1

1

I
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Лaмкий oчeрeт! сипyuii пiски,
Плескyнl xвилl, _ нe вlpю вам б:льщl
Teмtt-шае нeбo, oбyрилoсЬ сepцe'
М.цнoro р}кoЮ 3 нopвезьких л.с:в
Bисокyto сoсlty 3pиваto'
Bмo'{аro ii
У Етнy' B poзпaленy пащy'
I цим велeтенсЬкиl,t пеpoм oгIlяtlиI\'t
Hа тeмнoмy нeбi пишy я:
<Aгнeсo, кoхаю тeбe!>

Щoнoчi пaлас вiд часy тoгo
Bгopi тe дoвiчнo.вoгнистe писaння'
Bс: pоли пoтoмн:, нащaДки 1,сi
Чttтaють, paдiюuи, слoвo небесне:
<Aгнeсo, кoxaю тeбеi>

УнoЧI B KAЮТI

€ в мopя tIIlIpol(oгo пеpли!
€ в нeба блакитнoгo зop:,
A в сеpшя мoйoгo, y сеpця'
У сepuя мoгo е кoХанIlя'

Bеликiiмope,iнe6o,
Та бiльrше за I{иx мo€ сeрце4

I кpаutе, н:>к пеpли i зoрi,
Kохання мoе там сiяс.

Мoвчкиялe)I(yвкaютi,
B темн:м закyткy на лiжкy,
Бo мене закoлtlсaлll
Xвилi тrtхi й лyми.мpii.



Kpiзь oд'rинeнy!о Лядy
Бauy я 6лискyнi зoрi,
Тi кoхaнi лrобi oчi
Любoгo l\,Ioгo кoхаIiI{я'

.I.i 
кoхaнi лroб,i oчi

}Iiu вaртyють нaдi пlнoю.
I мигтять вoни i сяють
Iз uебеснoi 6лaкитi.

Ha блакить нe6eснy .Цoвгo
Я pадiючи диBлIoся'
Пoки aж тyмaнoм б]лI{$r
Любi oчi тi зaкpие'

***
Beликий степ мeнi rшиpoкиfi сItиBся.
Укpитий 6yв вiн 6lлим снiгoм сKрlзЬ,
П:д сяiгoм тиM Iтoxoвaний лerкав я
l смеpтlrим сI{oМ хoлo.цtlип,I сatvт я сIIаB,

Тa нa мoю мoгIlltly зopi-очi
fl,ивилися iз темpяви нe6eе.
Глядiли тaк зBитяx{ськo i спoкiйtto
I яснo так сiяючи кoхaЕняt\,!.
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--ЭуPя
Лroтyс вжe 6ypя
I б'с вoна xвилi.
Шyмyють poзгttiванi xвилi, встаЮть'
Спинaеться хвиЛя t{а хвилю, --
I вoдян: бiл:i гopи ГyЛяютЬ;
Hа ниx нaш кoрaблик дeрeться,
Силкyсться, пltетЬся i вpаз
Униз yриваеться B uopниfi
Poззявлeний шиPoKo вIrP.

o' мopel
o, мати кpaси, щo iз шyмy пoвстaлat
Пpамaти кoхаl-rl.rяl пoмилyй мeнe!
.iVloв тaя [.tapa' yжe бlлая чaйкa
Шyгaс }rад xвIlляМи' чyюЧи тpyп}r'
I гoстpить о6 щoглy св:й дзьoб
I 'пpaгнe l{енaжеpl{o серця
Toгo, щo .Цouкy твoЬ сЛaвитt'
Тсlгo, щo yrryк тв:й, лyкaвий пyстyg,
Ha iгрaшкy вибpав сoбi'

.[аpeмнi прoхання.блaгaнtrя!
М.й гoлoс зI{иI{aс y гyгoтi 6ypi,
У бoi вiтрiв.

Шyиить, i гypкo.le, i вие, fi свистtlтЬ.
/Vloв кpикoм lrraлeниM гyдe бох{eв:лЬrrя'..
I дoбpе з.мiж цьoгo я чyю:

'Ц,звенить пpикликаючи аpфа
I сп:в. пoвний тyги i мyки, лyнae, -.Ц,yшa poзpиBаrтЬся' тaне вjд ньoгo.
I гoдoс я'тoй пiзgаlo.
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.Ц,aлeкo, нa скелi шoтлaн.Цськiй,

,Ц.e замoк мaлeнький iс:pий
Hад мopeм хBиЛястиM стpllMl{ть'

B,кнo тaм 3 висoким склeп;нняM,

Kpай йoгo _ врoдЛilBая' xвopaя >кiшкan

Блiда, нiби маpмyp, i нiжнo.пpoзopа'

I гpаe на apфy й сп:вae вoна'

A вiтер iй кyнeрl лoвгi poзмaяв

I п:снto пoхNlуpy poзнoсllть

I-laд моPeм бypхлtlвим даЛекo.

TиlшA IV1OРсЬкA

Ttтxе мoре" A пo xвилях
Сoнuе пpoм:tlЬ poзсIlпа€';

Кopабель нa самoцв.таx
Пoкидae слjд зелений.

Kрай стеpнa лe)кить стернttпltй,

}{иць лe;китЬ, хpofle тllxeнЬкo'
B смoлy вмазаний, кpaй щoглп
Iorrгa сiв, лaтa в"тpплo.

3 ut.к бpyлниx пaш}lтЬ pyм'я!{eцЬ'

I тремтять плаuливo губи,

A вeлшкi гаpнi o.li
Cyмно .ЦивляTЬся У нЬoгo.

Tyпoтить, лют1,e, iаe
Kап,тан тoгo б дахy:
<A, злoдlorкttщel ти 3 кvхвll
Bкpaв y мeнe oсeлeдцяl>

Tиxe мope. Bttрltнae

3 xвшль MopсЬкltx poзyмIra рtr6ка,
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Гpiе гoлoвy шa сoшцi,
Пдeщe xBoстиttol|{' вeсeлa.

Aле sайка iз повiтpя
Kинyлась ypаз нa pибкy
I 3никаe y блaкитi
3 здoбиччю сBoеIo в дзьoбj.

л1OPсЬKI пРиlцAPи
A я там кpай oблавкrl т}lxo лe}кaв.
3амислeним oкoм дивиBся згop1r з кopaбляУ вoлy ясrry та ltpoзoрy
I всe пpoзrrpаB тyди глибшe та глltбшe,
Aж пoки в мopськ.й y глnбoк;й безoдцi
i\4oв тьмяний тyман зaбlл.в,
A пoт.м iз ньoгo пoMZ{Лy'зриIrалI!
l бан: uepкoвн.' i баrпти.
I вpeштl, oсяяний сoнцеM' з'явивсь цlлий ropoл
Стаplrй, нiдеpландський,
I натoвпy пo-вниtl ЛюДсЬкoгo.
/V1yжuини пoважпi y чopl{их киpeях'
У кoм.pаx б.лиx вeликиx.
Hа шияx пoчeснi y них ланцIoгtl.
У вс.х дoвг: шпагlt i довгi oбличчя. _
Iдyть вoни pинкoм' щo ЛIoдoM зaхpяс'
.II.o paтyшi 3 ганкoM Bl,IсoкиМ.

"II'e, 
з каменlo тeсанi, з бepлoм,3 tl,tечeд,t

Hа ваpтi стoяtть кopoлi...
A oн пoвз дoBгlIх бyлrrнк:в oтпх пеp:ю,
Дe так, кби дзеpкaлo' сяIoтЬ ruибкш,_
Гl,ляtoть д вчата.

ЧIo"*ou"' yбpанням свoТм шелeстять;
Cтрyнxi вot{и стаtlolt{, а Л!IЧI{а po)t{евi,



I в"eться кpyг JIичкa вoЛoсся 3Лoтисте

3.пiд uoрниx малих ulaпoчoк.

B квiтчаст:м iспaнськ]м yбpаннi toнaцтво

Iдe запишaвшись, пoклiн oддаe.

Cтарeнькl ж:нкll
У темн.й oдeжi,
Щo вжe пepeсталa дaвI{o шeлeстlт}''

B pyкaх lloлитoBllики й чoтки lreсyтb'

l дибaють шIBrlдкo вollrl дo сoбopy'

Бо кли,lyть iх дзвoпи тyди й на oргaцax N{yзl{x}

I дзв]rr тoй дaлекий стpaxoм таrlиниqиlvt

Пpоймaе й менe;

Бeз кpaю tlyдЬгаt якийсь сIt,tyтoк глибoкшй

Cтискa мeвi сeрце'

Мoe ледвe згo€нe сеpцe.

3Д.аеться, I!еначe yсi fioгo раяtt
Poзкpили свoiм пoцlлyнкoм кoxaнl yбa'

I знoв 3aкpиBaBилtlсЬ paни'

Чеpвoнi гaряuii кpап.пi

Пoмaлy i дoвгo спадaютЬ

Ha тую стаpy кам'япиЦю

B глибoкoмy мiстi мopськoмy'
Ha тyю стaрУ кaм'янltцю iз дaхoь{ вtlсoк!t}E.

[II'o сyмнo стoTть пyстa,

I т]лькlt внизy кpaй вiкoнтlя

.[l.:вчина сидить'
Гoлiвку схItлиBши нa pyкy.

Мoв 6]днa забyтa .u,итива.

Я зtlaю тебе, бlдoлarшI{а зaбyта дttтишoi

Taк oсь як ти глибoкo B }rope

B:д мeнe сxoBaЛaсЬ
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3 дитячoi яpиL'x}t
l вийтlt y)кe I{e Moг,Ta,
Cидiлa тyжа мilк ЧyJкиь,tи JIlодьмиi
Cтop.тня \tуIgaЛИ,
A я всe шryкав тeбe, 3 My!(oю в сqрцl.
Гeть скp:зь пo зeмлi;
Усe я тIryкав тe6e,
Ти, вiuнэ.кoхана.
Ти, згyбленa здaвIia'
Ти, знaйдeна вpешт:!
3нaйшoвятeбe,iябачy
Iзнoвy oбличчя твoс лopo...
Poзyмнii вipнii oui
I любий твiй yсмiх,
Hiкoли вжe 6.льшe тебe нe пок!rпy,
.(,o тебe на днo я зiйдy
I кинyсь, oб-Ймlа poзкривIlrи'
.Ц,o тeбe, нa сepцe твoe!

Aлe y тy ilrить yхопtIB дy)кe вчасЕo
3a нoгy мeнe капiтaн,
oд кpaю в]дтяг
I кpикнyв меtli' засмiявшися зл:сно:
<Гeй, дoктopеl ви нe злyp:ли?>

oЧиlIIЕriHя

3oставьсь y Мopських глибoкoстях,
JVloя бoжeв:льна .мplеt
Koлшсь так багатo пoчeй

.Цe сеpue ти }tyчl,lла щастяIr! облyдцищ
Тeпep жe-MopсЬкoю Мapoют
I вдень мeне п,ryчиlu.
3oстaцьсь там нав]ки IJa днiJ



Я скинy в безoдню дo тeбe

Усi мoi 6oлl й гp.хш

I луpнeвy lцaпкy 3 6pязкlткaми тy, щo бpяrкvала

Так дoвгo y мене кpyг Чoлa'

D'l хoлoлнy блискyuy гaдIoчylo lшкyрy

Heщиpoстi й фaльшy' _
Tак довгo вoна мeнi дyltly стискaЛat

Heлyжyto лyшy'
Щo бoга зpеклaся i нeба 3pекЛасЬ'

Бeзщаснa дyшrаl

Гей.гeй! Bжe знiмаеться вiтеpt

Угopy вiтpила! Haпнулись iмaють!
I линe yжe кopабeль
Пo зpа'tнишькo тrrхiй IIлolItиIri'
l вoлi paл.e ,п,yшаl

- "цPУгиa цикЛ
пPиBIТAння мoPЮ

-Тaлaттаl Ta,таттаt
Biтаro тебe я, o вiннес мopеl

B.таю тебе .Цeсять тисяu pазlв,

Бeзvipнo pалiюutl сеpцeM'

oтак, як B.тaЛи кoЛисЬ

Tебe десять т[lсяч тих гpецЬких сердeцЬ'

Пo piлн:й кpаiн: зaжypeних' в'бoi непlасt{иx.

Cкpiзь сЛаBl{иx y св.тoвi гpeцЬKиx сеPдeць.

3лiймалися хвилi,
3д:ймались, бypхали'
A сoнrrе 3гoрIl рoзсипалo
Жapтливе IlPoI\{.нIrя pо)кeвe.

Cпoлoхaтli згpai вaйoк
3н-мались i линyли гeтЬ' кpиЧучи.
3атyпа.lIlt кott-, забpязка'за збpoя"
.П,алекo 03Bалoсь, п4oв крик пepемorкцiв:
Талaттаl Тaлаттаl

B;тarо тeбe, спoкoнвiннeе мopel 
'Мoв p,лная NtoBа, ш}'Mлять твoi вoди,

Мoв мp.i дtrтячi менi заблищaли
Hа збyрханrrх хвllЛяx тBo!х,
l зIIoB o)|{|lBаЮтЬ y згaдцi
Ti забавкrt любi дитячi,
Блlrскyui laрункII piздвянl,
flереша нepвrlIlo.коpалoв:, пeрли'
Твоi uepепашки ipltбки злoтtrстi,
Шo тrt тасi\4нllЧo хoва€lli
Ha дrli в кpltшта.leв:,lr пpoзopiм пaлацi.

O, як я знeм]гсь на vyжrlнil
Мoв в.ялая кв.тка
B жеpстянц; в бoтан]ка'-.таI( мoe сePце
У гpyлях лeжаЛo.
IIена.Jе я дoBг).lo зимy пpoсидiв
Hcryжllfi y тeмrr.ir л:каpн:
l pапroм пoкttнyв ii.
3aслiплloе oчi мeн:, пpoмeпie
3елeна вeсна. tl.(o вlд сoнця збyлшлась.
У б:лсlмy свiтi леpeва UJyМлять'
Кв:тки мo.пoденькi на мeнe
3 трави запашtlllLrIl oЧltцяMl,t дивлfться ясllo.
Бptttlltть всe i пахttе. i дишe, й см.сться,
l в неб: блaкитн.м сп.ваютЬ птаltlки:
Талаттal Талаттаt

86 87



Tи, сеpltе, Iцo тaк oдстyпI{Лo хopoбpol
Як чaстo _ тaк Чaстo, щo гipкo t1 згадaти
Тебе тi п]внlчнii ваpваpки тислиl
3 вeликих ouей пepeмoхtниx
Пeкyvii кидaЛи стрiли,
Kривими МrЧаMи загoстpених сл:в
Boни нaм:pялись пpoбить пteнi гpу.п,и'

Письмoм кЛинyвaтllN,t вot{и MopдyваJIи

Мeнi зaмoрoчений мoзoк б]дaшний.

,[I.apeмнo щитoI{ ' я в-д них зaxищaвсьt *
Bсe стpiли свистiлll й pyбали мeui,

Тaк вapваpки тii п.внiчнi загнали
Мёнe аж дo l,{opя...

I вiльrlc зiтxнyвши, я любee мope вiтaю,
Boнo пopятye },'еIiеi

Тaдаттa! Тaлaттаl

PO3БиТo KOPAБЕлЬ

Лю6oв i нaдiя _ poзбитo yсel
I сaм я -- Moв тpyп'
Щo мope' лютyючl,, з хв!IлЬ викидaе'

На бepeз! Mepтвo лe)кy'
Hа беpезi гoл:м, бeзлюдн]м.
Xвилюе пУстиня l!!opсЬка пeре,ц lvfeЕеl

Пoзалy лиIIIиЛися сп,tyткli тa гopе'

Bгopi нал.i Mнoю ttлyбoЧyться xмaPи.

Бpилк.i та с.рii дoчки пoBiтря,

B них вiлpa з тyмaнy. i ниiии сягaють вollи

.II.o мopя пo вoдy i тягнyть i3 ньoгo,

ГIpauroюuи, тягllyть i тягнyть
I знoвy ii виливaють y Mope' _
Po6oта сyмна, i нyлнa. i t{i нa щo нe 3дaтнa'
Heмoв мoс вЛaсвe життя.
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I хвилi 6ypкouyть, i 'Iайки кpичaтЬ,
l дaвнii спoгади вiють на Mенe *
Пoбл.длi МaлIol{кtt й зa6yтii сни,
Болюцi й еoлсдкi, iзнoв виpинaють.

Ha пiвнoчi жlнка живe,
Bpoлливa, нeмoв кopoлeвa прeкpaст{al
lй стaн, як Tol1oЛя стрyнкий, обglмaе
Пpинaднeе 6:лe yбpання
I кyuepi uopнi та пишнi,
iVloв paйскaя нiu,
Cпадають з гoлiвки
I в'ються, нeначe y кaзui' тaK лЮбG

Kрyг любoгo личкa бл:дoгo;
I з любoгo личкa 6л"дoгo
Beлrrкii oчi яснi .гrpoмеll:toтЬ*
Мoгyвi, мoB Чopвee сo!lцe. i

O ти, uopне сoI{це, яI{ чaстo'
Як солoдкo qастo я з тeбe
Пив пoлyм'я дикё нaтхнення,
Cтoяв i хитaвся, сп'ян.вшt.t з oгнюl
I yсмiх тoдi набiгав гсlлyбипo.лaскaвий
Ha гopлi тa пишнi yстa,
l дlIхалlt гopлi та nишн: yстa
Слoвaми, щo rriби те мiсячнe сяйвo сoлoдкt
I нiби тpс.lяндoвi пaхoщ: - н.>кнi,

Угopy зlr.мaлася в rvtенe дyшa
I линyла в нe6o, iteнаЧe opeл"
jVloвчlть вtl, i хвилi, iчaйкиl
}lrlнyлoся все_i надiя' i lцастя,
}laдlя й кoхaпня! Caмoтнiй лerкy нa sемлi,
.Ц.e кинyлo мope, poзбивши мецi кopa6eль,
Лeжy i гapячиrvt oблиЧчяM тyлюся
У мокpий n;сoк.



сПIB oKЕAни.ц
fу

FIа мoрi yже сyтенiс;
Cамoтнiй. 3 дyшeю саMoTIlьoю, таl,f ou сидитЬ
Ha бepeзi гoл.м мopськ.м чoлoв'к
l дивиться IIогЛядoм MepтBo.xoЛoднllM
Hа мepтвo.хoлoднi пpoстopи далeкoгo нe6а,
I дивиться в н на шиpoкe' хBиЛястее Мope
И над MopeМ шtllрoкиM хBиЛястиM
Манлp:вшi. вoздушнi _ з;тхання йогo
Летять i вepтаються сyMнo I]a3ад'
Aле yжe зeмKнeнo сepцe, ,цe пpltстань
Boни спoд.вались найти.
I стoгнe так гoЛoснo вiн' що аж бiлi чайки
3 пiщaних кyбелeuь сllol.lox3нi гeтЬ вltЛiтaютЬ'
Kpyжляють над !lиг\{ табyнамtl,
A вiн смiючнсь iм гoвoDитЬ:

<Гей вtt, uopнoнoгi птaхиl
Л,тaетe б.лtlпlн кpllЛЬми нaд Mоpen,r,

П'ете мopськy вoдy крllBj,tMll ,Цзьoбaмшn

Iсте ви TюЛeltячe ситe M.aсl;lBo! 
-

Життя )к BашJe г.ptше за вaшy тy iжyl
A я заrкttваю, щасливl'tй, всe т.льки сoлoдкe:
Coлoдкli пахошti п'Io я з трoяндll.
Шo мiсячним сяйвом х{иBе, сoлoвeйкoва мtrла;

Я Тм ще сoлoдшyю piu: пrrpirкки мигдaлeвi,
Cмeтанкoю збитoю пoвн:;
A шro найсoлoдtuе' тo я зaжllвalo
Coлoдкe кoxанI{я сoЛoдкoi лtoбки.

<Boна мeнe лю6пть. вона MeI{е любить' кoxaнаt
Teпеp вoна .цoма стoiть Ilа Bисoкoмy гaнкy|

Cмepкoм 9 ttьoгo дивиться llиЛЬrio ga ttlЛях'
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/Vlerтe дoжида t1 пpис.ltуxаrтЬся _ IIeвIlel

,П.аpепrнo BoIIа BигЛяда: з:тxаr'
3.тхаючlt схoДитЬ y сад
I там сeрeл llаxощ^в хoJlIIтЬ y сяйвi,
3 кв.тками гoBopитЬ, розказ1'е Тм,

ЯкttЙ я irl любий та мltлIlй
I гаpний, i ваpтиii кoxаIlllя _ запeвнel
A пoт-м, як Лях{e на л.rккo, тo B сHах
Brrтае кpyг нei м;й oбpaз кoxаний;
I нав,ть як сн:дaс вpанш: тa МaсЛa на}rа}Kе

Hа скибouкy хлiбa, _ в тiм маслi б"rискунiм
Beсeле o6личчя Mo€ вollа бачItть

l шиpo 3 кoхaнI{я з'iда його _ пeвнеip

oтак.o вiп xваста та xвастa.
А чаiiкlr тltMЧасolvl к|lгl|Чyть'
Мoв см хo}r гЛyз'll{BlIМ сNr:loться'
Bстае над вo.1ottl веu:pttlй т1.tltаtt,

l м:сяць пэжoвк"rиit, як в'яЛа тpaва' вllзIrpаe

Пrrн1'ро з-3a хМаp теrtнoсttнiх.
3д,l.tмаtoться вtlсoкo xвlI,li мoрськi,
I з глrrбy хвltЛястoГo Мopя!

Мoв вiтpy кви".l, нttя сI\{yтнe.

oзвалася п;сня дoчoк oкeашy,
Bpоллttвttх x<iнок мllлOсeрдниx l\,{opськиx.

A з них сp'бttoнoгy Пe'lеевy ж'нкy
l{аirб.,rьш йoмy uyтп * Тi лroбий гoлoс"

3,тхаroть вoни i спlвають:

<Oir' лypню ти, дурнrо, та щe i{ хвaстoвитийl

Жyрба тeбe мунить,
3агинyли всi вrкe нaлii твoТ,

Д.очкll твoгo сepЦя мотopнi,



I сеpue твoe кaм'ян:е
Iз гopя, нeначe Hioбa.
B твoiй головi пoчинаеться ttjq,
Пo нiй MигoтятЬ б;rискавки божeвioтля'
Ти л< хвастаеur з бoлю.
Oй, дypu'o ти, дyp}Iю, тa щe й хвастoвитий!
Tи впеpтиl.l тaкий, як твlй пpeдoк,
lVloгyuий титаl{' щo небeснttй oгoнь
Укpaв y бoг.в, щoб oддати лloдяM:
.[.o скелi пpикyтиli, в:н мyкy тepпlв од шIyлiI{и'
Cвapивсь нa oл.мп, i сваpивсь. i стoгнaв,
Щo й ми йoгo uyли в глибoкoмy мopi
И дo ньoгo зринали Poзt}а)кити сл:вoм.
Oй' лypню т}l' дурIrЮ, та щe й xвастoвитий!
Та ти >к fr{аrtп сI.t'ltll lцe п,leнше' як вilrl
Бyлo б poзyмнlrшe-бoгiв шIанyвaти
И теpпляue вa)ккe сBoe лихo I]ести'
Tеpпляue нeсти iIoгo дoвгo. тaк дoвгo,
Aж пoки й сам Aтлaс' нe. зм;гши тepпiти,
Tяжкrtй oцeй свiт гeть iз пл:ч своix скице
B дoвiчuyю нiч>"

oтак.o спiвали дouки oкeанy,
Мopськii х<iвки милoсeрлнi вpoлливi,
Aж пoки 6ypxлив.i xвилi зглyurили тofi спiв,
3а xмаpaми м.сяць схoвався
И poззявила нiu свoю пащy;
l дoвгo сl,Iдiв щe я в тeмpявi й плакав.
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БOги гPЕЦII

ftl!й мiсяцю пoвний! y св:тл: тBо€Myt
Мoв злoтo рoзтoпленet мoрe блищl{тЬ]
Beсь бepег цrиpoкIiй пtoв paп;шнiм свiтoм sалито,
I яснo, i тeмpяво pазoм i так тaeМничe,
Bгopi пo блaкит] яснiй i бeззopiй
Пливyть б:лi хмаpи,
Hемoв вeли,ieзн.i пoстатi давнix 6oгiв
3 блискуuoгo lvtapfulypy.

Hi' н!l ue не xмаpи!
I{e спрaвдi вoI{и, Цr Елладп бoги,
Шo вeселo так паt{yBали над св"том кoлtlсЬ,
Teпeр же, всi вигнaнi й мертвi,
Стpaшeнно вeлик:, нeнаЧe I!{ара,

oп]внoчi нeбoм пpoхoДять.

Cтoю зaнyл,oваний я i дивлюсь
FIa цей Пaнтеoн y пoвlтрi,
Як нiмo, пoважнi й пoxмyрi,
Пливyть вeлeтенськii пoстатi тaм yгoрi.
oтo oн Kporrioн, не6eсний кopoлЬ'
Як снiг пoбiлiли в>кe кyvеpi в tiЬoгo,
Услaвлeнi кyuepi тi, щo oл'мпом хитaл!{.

Пoгаслytо бл;lскавкy п,rаr в pyцi;
}Iещастя i сvм lIа oбличч: у l]Ьoгo"
A гopлiсть стаpa iще й дoсi.
Бyлш тoлi кpащi 'raси, o 3евесе"
Як ти на не6eснyю з6бавкy бpaв
I xлoпtliв, i нiмф тa iЩе й гeкaтoмбшl
Aлe i 6oги lre дoв]чнo пal{yЮтЬ'
Стaриx мoлoдi пpoГa}Iяють,l.ак 

самo,. як T}l кoЛись сивoго бaтька



И титaнiв-дядьк]в,
Пpoгнав, батькoвбивче.3eв l
Пiзнав i тeбe я, пpeгoрлaя t.еpol
,Ilapемнi бyли всi peвнивi тypбoти твoi:
Bжe iнш.a царto€'
A ти вх<е тenep нe нe6eсrra цapиця'
Пoгасли вeликij ou; твoi,
B лeл.йних pyкаx у}кe сlIЛи нeМа€1

I пoмста твoя анl лlвi пpeuист^й,

Aнi нyлотвсрнoмy сtlнoвi бiльlде
Hе зpoбttть н;нoгo.
П:знaв i тejе я, Афiпo-Паллалo!
Hi мулil.сть твoя, aнi rцит lle tмoглlr
Бoгlв pятyвать oд загlrttvl
И тeбe п:знаю я, й тебе, Aфpoл:тo,
Ko.пttсь зoЛoтa, а тепeр yл<e сpiбна!
Ше й досi тебe зaкpаша ваp.вниuиti тв.й пoяс,
Та нlttшкoм y сеpui бotoсь я твoсi кpасtt;
Koли б свoТм т.лoм MеHе т}l Btllас.llивитЬ xoтiла.
f к iншиx гeрoiв. - я вМеp бtt зo стpахy:
]!1eн: ти * нeмoв t{aд MepцяMlt бoгilня'
Beнepo.Л. б.тиiro!
Ужe нe з кoxаLtняM' як l]epшe' на тебe гляд!lть
Cтpашний i мoгyний Apей.
I смyтнo тaк ДllвtlтЬся Фeб-Aпoллон мо,пoдий,
Мoвчить йoгo л.pa, u{o Bесeлo тaк кoлltсЬ гpалa
B бoг,в tlа бeнкетaх.
Гефeст щe й сyMн.шe гЛядIlть...
I спpавлii Kyльгавий' н.колrl
Hе бvдe в>кe в н зaм.сть Гeбш
Bсипaтп й yсiм пoдаватЬ tlа бенкeтах
Toй нeктap сoлoдкий Bжe змoвклo дaвrlo
FIeзмoвчне бoг;в pегoтaння.
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H]кoли я вас не лю6ив, oлlмпiйськi бoгиt
Бo гpeки мetti oсopyжнi,
A ptlмлян rreнaвl'джy й зoвсiм.
Та всe ж мeн: сеpuе пpoймаe
Cвятe спouyвaння i жалoщi, стpаxov пoвитl,
flк вас yгoрi я там 6a.ry,
3aбyтi бoги,
Baс, мepтвii тiнi, мандpiвцi нi.rнi.
Хисткi' яK тyМaн, щo i вiтep poзв.€...
I т:лькlt згaдaю' якj бoязк] та м.пливi
Бoги, щo пoДyжa;rи вас,
Hов1 панoвитi пoнvpi бoги'
Cмиpeннi злopадцi y tUKvpаx oвeqих' *
3ненавlrсть пс,хM\:ра тoдi oбн мае мeне,
Лaдeн я нoв.Т xpaми зрyfiнyвaти
I битись за Baс' ви. стap i бoгt,
3а вaс i за всi ваш: лoбpi пpaвa aмбрoзiйнi
I пеpел пpeстoлtl висoк,Т вaшi,
3бvдoванi знoвy i .}кеpтoBttиM димoм пoвштi.
Пpийти iнaвкoлlшкl'l впастt{ й мoлитись,
Блaгaти, зцiмaloчtt pyкш лo lreба.'.

Хoч ви, стapoДавнi бoги,
B бoяx м ж людьми завсlгдlt oбставалI,l.
3а тoгo, хтo дv>кqtlй i хтo пoдoлае.
Тa вeликoдyшнiший вдaвся 3a вaс чo.пoвiк"
I в вашoмy бoi стoю я нa вашoмy бoцi,
Пoлyжaнi дaвнi бoги.

oтакяказавiя6а'lllв'
Як пoстатi б,лi вгopi uеpвoн.ли.
Hа менe ДиBиЛ!IсЬ, Moв т.' щo вl\,tиpаIoтЬ'
Пpoяснeнi смyткoм свoiм, i в:дpaзy всi зI{lll{лtt.



Cxoвaвся i м]сяць sa coрнyю xl\lapy'
Bисокими хвиЛяMи збypилoсь мope
I вийшли пo6.днo пa IIебo

"Ц,oвluн:'i зopi.

пиTAНilя

Kpaй мoря' безлюднoгo iltopя
Юнак сepед нoчj стoiть в сaмoтi,
У сеpшi >кyp6а, в голoвi в 

'{Ьoгo 
пoвIro sн€rвipи.

I хвиль вiн питaе пoхMypo:

<Скaжiть, pозгадaйте Bи зaгaдкy 
'''yдpy 

}кllтгЯ'
Ty зaгaлку, пoBнyю мyки, стаpyl
Bжe ск:льки нaд нею гoлiв мy,Дpyвaлo:

Гoлlв у шaпкаx гoстpoвepхих ;з iеpoглiфaми'
Гoл.в у тtoрбанaх i в uopних бepетaх'
Гoл]в з liapика},tи тa iншиx Людських
Б:дaшниx' сп.тн:лttx iз пpаui гoлiв.
Скаж.ть Btl: tцo е чoлoв:к?
l звlдки пpийruoв вlн? Kyли вjн iдe?
l xто тaм rкивe yгoрi нa з1pкax зoлoтиx?>

LIIyмлять сoбi хвилi, як звlкy шyмiли'
Гуля сo6i в.теp i хМapи пЛиByтЬ'
БaйдУжrri й хoлoднi мигоuуть зipки,
A дyрe"o стoiть, дoжидaе вlдмoви.

. ФЕHIKс

B:Д зaхoдy I1тиця лeтитЬ'
Hа сх]д вol{a линe.

.П'o piлнoгo Kpaю тиx пишних сa.цlв,

.Ц,e сxiднli тpaвll рoстyть дуxoвитi
l пaльми lllyмлять. i стpyмки прoхoЛoдy Еeсyть"

g6

l
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I "r(пвная птиця лeтитъ i спiвае:
<[Jоlrа itoгo лtо6итьi вoна йoго любить!

o l] мaJlе}rЬкo}ty сrpдelrЬкy oбpаз йoгo вollа tloсIlть,
|Й лto6э нoсити йoгo, 3аxовавIIIн дaлel{o,
Pl самa вoна навjть нe зIiаe пpo цe.
Aлe yвi сн: в.н стoiть пеpед нeю.
Благае вoнa йoго, Й плaue, i pyки uiлyс fioмy,
I кличe йoгo нa iм'я.
I кли.lyни збуДuтьcя вpаз i лeжить' яaЛяI(arцrпсЬ
,[t,ивyIо.lllсь тpe uепуpн! oqеtlятa _
Bоцa йoro любить! вонa йoго лю6итьl>

нa щoгЛy зiпepшись.
Cтэяв я i слvxав, як llтliltя спiвaла.
Мoв uopнo.зeлeн1, iз сplбними гривaмп, кoиl,
Cтpи6aли I'aвкрyг кy'repявo.6iлястii хвилi;
Hемoв ле6eдiв тaбyни, IIрoпЛиваЛи пpoз нaс'
B'тpилами всi 6лищyчи' гeльгoландцi,
Biдвая<нi t{olt,rади п:вн:ннoгo моря.
Bгopi нaлi мt{ою в oдв:чнifi блакитi
Пдивлн б.лi xмapки
I пишнo сiялo oдвlчнее сoI{це'
Tpoяш.lа Eс6есва вoгняtlo.ttв'тrIaстa,
l рaлiснo в lt{ope нa сe6е дI'BилoсЬ,
I нс6o, i шopе, i сepue мoe
Лvцoю yс! oзивaлись:
tBoнa йoгo любитьt вoвa йогo лю6итbt}

y пPистAI{I

fl{aеливпй 6yвa roлoвiк, як дoб'еться y пpисгarЬ
Пosад ссбс кинvвшrtl мope i 6yp!,
РI сядrть y тeплi тa в спoкоI
У Бpeхeп!. r лoбpiй uайстpaтськiй пивнип,L

Q l'оlrс * loоrtl g|



Як лю6o ft прихильно

Haш св'т одбивaеться в uapui з ви}lol\!'

I як пpoмeнистo тeЧе мlкpoкoсм тoй xвилястий

У спpaгнeнe сеpше!

Усe y тiй Чapцi я бачy:

}trцllYлe наpotl.в стaрих; нoвих'

I тypк-в, i гpeкiв' l Гегeля й Гaпсa"

ГaT uитpиновi iI в,йськовl пapaли

i ь*рл:", i Ш.льд,/, i Гамбypг з Тyвiсом'

A вaдтo _ я бauy кoxанoi лltчко'

Гoл;вку ii ангeлинy в винi золотoмy.

Якa х< ти вpoдЛиBa, яКa т:lt вpoдливa, кoxaнa!

Ти -. g.6и трoянлai
Не та сoлoвейкoвa мIlла, шlpaзькa трoянда'

Щo давн.fi Гафiз вaм пpo нei спlвaв;

* Aнl нe сapoнськa трoявдa'

Cвященнo.чepвoI{a' пpоpоЧиlvt yслaBлeI{a слoвoI{'-

Tи * нiби тpoяIrдa

У 6pепreнсiк.й лoбpiй мaйстpaтськiй nивI{Ilцl.

Oце нaд тpoяндlr тpoяriдal

LIlo стаpша вol{a, тo пишяlше цвiте"

I пaxoщi в нei нeбeснi

У paй мoЮ дyшy зaнoсять;

Haтхtlенням вoI{и I{aД'ихI{yЛи Mенe i сп'явпли' _
Кoлв б riе вxoпив firенe цyпкo зa ч}.бa. xазяiн

У 6рeме".oкlй лo6p:й мatlетрaтськiй 
.пивtll{цi, 

-
Я 6 стopч гoлoвolo бepкиЦьнyв.

!.pузякo-хазяiн! Crrдiли lvtи вt{yпl

Рl пили, як бpaти.

Ми з нllм рoзмoвлялt{ пpo pенi вясoкl t! тlашвi.

3iтxaли lt'lи з нl{r\,r, o6нiмались'
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I вiн цgнg зtloвy дo B.pIi в лю6oв навеpнyв:
Я- пив зa здоpcв.'r мoiх воpoгiв llаtiлютiши,,Прoстllв yс-м. кепсьltиl{ пoeтaм
Так самo, Як !\,taioть прoстити коЛись i менi.Я цлакав з пoбoжнoст] й вpeштi
Менi в'дчинttлася брaма .nu.,,uo
Тyди, де дванaдцЯтЬ aпoстoл.в * к,vхвtl тoвстeзнj _
-Бeз 

сл:в гoвoрилll кaзatl}iя, а таI(.3poз)lм.Лo
Hapoлaм yсiм!

Це люди, тaк люди!
Пpoстенькi з одerкi воIl}J * B хtyпанax дepeв,яIlихl
|серeлинi ж крaщi вoни i пишнlшj, ^*,

Аrriж yсi гopДi лeвiти y храМах!
Hiж гвapлiя в lpoдa A всi цapgдвopцtB кapмaзипах' 3лoтoМ гaптoваtlих гyстo.
oтoжзaвс:гдиякaзaв'
i{o зoвс;м нe м,л<до IIрoстaцтBot{'
Бa н], в тoвapиствi найкpaщ.м живe
Heбeсний кoPoль Iтoвсякчас.

Xвaлa! aлiлyя! як любo мене oбвiвають
Beфi,тьськ.i пaльмиl
Як пахнyть xeвpoиськii мlppиi
Як paд'снo плеЩе, хитаtoчисЬ дyже, Иopланl
X.итаеться в MeI{е й дУша rreBп,tирyщa'
Хитаrося з нeto i я, i Ьивoдить.
Xптaючись те)!(. Менe Bгoрy по сх!дцg1g нa св]тПцвцицl мaйстpaтськoi бpавий xaзяiн.
Пивницi майстpaтськoi бpaвlrй xазяТнe, гляньt
Д'ивись: пo дaхax нa 6i,динкaх
Cкpiзь аtlгелl-l тaм пoс:дали _ вс: п,янi fi сп:вaють,A сoпце пel{yчe вгopi -



He сoнцс, а н]с тo нepвоний i п'явнfi,

Bсeсв.тньoгo дyxa тo н с.

I кpyтиться кpyг тoгo liосa

Чepвoнoгo св.т yвeсь п'яний.

ЕпIЛoГ

Як нa пoлi вл:ткy кoлoсся'

Tац сaмo poстутЬ i xвилюroтЬс' дyшn

B дyшi y Люд!rlrи;

A шirкrd дyмкI,t пpo l{oхaния *
Hсмoв мi>к кoлoссяM веселi

Чсpвorri fi блaкитнi кв.ткltl

Чepвoнl й блакитнl кв.ткиi

Baс >кнeць, бyр'lyви' викидa€, !{оЁ негlдьt

Гopл,yrouи, 'ц.п Baс poз-б'e'

I нав.ть бeзxaтя-й мaндpiвeЦь,

Хo'r т.шиться з вar ipaл.с'
Aле хt пoкliвa гoЛoвoю

Тa й кaжe: гaрвенькиfi б.;p'яп"

Cамe т.лькп д.Bчинa с.лЬсЬt('t

Щo лloбить звивэтlt в.}tки,

Шапvc i pве вaе

I вaми Bpoдл}iвy гoлiвкy квlтвае соti,
I, тaк зaкрасt{вшись' дo тaнц-в 6.жить'

.II.с грae так любo сoп,лка i {:кpипt{l' '

Aбo дo тllхel{Ьt(oгo гаю'

,Ц.с милoгo гoлoе лtоб.шe пpolvtoвllть.

H.ж скpипкa й сoп]лкa.

to0

,!

tIoBI ПoЕ3It



ArtсЕBABoн

i*a

,lVleтелик кoхаr тpoяI{дy пaлкy,
Kpyжляe над нею щoI\4r-Iть'

Иoмy ж сам6мy пpoм.нець
3акoxацo fi н.rкнo кpильцe toЛoтI.Iть'

Koгo ж 1Ч. кохae тpoяl.tда пaлка?
oхo.{е д:знaвея 6 я.

Цe сoлoвeй, i{qо B сaдy дэвeнить?.
Цe мoвчdзна вe'ripня аopя?

хтo 3нa, кoгo любить тpoяндa IIaлкa;
Тa всiх люблю вае я:
Tpoяндy, rиeтeликa' пpoмiнЦя,
Beuipнro зopю fi солoв'яl

aa*

3аспiвaли всi дepeва,
Гпiздa в гoмoнi дзвiнt(otlry' _
Xтo, сках<iть, тoй кaпeльмeйстep
Ув оpкeстpi лiсoвoмy?

Чи тo сiprlй кiбеuь, звиклиЁ
Так пoвaжнo 

*.всiм 
кивати?

r03



Чп oтoй пeдапт, tцo 3нa6

Piвttoмipнo кyкyвaтш?

Чоpнoгyз, який сepйoзнo
.Ц'oвгy нoгy пiднiмае,
Hiби й спpaвлi диpltгyel
Пoкк всe навколo гpaе?

Hi, сидить той кaпeльмeйстеp
B сepui, спoвrreнiм нaтхнeнtlя'
Чyю такт йoгo fi гaдaю,
Шo йoшy Aмyp iмeння.

**'ф

Що гонить тебе y ман.Цpiвкy твoю}
.Ц.oв]в ти дo бeзyмy квiтiв сiм'ю,
ФIaлки пoвtti стpaхy'
Tpoянл,и pyм'явueм сopott yкpиЬ
Лlлei н]мий oдчай пoлoнив'
Cкopбoтнi' нiмoтrri oд }кахy.

o. мiсяцlо любиfiI /v1]й sлoчия тях<киft,

.Tyт pаuiю MаютЬ нe3иI{н1 квiткrr,
I вгoлrкyюсь я з квiтками'
Tа знaв я xt6a, щo чyть бyлo iм.
Koлt' сп'янlлиit кoханняtr! пaлким,
Я poзмoвляв iз з!pками}

,t_:,

***

Cкaжп, який 61дак, нeщaслив'
Hа хвилi й секyн.Ци час пoд;лив?
To бyв знo6кяfi' сyмний 'toлoвiц
ll{o в вltt зиltoвy сид.ти звик

J

fi

l слyxаtи, яt( пotlискytoть мишi
I urаш.ль пoвiльнo тoчIlтЬ y тишi.

Cкaжи, xтo пeрший, шo бyв с!,t'лнв,
[iлункoм oспpаглi вyстa зв'ялив?
[lлyвaв та й все, бeз 'зaйвих .Цyм,
A май rraвкрyГ пiднoсив rilум
I кв.тла зeмля, tlеIt{oв п:сля злнви'
Пiд сoнця см;x i пташин.l сп]ви"

з*.
Чи нe 3нав я в тихi нoчi
Cнiв пpo щaстя тI{х рoжевих?
Чи ие тi ж Ц'лyнки й oтi,
Kвlти й лпстя нa ,Ц,epeвaх?

Чи I{e м]сяць злoтopoгиft
HaД стpумкoltl дIlBивcя в вoдy?
Чи нe тщ стoяли бoги
Маpмypoвi 6.ля вxoлy?

Ax, я знаю, як l4иI{аe
JVlплиx снiв пopa poжевat *
Cн]гoвс вбpаияя вкpиваg
I людськi сepuя й дepeвa;

Як xoлoттeмo пoтol{уi
Pозлyuившись, в eaмотинi.М", щo в пopивi палltoмy
trзлцлись сеpЦями нин!.

1с4 105
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Щo бyв t{opoЛЬ вмиpyЩнй,
j\{aв сepшe лtlхe й сивl{нy.

Б.дниii кopoль yмирyЩltft
Узяв мoлoдy л<oнy.

A щe lк i пaж 6yв юний'
I pyсuй' i сepшем щаслив.
Blя кopoлеви шлeйфa
lIIoвкoвoгo нoсt{в.

Пiсeпькo стаpoЕинIla,
I сoлoдкo fl сyмнo дзвениl
Мyсилн вI{epти Paзoн'
Тaк любились воItи.

Ё**

l{аче днl' Bеснa для Mеsс
Ho'ti змyшy€ зByqати;
Iй зeлeною лyнoю
B.льнo сни мoi пpoймaти.

Tам iсп]ви сшtoв'iнi
Щe сoлoдrцi, i м'якiшi
Biтepui' fi фiалoк милиx
Taм диxaнця заnашнlше.

Чepвoн1шi тarи тpoяllдЕ
B opeoлi зoлoтпст.м,
Haчe aнгe.rьськi гoл.вки
Ha мaлюнкаx в сяiiвi чиетiш.

1ffi 107

I мeнl тoдi здаeтЬс'l:
Coлoвеii я, it дивoвижяo
Пpo любoв п,{olo трoяIlдaм
Увi снi сп.ваю н.>кtlo,

.Ц,oки 3бyдить црoмiнь с0Irця!
Aбc тpелями дзв.uкими
Coлoв'i, якi л.тaють
Пepe.Ц, вiкнами п4oilr{и.

* * t.

Цвiтyть бaжання лtо6i,
I в'янщь знoB Botlt{'

I{в-тyть i в'янyiь зI{oвy -l так аж дo тp}'ни.

Ш{o я ue зIraЮ' тЬь{aPить
Bсi п6pиви х<ивil

lVloе poзyмне сеpЦe
У гpyляx мoiх _ в кpdвi.

. **t

Гopи й дoли сплять' пoxмypi'
I тyмaв ix yкpива,
Bже пpoйшли oс:нн: бypi'
oгoлилц. деpевa.

Лиш зa>куpeue бeэ кpaю
Плaчe дepeвo oдIlе
I зeлeцoю хитаe
Гoлoвoio, мoBчаз!Ie.

Aх, як ця пyст}rня' в мeнe
Cepue'fiДерeвoyяiй,



Що пo.лiтньot!l} зeленr, -То кoxaниfi oбpаз тв.й.

t*9

Heбо сiрe i '.6yлeннe!

Мlстo _ як 6yлo- й вoстaние,
B]дбиваeться, }rУ)к.Цeннe

И тyгoл,yмнe, в Ельбi тЬмяIriй.

Як кoлись, всr спIlтЬ сyмt{pнo'
I нoсп сякae скyuнo,
Б.e пoк,тoни лицeмipнo,
Чи пpnймae iх бyнлю.tяo

Heбеса кpаiв п:в.Ц'енних,

Як люблю я вашy врoдyl
3нoв пoбa'{иBши lrepзснниx
Циx людцiв i цю пoгoлуl

lс8 rс8

H3P

. сЕPAФI}lA
*r**

Як увсясpi 6лyкaю
B мplйн.fi п.vщ: Л.сoв:fl.

3авсifли б.пyкae лopя.Ц

Чapltifiйвий oбpaз тв.й.

Чи тo б]лиft тв^й сepпанoк?
Чи тв]й н'жний ясrrий вид?

Чи лиш l\,{.сяцЬ сяйвoм гpaе
B п.тьм] ялвнoвих вiт?

Чи то влaсн] слЬo3!t *ЧVЮ*
Tихo котяться s oчсй?
Чrr тoб]' мoя t{oxaяa'

Cupaвлl uлaч наЛс}Ii!!ть цсi}

ata

}la сyмиpний 6epeг моpя
Oп1''стllлись крилa нou1,

Ir xмapин зopie м сяuь'
Чутнo*гoЛoс xвнЛЬ шспoчe: s

сЧoлoь1x oтoll * 6сзYшнпй.

Чв заroxaншй 6сз кprю?



Biн рaзом хпrypппf, i свiтлиfi,
I пpeл,ивний вигJIЯд Мar>.

Ta згopи см]rться I\-'.сяцЬ

I гoвоpить яснc в тишi:
<B:н caкохaний, бeзумний,
I дo тoгo в.pшi пише>.

aaa

Я бauy' тo б'лa чaliка
У пpoстopi летt{ть
Hад темним бvpхливим lllopei{;
A м]сяць в нeб] стojть.

Aкули i лeльфiни
Iз хвиль вtipиI{aютЬ щoмIlть'
3л]тас i падае чaйкa;
A м]сяць в нeбi стoiть.

o, люба дУша кpилaтa
I стpaх t б1ль таiть!
Boдa занaдтo близькo'
A мiсяць в geб: стoiть.

a**

Cipa нl't лёжвть нa мoрi,
3opi в не6] лeдь б,rискyтi,
Час вiд чaсу нaд водoro
Гoлoси 3вyчaтЬ тягyчi.

Це iгpа стаpoгo rtoрдa
Хвнлi кидaе сp.i6лiн:,

I
fl

j
fi

d

'f,

i
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Щo здlймaються fl стрибaютЬ'
Haue тpyбoвки opгaшнi.

Cпiв пoгaнc.кий i uеpкoвниfi
B цlй мeлoдii пpoзopiй'
Щo 6aдьoрo линe в пeбo
3вeсeлити тиxi зoрi.

3opi жeвpiють, палаIоть
У весeл'м хopoвoд:
I великими сoltцяl{и
Bжe 6peлyть пo нeбoзвoдi.

B такт дo'Мyзllttи мopськoi
3opi ilлуть в тaнoк з п.снями -Цe вoни вгopi кpyжляють
Coнячними сoлoв'ями.

3 лyжим сп.вом мopя й нeбa,
B:дчyвaю, paзоM вдepсяel
Штqpм 6eзмежlloi вiлpaли
У глибiць мoйoгo серЦя.

. aar*

Cпинилaся нf,д мoPeм
Пagянo'rка сyмlla, *
Ha зaх,д сoнця 3 гoPeм
flивилaся вона.

o, паннo! Bвс вpaжaе
B.дома piu .Цaввo:
Пoпepeлy сiлaе,
A araдy сxoдить вoцo'

шl



rl**

Сил.а<у над мopell, повeн пrpiй,

Ha скелi старовишн'й.
Kpиuaть чаftки i в.тер злltfi
Гaняе xвилi п-нп:.

Я гаpнy дiв'rинy любив,
Бyлш i дpyзi tltилr, *
Тa дe вoнп? Лиш вiтpy гпiв
Ганяе п.ннi хвклi.

кЛAPIсA
t*t

Tи в1дкr.rн}тн rrрfiзна}Itlя
H'жнe на.rе6т0 гoтова'
A заxoдишся CЛ:ro32М}t,

Як спцтaю: <<[e вiдмoвa?>

Бoже, рiлкo я дo тебe
B м6литваx звеpтаio oнi;
oбсyши хс iй милi слЬo3в,
Пpoяснн дyмк}r д:вoЧ:!

&99

€ в т]м лcм1 гаpнi oк!,
Тaм тoбi цe сЛ'д хoд!lт1l, *
Aх, тeбе iх блпскaвицi
Бyлyть }lадтo в)!tе щадитI{.

Is ввсoкoгo вiкottuя
Бyлyть лaгlднo в.тaтп
I шpихильtlo (o, пpoкляттяli
Дрyжнlt yсмlx .Цapyвaти.

l

i
I
I

1lt
1t3

Та немaе вoрoття в)ке'
Hе бopися Ilо.I]устoмy;
Ти стрa>кдання пoвнi гpy,Ци
Пpttяeсeш в-дт|ль дoдol\{y.

*at

.-Tвoi yсмlшки зaпiзЦились,
3iтxання тerк! У нe6yття
Пiiшлo, вiдкипyтe )кoPстoкo
Тoбoю, дав}Ir пoчyття.

Tвoя вsaсмпlсть зaп]зниласьt
На лyшy пaдar сyмцy
Палкиr1 тв.й пoгляд i любoвшиi,
Як прoмiнь сouця rra тpyнy.

Koли б я lИal: .Цyшa по смepтl
Biдxoдить .Ц,o якиx кpаiв?
.Ц,e тoЙ Boгollь, який пoгaснyв?
Де в.тер тoй, щo вiдлет.в?

кAтAPIrIA
d. ,i 

'1.

Чу.uесна з!pка в нiч мoto зiйшлa,
Мeнi сoлoлкy втixy пpццg.,.,
)I(иття вiщyючlr яснe.
O, rrе лypи мeне!

Як мope. пpaгне мiсяЦю нaвcтph.
Тaк сеp.цe линe, _ всi печалi - пp]ч, -Hа св]тлo зipки oсяйне.
o' нe лyри rиенel



9.в

Лlo6лю я тiлo снlжнoб]лe _
Пoкpoв душi твori нiх<яий,

Beликi oчi i вo.пoсся

oкpyг вoлa, чopнявe й пицнe.

Ти сaме oтoгo гaтУI-lкy'

Ш(o я шyкав, п,toя кoхаrla;
Taк., як тll, i\{е!!e ц;ЕyютЬ'
]Vliж шaми e взaeмпа шaiia.

B мeIri sиaйщла ти, Щo EIyкала.
Твое кoхaняя yсм.xнeться,
Tвoi lt'лyнки oщасливлять'
A пoт.пl 3paдятЬ' яi( ведeтЬrя.

tta

Brке кoлo брaми баuy я

Beсни лпцe пpив:тнe;

Як сад, нaвKoлo всe бyя'
Уся мiсцeвiсть кв.тнe.

Kолясцa ltaшa хyткo Mчliть;
B коxaнoi мoei
Тaк ti"жн.стl' в пoгляд] блишIить,

Tак б'eться сepue в нeil

I пaxoтц? кв'тiв. i трeль зoлoтa,

Kpr.гом так зeлеriо i милol

Kивае кв:ткd }toлoдa

Гoлiвкoto аpa.п,iло'

I плeм'я кв]тiв зaпашнe
[iкавo poзглядаr
/Vloю oбpaницю й мeве,
lllaслшвoгo бeз кpalo.

lVtинеться щaстя' i кoсa
Hад пoлем пpotlде дзв.нкo,
3.в'яне весняrra крaса
И кoханa зpадить >к-нка.

a*+

Мoвчaв я дoвгo в с'.м-vваllнi,
Tа знoв м й сп в тrпеp Лr.Iraс;

Як с''lьoзи tIа oqaх неждaнi'
Hежданa п.сня пptlл.таe'

Cпlваю tttoBy я прo I\{Vки,

I пpо кoxання нeвиliepпне'
И сepuя, olо гинyтЬ в д poзЛ;кll,
Aлe едцання iм нестepпнe.

3дaсться, ttадi мнoю чaсoм
Cтapi лy6и нiмeцькi квiтtlyть,
Шепou}ть: <6.,дeмo Mи pа3оI!'},

Aдe це тiльки сtlи, щo блlднvть.

3даеться Часo[l. щo сп.вelотЬ
H.мeцькl Col.loB'i i мllttять
Мeнe ix тpел; й Пoi]!IBa!oТ:,, _
Aле це тiльки сни, lцo тailyтЬ.

,[I.e квiтlr нiх<нi i пе.iaльнi?
.II'авнo з.в'яли iхнi яаpн.
Лиш запаxи лeдь uyтнl' лaльlri
Бeнтe>xать спoк.й, яI{ 11pиМарll.

l1{ 1l)



ТPAгЕ.цIЯ

I

Т.кай зo мнoтo, буль мoя,
Hа сepul одлочинь мc.iм,
Boно для тебе в нужинi
l piдний кpaй i p.лпиii дiм.

A якщo tli * тo я пoMpy
I ти ioстaнепlся oднat
Без мене й в piлнiй стoРotii

"Ц,ля 
те6е бyЦe нyжияа.

оa

lнeй упав y веснянy нlv,
Biн yпaв нa я.я<ний 6лакитний цв]т,

Tоf, цвiт зiв'явyв, 3aгинy8.

A xлoпeць д.BЧиЕy пot(oхав
I з .Цoмy 3 нero подaвся гeть'

}te знaли пi бaтько, нi мaтr,

Boви блукали Irо св.таx'
Tа щастя 3азtlатil iм не пpийш.тoсь.

Boнtr пpoпaли, IloI\1ерЛtt.

a

Лшпа стoТть на iхн'й могплi,
Щeбенyть нaд rtею IIтацlки лeгI{ot(plrлL
Bкриваe рястv т.I{Ь заtтаIlIFa
3 лroбкoю пap1'бкa 3 п.rлиЕIa.

1r0
11?

Btтpи y листi знялttсь шe,leстливl,
Coлoлцa пeЧаЛЬ y лташrlнoмy спiвi,
Koханц; зpиIlaютЬ B задуMy н;мy
I пла.lyть, самi нe знаЮть чoмy.

ПIсtlI TBopIгl}IЯ

I

Бoг ствopив спoЧaткy сoнцс
I э.pки п.д rlебoзBoдoм,
A щoб п^т 3 9oлa нe гиIlyв'
Тo й вoли стBopив в.н згoдoм.

Coтвoрпвши дlтких лeв]в,
3вlpiв гр.зних, д!lвoBI{)кt{t{х,
B.ш пo лев'ячiй пoдoбi
Coтвopив i кицьoк нi,кн.ихl

.Ц,ля зaлюднeril{я прoстopy
Бoг людeй зл.пив :з г,тини,
Пoтiм мавпorroк ц:кaвих
Coтвopив l!а кшталт лIoдини'

Сатанa >r< см]явся 3 тoгo:

- Бoг сeбe в>ке кoпlюеl
B.ц з вoляпoi пoдoби
Щс fi телят сoбi змайстpюеt

2

Toж дo uopта бoг Oзвaвся:
_ Taк, сeбe я кoп.юro,
П:сля сoнця в мeнe зopi,
Пo вoлаx-тeлят мaйстpю!o.



П!сля лeвiв дt{Boви}l{IIиx
Сoтвopив я кицЬoк ll.titнпх,
,lV1авпi B3яв 3paзкoшr людиt{y' -Ти ж ствopив хo.l plн rдинy?

Taк скaэав твopeць в дeць цloстиfi:

-* oсfr y}кe я Й .ш,oвеpшнв

Цe вeличне сoтвop.ння'
И tl.6ll гаpнo Bсe зpoбивl

Як це сoпцe пpol\{eнистo
Bистеляе в мoрi пyтьl
Як дepeва зелен'toть'
JVloв мaльoванi >кltвщьt

Чи ж нe 6'лl, мoв 3 дюбaйстpy,
Гeн oвечKи eeprд виB?
Чи ж нe дrlвнo, нe пpиpoдIto
Я пpиpoл.,l сoтвopив?

I . зeмля i небo пoвнl
Bшepть пишIfloтo!о твoрця, -Toж менe xBaЛити 6i'.Ц1iть

3 в.xy в в]к.людеькi сeрцяl
fl

1ш

'll

5

Чoмy я, власIlel сoтвopив
Цeй свiт _ я залtoбки oдl{pиto:
B лyшi' вiлнyв я, плoменie,
JVtoв .бeзyм, твoрчoстi пoриB.

Heлyгa, сKa)кeмo, мoя
Твop'нню стaлa 3а oсtloвy.
Tвopивши, здyжyBaв я зttoвy'i
Cтвopив _ i знoвy здyх(aв c.

llg



исltAIvlоР Heза6yтий, с}'epтю скyтиfi,
У тpyн: лeх(итЬ IIoeт_
Тiльки fi нинi o.Ii сuяi
Baбить. зopяний нaмет.

Aзглибинившyмовпннi
Kpик pyсaлoк Bllpинa'
[Ioсивiлi б'Ioться хвилi,
Haчe плaч }Iaвкpyг Чosl{a.

3AKли}IAння

Cидить y келii MoЕaх'
Caмoтини юний 6paнеuь.
Чaклyнськy l{Ilигy дaвЕI.I{t.l
Читaе фpанu:сканець.

Ta лиш пpo6илo двaнaдцять Pl!i'
lVloнахy ввipвалoсь тepп.ttня'
I кличe сили пeкла вlн,
Taмyюнrr тpeмтiння.

<Гeй, л'yxиl 3 гpo6а п:днl}t:тb
Heб.жчицю Еaйгapн:шy,
Хafi orкивe на o.Цнy нi'l,
I я сeбe yтiшp.

3дiftснилась вoля. йoгo yмить
Пo тlм жaхливiм слoвi.
Heщаенa мepтBа кpасyl{я тyт
У снiжнoбiлiм пoкpoвi.

B oqax скop6oтa. Бoлюче fiдe
3 xoлoдниx гpyлей зlтхання.
3yстplлиcь пoглядoм вoни
И скyвалo oбoх мoвчaнц&

)KIнKA

Boни кoхалися yдBox' _
Sа,Ц,ивyвaвся 6 нa oбox.
81н кpaв, вoнa сфi мoтaла,
.{о лiх<кa скiк - i peгoталa.

.Ц.eнь-нiч iм вeселo бyло,
B oб.fiмax щaстя пPoтеклo.
Haд ним _ тtoр!{a i смepть ltocтaлa;
Boна rк кpiзь вiкнa pегoтaлa.

Як нe мoлив iз сaмoти -Жyp6y poзBахtитll цp}rйти' _
Boнa гoлiвкoto xитaлa
I 6езтypбoтtto peгoтaлa.

Иoгo ч]плялl-t в ItI:сть гoдtlн.
B сlм y тpyвi ле>кaв o,п,ин,

A вoсьмa ледвe qи HДCTilЛlt, -
Boнa цилa i pегoтaлa.

iЧAилЬд ГAPoлЬд

Cмyткy пoвен пopниfi вoвеш

Плинe в темн]й далиtti.
3aвopoженa стopoх(a
Чaгy л,epхсйть пpи тpyul.

1t0 lд1
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O. rпиpших пpoстop:в мeвi,
Щoб я, спoкiйнo дoгop:вl в
}lе дaйтe задl{хнyтисЬ тyт'
У затхд.м св:тi кpамapiвl

Boни жepyть i ,п,oбрe п'ють,
Ta paл.сть в них aбияка'
BeликoДyшнiсть ix нe 6.льш
.Ц.ipи в кapнавЦ: яteбpакa.

Cигapи в iхнix poтах lстиpчaть'

Cтиp.raть в кишeяяx pyкп ix'
Iх шлyнки зltoсятЬ тpyл. вaжкиfi -Чи хt шoжнa зI{eсти ix сaмиx?

Пapфyмaми yсix кpаiн
Bottи велyть св.й тopг' aле
Тpiскoю тyхлolo зaвх(дн
B.дгoнять дyшi ixнi зле.

o'кpaще6яспoстeplгав
Кpивaвий 3лoч[rн' тяжкйй гpiц
Як лo6poнеснlсть ситy шю,
jV1opаль плaтoспpoмoжяy ixl

Blзьм.ть, xlt{аpиtlt{, зв1дсiля
Мeнe з сoбoю мимox.дь
B Лаплавдiю-.lи в Aфpикy'
Хoч в Пoцеpa'нiю вiзьмiтьl

Blзьм]тьl Hе слyxaють Boltlr -€ спpaвлi poзylu .y'xмаринl
Пpохo.пяrи над мlстом цим,
Boцrr пpиcкopюють св-fi пдвд;
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d*l.tIJ'AP oлAф

rl
.[|,вoе х<дyть пеpeд gos9p6[''

У нервoнoмy oбlrдвa,
3 ниx oдиtt '-- l{oРoль' a лpyгиfi -
Kат сyвopий xopoлiвський.

I кopoль дo *-u,u *,*..
сBжe з пoд:всЬкilх сп.вlв нyтш,

Щo зaкiн.lyють в.нчання -Пpигoтyй свoю сo!(иpy).

Чyтв "Цзвoнп, спlв opгaна,
Люд'. вихoдить iэ сoбopy,
У вeс.льнoмy пoxo,Цi
Мoлoдi iЦyть м;ж цapoдol{.

Hане тpщ 6л]дa й пeчaльна'
И,де прeкрaсна КopoЛrвЦEt,
A смiливий . pиuap oлaф
I вeсeлий i см"еться.

Усм|xaючись гoвopl{тЬ
Blн лихoмy кoролeвi:
сЦlo ж, "пoбpилень, лю6ий тсстlq-
oтже я пoмpy сьoгoлн.?

Я пoмpy. aле я пpoЩy:
.II.ай дo пlвнoчi пpo}liитll'
Щo6 y сeбе на вeс,ллi
lVl.г я пити й танцювaтш.

.Ц,ай пoжити, дaй пoх(ит!,ц

Що6 oстаншiй випить ке.тEх.

1zз



Cтанцювать танoк oстанн1й -
Дай дo п.внoчi пpoх<lrти!>

l кopoль дo катa Moвllв:
<!,oзвiл зятeвi дасться
Ш{e лo п:впoч] пpoжитt{t *
Пpигoтyfi свoro сoкирy>.

II

Пaн oлaф весiлля спpaвляе свoe'
Oсь в;tl oстанн"й кеr.tех п'r,
llа гpyлях в t{Ьoгo pидa
Иoгo мoлoда, _
A кaт стoiть за двеplII!!а.

Tанoк poзпouався, _ пaн Oлaф 6лIлy
B тaнок oстанп^й Mo.пoдy
У сяftвi ясtlих oгц.в

'II.икo пoвiв' _
A кат стoiть 3a дBеpиMa.

Cкpипки 6pинять на висoкlй стpyui,
Флeйти 3:тxaЮть пeчальнi & сyмнil
Xтo нa них дltвитись сr',t]в,

Totl лyшeю зaн;мiв, _
Бo кaт стoiть 3a двePцIr{а.

I тaнilюючи в зa"тi гoлoсн'il,
Пaн oлаф шeпce дpyх(инi свoiй:
<Ти дoPorк,]а свiтy мeнi,
Як зимtlo в тpyн:i>
A кат стoiть 3a двeprl!,l&
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Пaн oлзф' пiвнiв настаe, *
Твoе життя llи}Iyлo.
Нy, шo )кt ти дoчкy кopoля
I(oхав oдважнo й вyлo.

JVloнахи бyрмонщь смepтний псaлoltlt
A кат в нepвoн:м.стрoю,-
Bже б.ля плaхи вiн стoiть,
П.днявши свolо збpcю.

Aж oсь пaн oлaф вийшrcв y дв:p,
}4ечi п.д вoгпяir!!{ мafiнyлtr;
Cм.еться йoгo гаpяuий poт,
I oсь йогo слo,в0 пoЧy.ци:

<Прoшafi. мo€ сoнlle, й тш, мlcяцto
Пpoшaйте i ви, мo1 зopil
Блaгoсловляю вaс, птaшк!l'
У вссняшoмy xоpil

Благoслов'пяю BаC. 3еМ;.!l й мopъ
l вас' зaпaшнi дэлиltиi
Благoслoвляю фia.пкoвий цвiт
oчеfi мoсi дpyжиниl

oчeй ij фlaлкoвий uвiт,
3a нъогo плauy л1'шeюl
Благoс.пoвляю fi кyщ бyзинlt,
.П,e сталa ти мoею!>

мlfit



IlЕзI{AгIoI\,tA

3лoтoкосy паpiвнишю
Я щoдeннo зyстp Чатo

tlа Дopiжкax тюiльplйських
Пiд кaштaнаDlц стаpиMlt.

Tам щoдня BoI{a гyляe'
3 нeю двl кoшмapвi дaмв
Це тiтки? qи цe дpагyни'
Bдягнецi в жiнoui стpoi?

I н'xтo нe м'г скaзатI,I,

Хтo вoна? Питав я дpУз:в,
A.пе всe б-vлo лaрeмнo _
Я о.Ц пptlстpастi зaхвopiв.

Пepeляканий вvсами
.Ц,вoх стpашниx ii супrlтниць.
Та й свoiм злoв.сllllм сеplleп,t

Haпoлoxaний щe б:лЬшe,

Я до нei oб.зватись
He нaважyвaвся t1 словol!!
ЛеДвe пoглядo]и 3важався
Iй oiв.дчитIt св.й плом]нь.

Лиш сьoгoдн] я дoвiдaвсь,
Ш{o lм'я ii Ла."'рa'
f к кpeсr'нl oт.ei,
Щo лю6ив пoeт вrлttкttfl.

O Лaypоl Я сьoгoднi
У стaцoвищi Пeтраpки,

1J5

Цo свoю кpасyпIo вслаBив
У кaнцoнах та сoЕeтах.

O Лауpo! Мов Петpаpка,
Poзкoшyю платoн.чнo
Я з iм'ям твoiм нy.Цoвим' -Big тaкoж не далi ltшoв.

. ПAнI }1ЕTTA

ГIан Пeтeр i Бeнлеp сид,лtr й пили:
I xaжe пaн Беtt.Цep: <Байдужеt
Хай пiспя твоя i наp.'е вeсЬ св.т,
He sманиш ти Мeтти, м.й лpyжel>

I каrкe пан Пeтеp: <Пoстав тl-t сoбaк,
Я ставлю кoI{я вopol{oгo, _
Hа гoлoс м.й JV1eтга звичаЙнo прийдс
У пiвн:ч дo двopllЩa мoг0)>.

I голоснo п.снЧ паtl Петep пovr,в,
Як п.вн.ч нaдвоpi Paсталa:
Пo тихiй лi6pовi по яснiй вoдt
Ts 

' 
п'сня тpемтlлa.лyuала.

I слvхали сосl{и Чvдoвиfi тofi сп]в,
l сл''халtl пилчн.i зorri,
I мiсяць 6лllск''чиlt вслvхaвся.тpeмтlв,
I слyxали xзилi прoзopl.

Пpокинrшaсь Мeтта знeнaцькa oд свa...
<oй xто ж тo сп.Bаe так лю6о?r
Haкин'uа сr'ктtтl. iз хaти п.lIIла,
Там ждав ii сopoм тa згубa.
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I 6poлoм i лiсoм I{eвпlIIrнo вo]Ia
Бeз вoлi i дvм пoспjшае:
У пiснi мoгyu.й пан Пeтep ii
'Ц,o двopy свoгo 3aкликaе.

I т'льки.но вранЦi веpнyласЬ вotlа'
Пaн Бeнлеp стoiть y пoкoю:
<A .Цe, пaвi jVlеттo, б-vлa ти вцoчi?
3шoчилa всIo сyкgro вoдoIо>.

<Хoдила я слyxатЬ pyсалoк pi'ltlих, 
'Сьoгoцнi вo}rи воpoжили;

Пvст1tюuи любo y хвилях яс}tихl
Boни мецi сyквro зIt'oчt.tлtl).

<Pyсaлки п}'стyють нa жoвтiм пiскy,
Tyли не хoдила ти нiч'Iю;
Пopaненi босii нoги твоi,
B кpoвi твoе бiлё o6личчя>.

<Я xт!лa пo6aчить, як ельфи lяoвi
Таrlцюють y темнiй дi6pов];
Пoранпли сoсни i тepе.тr мeвi
oбличчя i нoги дo кpoвl>.

<По м'як]й трзвиtli, пo яpиx квlткal
Bеснoю всi ельфш таI{цюIoтЬ;
Teпеp yжe oс'нь, i скp!зь пo зeмлi
I вiтep i xoлoд IIаt{yютЬ).

<У Петepa в xaтi бyлa я внoвi,
Blн п]сню спiвав uаp.внyю' _
l бpолом i л.сoм нeRпишнo я йшлa;
Biш клuкав Мeнe lv'oлoдyto.
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'[.а пiсня зilaдllая l1oгучa' як с!'1ерTЬ'

I вaбить нa згy6y, яK rope;
Гopить мeнi в сepцi пiсень тих вoIoIIЬ...

Я знaю: тo сN{epтЬ мoя скopo!>>

I]сi двеpi цeркoвнi у uopнiм сyкнi,
. a 

'.;/KаЛ]oll11 сIllBи ЛyтIаютЬ'

Жyрливo тa сп,tyтнo всi дзвoни гyдyть, - -
To бiднyю Меттy ховають.

fIаn Бендеp схlIЛIlBся' стoiть кpafr тpyни,
3 >кypбoю oд сepця зiтxaе:
oУмеpлa хopoшIaя х<:нкa мoя...
Сoбак моi.x вipних неrtlе'с:l'.>

3УсTPIЧ

Пiд липою гyuнo музиia 6pиtiить
I мoлoдь y тaнui кpyжЛяe'
Aлe стрyнкиx i гapних двoх
Hixтo в гyртi не знaе.

IДyть вnеpe.Ц, iдyть назад.
Kpy>кляють дивoвихitlo,
Bсмiхaються, хилятЬ Чoлo к I{oЛy,

I пaннa -шIeIIчe яiжlto:

<<Юнaчe, квiткa нa вaшiм бpилi, _
Я знaю цю пopoдy _
Ha днi MoрсЬкoмy poстe BoI{a,

Hi, ви I{e ЛюдсЬкoГo poдy.

Bи вoдяник, гapних дiвнат
Хoчете звeсти дo згyби.



Ta я о,lpaзу IIiзiraлx gдg,

Bас spaдили pиб'яui зyби>.

Iдуть впepe,Ц, iдyть нaзад,
Kpyжляють дивo,ви}i(нo'
Bсм.xaються, xилятЬ ЧoЛo It Чoлyt
Пaни.t гoвoрить нirкнQ:

<Пaнпo, скажlть, ЧoI\4 pyкll y Baс
Мoв кpигa заxoлoли?
rloмy, скa>кiть, мoкpi тaкi
Baшoi сyкнi подoли?

Я вaс пlзнaв oдpaзy - бyла
B пoклoнi BaIДoI\{y кIIиI{a.

Taк, вlt pусалкa' I{рихтo Moя'
Aлe нe людсЬкa дитиtta>.

Cкpипки зaмoвк,rtи, скiн.tився тaнoк,
Boни пpипиняютЬ рoзMoвy.
И здавнa знaйoмi * нapiзнo йл,yть,

Щoб пe стpiuатися знoвy.

KOРoЛЬ

Kopoль
Hа днl
У фei
Минае

гAPAЛЬ.ц, гAPФАгAP

Hopманлii Гapaльд
пtopськiм глибoкiм
гаplioi сидr,rтЬ;

рiк зa рокoм.

3аuаpyвaла, 3aкЛяла
Иoгo pyсалкa любa,
I дв]стi дiт y}кe iде
oтa солoл'кa згуба'

1S0

Cхltлив вit-t гслову свою
.Д'о неi нa коЛiнa,
I в o.li д}lвитЬся знaдвl;
Cто лiт * йoмy xвtl'тIiriа.

Bже кyuеpявe й зoлоте
Bолосся шoсивi;iо,
3маpнiв i в6л.д в]н, i мlцge
Иoгo oелaб,ro т:лo.

Aлe од спy i лю6иx uaр
B;н lнoдi з-рветься,
Kоли тpемтить скляний палац.
I xвиля B ЕЬoгo б.сться.

Рiопty зДаеться: угopi
LIoрмaнськ; спiви нyтнo,-
B
Та оnyскaе сMyтIro.

Diн часом uyс, як плoвцi
Гyuнrrx п]сeнь сп-вають
I в ниx Гаpaльда.кopоля
.Ш aнyють- вихвaЛяютЬ.

Тодi з ltуp6и кoрсlль Гаpальд
l стoгнe i рилaе, *
A фея в oчi загляда,
Lli,пyе, o6itlмaе.



ТLнгAс

.цoKТPИIlA

Бий в 6аpaбaн, мapкiтанткy uiлyй'
Hапoвни вiдвагoю кorкен свiA кроt(. _
B uьoмy нayкa всlx гIаyк,
B цьoirty найглибшrrй змiст книrкoк.

Бий y pанirшнiй бaрабан,
Бий, щoб люлeй пpo6y.Цив цeй звук,
I зaвжди IIoIIеpедy маpшyй,
B цьoмy наукa всix нayк.

B uьoмy нaйглибrший змiст кttижoк,
Tут фiлoсoфiя Гeгеля вся,
3багнyв я цe, 60 мifl poзyм ясший
I баpaбанщиIi завзятий я.

AДA}{ ГIЕРшИИ

Жaндapмiв 3 oгIleнниM МечеM
3велiв ти нa,цiелaти,
I вигяав з райськиx садiв мeне
Без ltpава l бeз псlщадlt.

Пoдaвсь 3 дрy}r(r'rнoЮ я гeтЬ

'Ц,o iнruoi кpaiнlr;
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il,;1iд 11t3llaнi'lf Bl{yсils 
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R рilli]'
ЦЬoIYry I{e 6yде зшIiни.

He змiнишr тIJ' щo знaIо я'
ЯIкrтй нiкчeмa з тeбе'
Хoч як би ти нe BеЛичавсЬ
I смepтю й гpoмoм в пeбi.

o, бolкel .&liзepний вiн якlrй,
Соusilium abеundi !

I цe тoй magnifiсus сBiтy е,
I цe тoй lumеrr mundi !

3a paсм я не пткoдyю бi.ltьш,
Бо вiн * oМaнa дeшеBa'
To бyв Irе спpaвx<нiй paй, бo там
Бyли зaбoporтeнi дpeвa.

Я xouy спoвI{а вiльtlиx пpaвl
06меrкення тiнь rraд сoбolо
Пoм:uу, To стaнe paй мeнi
I пeклoм i тюpмoto.

. 
зAстврвЖвннЯ

oтaкi кrтижiи писaти!
Ttl зaгинyв, любий дpyжel
Хoчerп шaни й гporпeй, зI{aчитЬt 

-Шию мyсl-tшr ти 3гI,1нaти.

lI 6 тoбi пoвiк не pадив
Гoвopити тaк I{а Людях'
ITpo пoпiв такe казатIl
I висoкиx пoтeнтaтiв.



-Ги зarиllyв, .тlобl,rй, :iрy;ке1
У князiв *'qзагарбIri рУKиt
Язикшвпoпiв_довжеgнi
I в ,пtoдей прeдoвгi Byxa!

ПoЛITиЧlIO}ly ПoЕтoBt

Спlваешt, як спiвав Tipтей,
Hатхнeннo i см:ливo,
Прoтe,iпyблiкy,iuас
0бpав ти нeщaсливo.

Хoч cхвальнo, май>кe з зaIIaлoI\,r'
Teбe вuувають' дpy}ке:
<Шляxeтний в тебe ,Ц,yмки лiт
I фоpмa гаpI{а дy)ке>.

Iнoдi за винoм тoбi
<Biвaт> гyкають лlo6o,
oлнy з твoiх пiсeнь бopнi
Пpиспiвyюuи гpy6o.

Cвoбoди пiсню paб Е Циrlкy
3 oхoтoю спiвaе,
Бo тpaвленню спpияe дс
I тpyнки 3aлрa&'Iяr.

ТAII{A

3iтхань нe чyтl,т, слiз не видttо,
Heр.дкo й yсмiх в нaс ясний.
Hi пoгляд, нi o6л}rqчя виpаз
He вiдкpивають тaiн1r.
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3 нiмоtо $tуI(oIо свoеrо
Boна в ,Цyшi зaпалa гли6;
flкбlz ft п}iстилo сrpцe дIrкe,
Уста iй вийти не I'aЛfi б.

Cпитай y нeMoBлят B кoлис!{аХ,
B мoгилах poзпttтaй мepЦiв.
Bони тoбi вiдкpиють, мох<e,

Te, u1o вiд тeбе я таjв.

.;;-TAfolБУP./vlAЖoР

oце тoй тамбyp-ма>кoр стаpий.
Який вiн 6iдниir, xвoрий!
A iмпepaтopcькoi пopи
IJiн бyв щaсливий, бaдьopий.

Мaxa.в вiн палицeю в тi днi.,
oбличчя B l{Ьoгo сялo'
A на йoго сpiблянiм галyнi
Прoмiння сoняЧI{e гpaЛo.

Koли пiд звyк баpaбаI{а свoго
Biн вхoдив в нiмецькi кBapтаЛи.
У вiдпoвiдь 6apaбанy йoго
CеpЦя >кiнoк калaтaли,

Пpийшoв, пoбачив. пepeмiг
I тeмних кpaль i pyсих;
He paз блиЩaлv сльoзи iх
Ha й6гo uopниx в1'саx.

I як ми тeрпiли сopoм такий?
HапoлeoнiвськIтMIi пoлкаMIl



Пеpсмaгались нoловiки,
A тaьtбyр-мa>KopоМ дa},Iи.

Tepпля'lirп. напrиx дубiв, дoвгий 'rас
Cтрaждали Mи BiД нaпaстi,
Пoки визвoлят]lся yкaз
Пpийшoв oд Bищoi влaстi.

Мов бик, який завдаe y,Ц,ap,

Ми poги сBoi пiдiйняЛи,
Cкидаю'{и фpанкський лихиtt тягap,
}lи Keрнepa вipцi спiвалlт.

Tиpaнy >каxливi тi вipшi B yшаx
3вyнa.пtl дoкyqниM хopolr{,
Biд ниx втекли, Tа]\,{yюЧи сTрах,
Iмпepатop з тамбyp.мa)I(oрoM.

Oбидва вolIII зa свoi гpixи
Cyмнoi дiждaлись долi.
Haпoлеoн lюпLII{ивrь в лиxiй
Бpитанськiй злiй нeвoлi.

Иoгo загttали' 'взявIlltl B пoлoll,
FIa острiв дикиli в зaсЛаI{Ilя,
I тaм пoмеp Haпoлеoн
Biд paкy IIIлytIка й знyщання.

A тaмбуp-мa)кop _ вiн у тoй нaс
Бeз мiеця тe)к зoстaвся.
Щo6 з гoлoдy IJe BМepти'_,ц'o Irас
B готeль вiи с.пyгою наitнявся'

JJU 1бl

[Jiн топI-tть п;.i, гоpшкli прlтбпnо
.Цpова й вoдy тягае;
Tpясeться гoлoBa стapа'
3адиrпка дoшкyЛяr.

A зaйдe Фpiц, тo язrrка
Biн не цpидep)китЬ свoIlогo,
Щoб нe дiйняти дllвaка'
Hе виcмiять старoгo.

o' Фpiц, Гepмaнii синaм
3нyщaтl-тся нe пpl{стаЛo'
He лиqить глyзyвaти }IaM
3 вeликoгo, щo tаgeпaлo.

Пoвинeн ти людинi тaкiй
Яьлятц шанy глибoкy;
Cтapик цeй, мo>кливo' батькo твiй
Iз мaтepньoгo бoкy'

3IПсУTTЯ

lleвrкe й пpиpoдa зiпсyвaлaсь
I нaбyваe лю,цськИx вaд?
3дaeться, бpeшyть, як 

'.]IoдиI{a'Твapина й лiс, poслина й сад.

He вipю в лi,:ii 
,нeвиннiсть:

Kрyг нei жевlt<икoм лiта
lVleтелик; пoцiлye й щезнe,
A з ним i квiтки чистoта'

He вiplо й скpoмнoстi фiалки,
ГroКCTtIo вабить нeдаpма



LBol]ltи IIaхoц{al\{и: }!р1e

Boga IIро сЛaBУ крaдЬI{o},ra"

Беpy я пiд великий сyмнiв
I щиpiсть пiснi сoлoв'я.
ГIpибpiхye' дзвеI{ить' pидaс
Biц з нaвичкIl, гадaю я.

3никa пpавдив!сть гeть зi св:тy,
3а щиpiстю вже й слiд загyв-."
Пес щe сМepдитЬ, xBoстoМ виЛяe,
Aлe пpo вiрнiсть тех{ зaбyв.

)KиTTЬOBЕ гIлABAнHЯ

I спiви i смiх. A пpoмiння блищалo'
Cлiпилo oui. Мope гoйдaлo
Beсeлий чoвeц. Cидiв я в нiм
JVliж дpyзями в нaстpoi лeгкiм.

Ущект poзбили чoвен xвилi,
Пливли пoганo дpyзi MиЛi,
Biтчизнa кбвтнyлa iх, вали
}Ia беpeг Ceни мeнe знeсЛI{.

3iйшoв я нa нoвiтнiй чoвeн,
3 нoвим тoвapиствoм. I urлях мiй пoвeн
Tpивoги мi>к xвиль чy,кt{х. щoMитЬ.
.Ц,aлекo мiй кpaй! Cepцe щемитьl

3нoвy смix вeселий i спiви uyти'
У щoглaх свищe вiтеp лloтий.
oстанI.Iю зopю гaсить ,виднoкpaй.
CepЦe Щeмить! .Ц.aлeко мifi кpaйl

fft.вовговt ГЕpвЕгy

npu вuслсlннi Й,aeo з Пpуоcii

tliмeччннa впйлася в диM,
Tи >к вipив Toстaшl миЛo3BучIIиIr{'
Чopнo-vepвoнo-soлoтиM
Kyгаiaм I{a лIoлькaх бyндюlrним.

Koли lк пpинадний xмiль пpoпав,
Тlt здивyвався, дpyхrе' з тoгo'
Яким наpo.Ц з пoхмiлля став,
Cп'янlння збyвшися свoйoгo.

Юpбa лaйливиx хoлy.iц :

Г{rилi кислицi зам:сть слaви.
3 rкaндapмaми з oбoх 6oкiв
Пpи6yв. ти I{a t(opдoн дep}кaви.

Tам ти спиIlився. Cyм збopов
Teбe, як ти пoбaчив грyбиfi,
Cмyгaстий, нaue зeбpа, стoвп.
l важкo ти зiтхнyв, мiй любйfi:

<Apaвхyeс, rreмa тиx днiв,
Koли cвiтилo сoнцe )кapкo.
A я з Фiлiппoм peнi вй
Tа з гpaн.Ц'aми iз Уккepмаpкat

Kopoль ЛaсI{aвo пoxваляв'
Koли я гpав маркiзa Пoзy;
Мlfi вipш йогo зa.lаpyвав,
Тa цe любив !,{ою' вiн прзy>,

1з8 1?O



{Jrri,i.г1i-{i.т $i

Босa по 6aгпi т:е 6y,ueru
Ти, нiмeцька вoле, бiг.r'и,
Bрспrтi дirкдешся tllll'l:х тн,
Hавiть чоботи Здoбyдеul.

Тli хoдитимешI У Ir6Biй,
,П,yжe теплiй rпaпцi з смyха'
ll-io твoi тeндiтнi вyха
3аxttстить y дIli зтI1дoB;.

Бyде в тeбe нaвiть irкa -r\ilайбyття твoe Чyдoвe.
Cтepe>кись лиIIIeI-IЬ пiдмoви
Ти сатиpa iз Паpих<a.

.I.lr нe 6yдь сMiЛиBa Й 6нcтpa,
I{е дoзвoль со6i зyхвaльетвa,
Maй пошaнy ,цo l{aчаJIЬства
I лo пана 6ypгoмiстpа.

I.IOBиРI oЛЕKсAIl/{P

I

Живr сo6i в Фyлe кopoлЬ, вiн п'с
Шaмпaнське _ це всe' щo вiн хouе.
Kоли rк вiн п'e IIIaMтта}lеЬке сBor,
Иoмy сoлoвiють oчi.

IJjаliсвнi р:tцаpi иpугоьi,
Tут yея iстopl,tuнa пIкo.l1i1.

Bолодap Ф5'лe язикoм
Bахtким бeлькoче спpoквo.llа:

кI(оли oлексaндp' гrlецЬKltti сlаiльчаlt.
Спpoпtlгся свiт зaхoпити,
3 малeцькoю I(yпкolo Boяк' *
Пoчав вiн дoбрe lrити.

L{Iо спpaгy в нiм запа.llилa ъiЙнa,
Бoi, дe вlн бився зaвзЯTo.
3витяrкeць тoil пpипав ,ц,o BиEa
I вмeр, бo пив забагaтo.

Ta витpпм бiльrпий я вспадкyвaв
I вигaдав я pозyltнlшe:
Чим тoй зaкlнutrв, TиM Я Пo({аB *
Я взявся дo чаpкtr paнiruе,

B хмелto гeрoйський Мiй пoхili
3вtlтяг бy,Цe легшe сягaти.
Biд.1xo*n дo rrаpки л змoх<y t'в:.г'
Хитаюuись, здoЛаTI,{))'

II

Tак oлександр .fuIaкедoнськиl'i ltoвий
Bepзe дypницi сп'яIry,
Пoхiд малюе свiтoвий
I yспiх сBoгo IтЛaнy:

<Ельзaський кpай, Лoтаpittг<'ька 3еI\4ля. _
!.o нl,тx нe B}I(иBeп,{o сиJIи,
Бo дo кopови й.цe теЛя,
Бo кiнь iдe дo Ka6ИЛl4.

ll]aмпaнь менe вaбить - гapний кyтoк!
Tалl.roзи винoгpаднi
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Haм всiм пoдaрyютЬ ясltiсть ,Ц1tшtoк

I днi сoлoдкi' вiлpaднi.

Там мyжнoстi пpoбa, мlй пepший кpoк'
Tам вчинки пovнy uyлoвi.
3aетyкaють кopки, й pиtlyть в плilшoк
Piки б:лoi крoвi.

IVlое гepойствo Moлoдe
Бyл'e ло зip шyмyвaти'
Tа npaгнeння слaBI4 пoвeде
Haс на Пapиrк' мapшyвaтц.

Tа стиxне колo м:ськиx вoplт
Бpяrкuання нашoi збpoi,
Бо там пeN,tае }ItoдIIих мllт
Нa вива i напoi>>.

III

<М]й вчитeль, м|й AрlстотeЛь пеpIIt

Бyв пoпиком Малеl{ькиI\{

B фpaнuyзьк]й кoлoнiТ, xoдив
B кoмlpницy бiлeнькlм.

Пd тcмy' як ф1лoсоф, в3яB \
I пoеднaв eкстреMи
I .виховав, нa )кaль, Meue
У лyсi свoсi системи'

I я тепep нi тe, aнi сe,
Hi.м'ясo нi pибина,
3 екстpeм eпoх}l сyчасtloi я -
Безглyз,п,а мirцанина.
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B мeнi нi дoбрoст;, яi зла,
}Ii дypy' нi глyздy нeмaе.
Koли я вrlopа fiшoв впeрeд,
Cьoгoдtti !raзaд я pyItIаIo.

Я oсвiчевий o6скypaнт,
Нi кiнь' aяi кo6ила.
Taк сaмo, як Coфoкл, мeне
I п1.жaлнo зaхoпилo.

Haдiю я Irа исyсa кЛaдy,
Tа втlшникoM сeрцю Мo€lr{y
Я й Baкха oбрaв, спoлyчaючи тaк
oбидвi 6oжi eкстpeми>.

g.
i' .цl,IФIPAlvlБи KOPOЛЕBI лЮДBIгy

t

Цe пaн Лlbдвiг, бавapський l!rol{аpх'
Шvкaть пoдi6ниx _ всyе.
Hapoл бавapський y нiм кopoля
Пpиpoд>кенoгo lrraнye.

]Vlистeцтвo лю6ить, кpащих жitloк
Beлить вiн мадювaтиl.'',.
У тoй мaльoваниfi xoдить сеDaЛЬ
Lteй кyнст.кастрaт гУляти,

3 мармypy в Peгенсбypзi велiв
B.iн <3aл для гoлiв> збy,Цyвaти.
Bзялась oсoбa йoгo самa
.Цля них таблички пtlсaти.



<Toвapипli пo Ba.uга,тli> - цe тBii)
}1aйстepний, щo бeзнaстанно
Bславляе заслyги i пo.цвиги всiх
Biд .l'eвта дo Шiндeргaнна'

Heма тiльки дУpнeвi Лютеpy в тiй
<Baлгaлi> хuaлебнoi oди.
l4i>к pиб частe}Iькo 6pакyс китa
У збipкax диBиIloк llpиpo,цц.

Пaн Людвiг е вeЛикий поет.
Як в:rr спiвaти 6еpеться,
flo н;г йoгo падаe Aпoллoн:
<У сказ п4eIIe пpивeдe цe!>).

Пан Людвiг e вiдва>кний гeрoй'
Як пapoсть йoгo _ oттoнuик,
Ш{o в Aфlнax бiгyнкy дiстав
I вкpаii зaкаЛяB свiй тpoн.iик.

Пoмpе пан Людвiг, тo папа йoгo
У Pимi канoнiзуе,
A святiсть, BеЛI,lq тaкoмy ЛицIо!
Мoв кoтoвi Маll}кeти' пасyе!

tslдpазy' як MaBпи i кeнгypy
Пo'lнyть xристияilатвo пpиймaти,
B святoмy ЛloД,вiгy стaнyтЬ вolrи
Пaтpoна IIIаilyBaти.

II

Kopoль бaварський Людeвiг
3iтхае без yстанкy:

r44
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<Л,lинае лiтo, >кoвкнe лист,'
3има стoiть нe ганкy.

Xай Шeллiнг i хarl Kоpнeлiyс
Iлyть о мoеi дepх<aви:
oднoмy 3гасли дyп,fl{и .в гoлoвi,
Дpyгoмy _ peДIтки yяви.

Тa щo 3 пepлиil кoрol{и ясllиx
Bкpaли кpаIцy пepлиIry _
Гiмнастикl-t мaйcтpa Мaсмaцa.
Бeзмipнo Цiннy людцнy, l

lJ'e пtу.iить I\,1eне' кapлючить меI{с'
Цe дyшy мeнi рoзpиваe.
o, дe тoй My}к' щo в 

-мистeцтвi 
cвolм

Haйвищих цaблiв сягае?

Hе виднo kyЦeньких нi>кoк йoгo,
Плeскaтoгo нoсa I{e видIlo,
Як пyдeд6, вiн фiглi стpyгaв y тpавi
Пoбoх<нo, )кBaвo' свoбiднo.

Лиш стapo-нiмeцький язик спpиймaв,
Лишr цейпський i якoб-гpintмськиft.
Бyлo йoмy слoвo qy)ке * Чy)ким'
Hайпa.{e_гpецЬкe й лaтицськe.

He пив нiчoго цеЙ патpioт,
Kpiм кoфe iз жoлyдiв вiн.
Фpанцyзiв }Kер, тaко)к лiмбyргський сиp,
oстaннiм завшe смepДiв вiн.



@' швагpе! Bеpни мeнi /Vlaсмаga,
Hе шехтyli мoiми мoльбaми,
Иoгo хс oбличчя мiж всiх o6лич *
Як я митeць мiх< митцями.

o, швaгре! Biзьми сoбi Шeллiнга
И Koрнелiyсa oтoгo
(Ploккеpтa, звiсgo, лиши сoбi),
Biддafi лиш Мaсманa мdгol

o, швагpel Bдoвoлeний бy,Ц'ь: зaтьмиr
Tи славy мoю й зaслyгt{.
Я' щo в Hiмеччинi пеpшим бyв,
Я вже сьoгoднi дpyгий.

III

B кaплицi заIt{кy в jVlюпxeпi
.]Vlaдoннa стoiть яy,Цeснa,
Iсyсик в нei лeжить нa pyкaх -Biдpaдa зeмнA й небесна.

Koли бaваpський Людeвil.
Пoбачив oцю iкoнy,
Biн вa кoлlllаx блaгaти став
3аiкливo мaдoнЕy:

кJVlapie, ти кI{ягtillя бe3 вaд,
Ти цаpиця y нeбil
,{,вopoвa чeлядЬ твoя _ святi
I ангeли _ слyгIl в тебe.

Tpoянди в вoлoсся твoе 3лoте
Пажi заплiтаtoть кpилатi'

Bоиrt щaнodito C;1}>.{nТъ тoбi
l носять lплeйф твi:)гo шлатт,t"

Маpie, лiлie бes пляl{'
3ipкo, нeзafirrlанa бpyдoм.
3poбила ти бaгaтo vyдeс'
}lе 6дпим BслаBилась чyдol\!.

0, хаfi з д)кеpeл твoiх щeдРот
Bпадe крапля й на мeнe.
Яви свoеi д'oбрoти
Ти знак б.пагoслoвенuttй>.

Уpвaвся матepi 6o>r<iй тeрпец}
I, вopyxнyвши гy6aми,
Boнa дo нeмoBляти сtsoгo
3веpнулася t слoвaп{!l:

<Цe щaстя, щo ти вrr(е tIа pyках
tVloТх, щo тебе нарoлилa
Paн:ш вiд тriгo, як йoгo
Я пepел себe yзлpiлa.

Ko.пи б як щe вaгlтнa бyла,
Пoбaчt.iлa я oцЬoго
Бoвваtlа' на свlт наpoдилa б я
Пoтвoрy замlстo бoгa>.

цЕPI(oBIlиИ РAДЕIиK ПРO/vlЕТЕРl

Рr'rшар Пayль, 'tаTЬ .щдqxg.',д,
Гpiзнo пoглпди пoxмypi
Бoги кидаtoть на тебe, -Ile втекти тoбl вiд буpl.
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3a rlрадl>ккy на OлiмIll
Бiйся Прoмeтeя M}:ки'
ТТ(o зазнасшr' як пoтрaп!тEr
Шпигyнам 3евeса в рyки'

3вiсно, тoй yкpaв щoсь гiршe -3 не5а пoлyм'я, щoб дaти
Людствy свlтлo, ти ;к ttасмiлllвсь
Зшиткl,r Шeллiнгoвi BЗяTI{ *

Cамe свiтла пpoтилеrкнiсть,
Пiтьмy, y якiй нe сliлa
Ухoпити сTeх{ки' пiтьмy,
lldo кoлись €гiпет вкpилa.

3A}KДiTЬ ЛИшЕ}IЬt

ХosяiблискаюЧyдoBo'
Aле гpиыtiти б rrе зyмiв?
Bи пoмиляeтесЬ' паIloBе'
Tалант Я MаIo й лo гpoмiв.

Тoдi, як слyшниlt Чaс нaстаtlе'
ПеpекoIrаeтeсь y цiм:
М:fl гoлoс Ir.цаpoм гpoМy гpяIre'
Мoгyтшiм сЛoBоNr гpoМoвиM.

l дli:tа бi pя за;rютуе _
Hе 6дин .Цy6 пoвepгнe ниць
I не один палац зpyйнye,
Пoвалить lie oдIly з дзвiницьl

сIЛЕЗЬкI ТKАЧl

3 очимa зa]iаЛiilt{lт, sцiпивши зyбir,
Cидять зa ЕepстaтO}l, ueкalo'il.т згyбl,i:
<Lliмеччинol Савeв тoбi м}t TЧеMO' *.
Пoтpiйнe прЬк,n,,o IцoдI{я lтлeтeмo.

Тqeмo ми' тI{eldo Mrl.

I бoга к,ltенeм' Моли.itись йoмy ми
У го,rод i в хoлoд, вiд гopя i стyмtt.
Jlаpeмнo Чeкали Mlt кpaщих uaсiв, *
Biн нас tаI{exaяB' вiн tlаc oбдyPив.

T.reмo ми, тЧеMo N{}r.

Клeнем кopoЛя ми * пiдпoрy 6агaтиx'
Birr нам IiO Пol,to)l<€ У злIiдl{ях IIpoклятих.
Biн ви,Цyu.lитЬ сIтepшIy oстaннiй п'ятaк,
.Ц пoтiм стpiляти вeлить' як сoбак.

Tчeмo ми, тЧeмo MlI'

Прoкляття IIIлeN,to Mи гaнeбнiй
.II'e кpивда, i{apyгa й бpexня
fle гинyть пiд чoбoтoм кpащi
.Ц.e смopiд i гниль, дe 2кивyть

Tчeмo ми, тчel!{o Mи.

oтчпзнi,
ЕeltaBисЕi,
квiтки,
xpoбaки.

Jllтаe нaIц qoвник' вepсTаT с!{peгoтI{тЬ.
Tчeмo ми щoнoвi, щoдI{я i щoMить'
Hiме.Iчинol Cagaн тoбi !!и тчeМo' _
Пoтpiйнe npod"*" весЬ Чaс lтлeтelяo'

Tнемo ми. тчемo Mи}.
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AluРЕПAkl}Iк

IсТoPIl

PAмпсЕ}lIT

Лиш ввiйшoв вeльмoх<ниfi цар

'{'o цаpiвви y свiтЛицi, *
3асмiялиея .Ё кyтoчкaх
Tихi слyги тa слy>кнrrцi.

Hа'вiтьeвнyхи_iтi,
Haвiть IIегpи peгoтали'
[Iaвiть мyмii тa ,сф!нкси
Tpoхи киtшoк нe пopвaлиt

Paмпсенiтoвi дoчка
Еloвiдae виIIyватo:
сБiля екаpбiв я хoтiлa
Tiльки злoдiя спifiмaти'

Як вiн зoлoтo яснe
Tягцe з sамкIreнoi скpивi,
Як вiн BxoдI.IтЬ .Цo скapбниЦь, -Bbe мeнi вiдoмo нияi'l .

Чapiвнoгo вiн ключа
.Цo cа!,tкis .8aлi3ниr lмаel . j
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Чyдoдiйним тЦM l(лroчe}r
3лoдiй 6pами вi.Цкpиваe'

f >r<-нe бpама, i мeнl
Bстояти бyлo пeсила
Я' твoi Фpiгши скapби,
Bласний скаpбouок згy6илa>.

Tак Цаpiвнa дo цаpя
1Vloввть лaгiдвo i тиxo,
i peгouyть всi слyхtttипi
}lа .ii пpиемIrе лt{хo.

B тoii >ке денЬ в yсiх дoмах
Pегoтав .lvIeмфiс нa Hiлi _
Навiть тeль6yxи вiд сbtiхy
Pвалиеь в кoжнiм крокoлилi.

Bдapllв шарський баpa6ая,
I{o6 зiбpатlт J'юд вiдрaзy'
I пpoвiсник вoзвiстпв
Cлoвo вltщогo yкaзУ:

<Cин гoспoдrrifi Paмпсенiт,
Bолoлap всьorю €гвпry
Милiеть цiддaвпм свoiм
oгoлoшyе з peсxpпптyl

Пpoти п'яmгo чt{сла
Чеpвня в Poцi сopoковiн
У двaдцятомy стopiтвi
Пepел втiлспвяrn хPнстoвпш,

'r,4-
l{,5

':}"пoп:д 3а1!,tкнeн}Iх лверeй,
3.пiд замкiв э самoi кpиЦi
3лoдifi скaрби мнoгoцiннi
Bитяг з llaшoi скapбниЦl.

"Гa, щoб злoдiя спiймати,
,Цoвелoся lIа}t lroстаt!итЬ
3ашiсть стopoжa uapiвнy, *
oбiкpав ij вiн вaвiтьl

tlи, щoб 3лoчиЕ IIpllпиIrити
I злoчинцевi дoвести
Нaшy пpиязtlь i пoшaнy
.Ilo зyхвaльствa' яr дo честi, *

Biддаемo йoмy Доrкy
3 тим, щo6, сидячи нa тpoнi,
Boлoдiв вiш Цapствoм цaшI{il
При uapiвяi i кoрнi.

Poзписався власнoprlнo
Цаp пiл мttлoстиBим сJloвo}l
У двадцятottly стopiввi
Пepe.Ц втiлeнItям xpистoвиItt>.

Цаp o6iuявки дoтpt'ltав_
Iv1yжeм став тoй злoдiй .Ц'oнi,
Пiсля смеpтi ж Pампсёrriтa
3астyuuв йoгo вa тpoнi.

Цapювaв i вiн. як iвшi,-
Jlфрni sнск тopгiвцi uалц
I за тom цаPloванвя.
Kахryrь, вавiть riевше lpaдe



tДЕЛЬл4 фOн.БЕрГЕг{

У Д.юссe'тьдopфi нaл Рeйном eтарим
Biкнa y пaJIацi сяють'
Свiчада гopятЬ' мy3ики гyдyть'
lVlаски y тaнцi кpyл<ляють.

Tx свiтлiсть _ саMa t'ерцoгиня тyт,
I{вiтyть ii oui кapi,
Бo s нeю спpитний i дoтeпний франт
Taнцюе вeсЬ чaс y пapi.

3.п:д чopнoi мaски oчi йoio
У xих<oмy бЛискy сяloть,
Hемoв напiввttttнятттtl 3 пiхoв киt{д}кал,
Ш{o в сepue всадI{ти мaють.

. Hа ниx IIoглядаe вeсeлa юpбa _
Маскoвaнi лиuаpi й дaми,
A flpiкее paзoпl з Маpiшeбlль
Bистyкyють спpитIIo l{oгaluш.

Мoв птaх' заливaeться дзвlнкo тpyба,
Гyлe кoптpа6aс бeз'язикo,
Aж пoки таI{oк заI\{oвкаe i вpaз
Cпиняються щиpi п,ty3икI.l.

<Пpoшy, BaIЦa свiтлiсть, yхre мeнi qar,
Cхиляeться фpaнт, * 6y.Ць лaскal>
Aле геpЦoгиня смieться: <нi, нi'
3нiми.пo спoчaткy A,Iaскy>.

<Пpoшy, ваша свiшtiстц пyстl!тп II{GяO'

Miй пoгляд бiдy пpицocить,.
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Aлe гepЦol.иilя с!4ieтЬся: <!,apмаl
flyша твогo Iioглядy пpoсI{тЬ>.'

<Пpoпty, вaша свiтлiсть, я мyшy iти,
Hе вaм я нaлe'I{y' a смеpтi>.
Aлe геpЦoгиня смieться: <Heвжe?!
Якi.бo ви всi yпepтil>

I х<iнки l\{y)кчиllа Чyд.Чий не здoлаB
I * вихoдy бiльшe немae,
I pyxoм свавiльним BoЕa oксaмит
3 лиця кaвaлepa зpивae.

I paптoм: <<Пaнoвe, цe )K бepleнсЬкий кaт>
Гyкaе юрбa стoязикa
I вpoзтiu тiкae, a дaMa сaMа
Бiжить дO сBoгo чoлoвiка.

.[.a герЦoг дpy)Iiиlly ганьбити не дaстЬ,
Biн гoнop tlaхaби. potтoпtle!
Biн миттrо свoгo здoбyвar N,teЧa:

<Анy.бo,'навкoлiIшки хлoпчe!

Cкаpавшiи. я pиr1аpський сaн тoбi дам.
Ш(oб зняти гань6y з гeрЦoгинi.
Ти шельмa вiдoма i xай тeбе звyть.lм,ям 

IIIeльм фoн.Бepгeш вiдни:rii>

oтaк-тo з кaтiв фабpикyють двopян.
A цей _ став пpaпpалiдoм вiтi
Тиx шeльм:в фoн.6epгeнiIв, tцo .ц,юссeлЬдopф
Уславtlлrl в цi,lroп,{y сBiTil



BAлЬl{IpIl

.Цoлi 6iй. У xмаpниx 3в!твaх
Мчать нa кoняx сpiбнoгpивих
Tpп вaлькiрii. I спiв
B темнiм небi задзвeцiв.

И.Ц,yть князi i лtoд вiйною,
Прaгнyть вЛaдy взятil з бoю.
tlyжнiсть _ вI,tща iз чeснoт.
Bлaдa*кpaща 3 l{aгopoд.

}le вpятyс lшлe[,t геpoя!
Cмepть пpllхoдитЬ сepeд 60Iо'
Гeйзal Pинe 3 paI{lI кpoв'
I нeгiдний побopoв.

Лaвpи, аpки вeлиuaвi'
I на завтpа вхoдvrтЬ в слaвj
Bopoг, щo гepоя вСив,

'Ц.o пoдoлaних кpаiв"

Пишнo вхoдитЬ трiyмфaтop'
3yстpiuа йoгo сенaтop
И бypгoм:стp. Kлю'Ii даютЬ.
I вiйськa кр:зь бpaмy йлyть"

Гейl }Iaрoл пливe бeз кpaю.
flзвoни дзBcнятЬ' сурtvtи гpаIoтЬ'
Bлад пiдепiв5lе тpyба,
l <вiват> кpи,tить юpбa.

Hа 6aлкoнаx гаpнi дaми
Cиплloть пишними квiтками.
I гeport киваe iм
B гopдiм спокоi свoiм.

il
{il

1

"{

{
:1

fr
trr

'. пOЛЕ БOЮ пI.Ц. гAсTl}tГс01v1

Печaльвo Baльтгамськиfl а6бaт
3iтхtlyв на гpyди квoлi,
Koли пo.lyв, щo кoрoл,r
Гаpoльда вбитo в пoлi.

Чeнцiв Aсгoдa i Aльpiкa вiн
Пiд Гастiнгс tвелlв ltoс.патиl
Гaрoль,Цoвe тiлo вoни мiж мepulв
ГIoвиннi бyли вiдшyкати.

Та швидкo чeнцi поBepнyлt{ tlаstад
I зaгoлoсилlt: <Панoтue,

flyшa в:л пevaлi y гpyдяx бoлить,
Бо x<ипl Boна I{e хoчe.

3агинyв пiд Гaстiнгсoм слaвний коpoлЬ,
A Банкepт в цeй дeнь святкye.
Блюзнipп i лаtlцi IIIMатyютЬ наrш кpай,
I плач нaIц зa вoлeю _ всye.

Бpитанськими ЛopдаIии стaлlt y)кe
Boшивi fi нeмитi llopмаI{I.l'
I в pиЦapських IIIпopaх гаpцюють кpaвui'
Biд нaс вип{aгaloч}r шаIlIl'

o, гoр *.', .u*.,",. кoltly 3 давtlинr,r
3eмля ця зa вiтвинy пpавить!
o, гоpe святи'п,{ I{aIIIиM' бo в нeбeсах
3yмlють i ix зllеславить.

Aх< oсь кoлlt Ми зpoзyмiли, voмy
Koмета tvIltнy;iltм лiтoм
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I{рпвaвa,, lra огнeннiй мiтлi
Пpомuалa нaд цiлим евiтoм.

36yлoся пiд Гастiнгсolvr н}тI{i внoцi
Лиxе вjщvвання дoлi.
Удвox мlt. бyли тaм i трyп корoля
Шукaли пoBсюди в пo.ri.

Шyкали йoгo ми тaм цiлy дoбy
Мirк саксjв, 3i сMеpтIo зЛиTиx;
HeMаe ГapoлЬдa, ЦeMа кopoля
Пiд Гастiнгсoм мiж зaбитиx!

Так Aсгoд скaзaв' 
'тaк 

Aльpiк скaзaв,
I тяжкo a66aт pукaruтu
B pиданlri сплeсI{yв i рaптotл зaп'{oвк' .
3биpаюuись з дyMKaMи.

<У Гренлeнф,iльдi, _ tsill ти,)io ска3аB, *
У нетрях лiспих i 'нидrt

Едiт Ле6едипа Шия >кивe
B yбoгiй свoiй хaтинi

Пpoзвали ii <ЛебеДинa)) за тe!
Ilo rпиro тoнкy i юнy
Мoв лeбiдь TpиN{aлa вt-lна, i за це
Kopoль пoлtoбив !(paсyнIc.

Biц Дoвгo любив ii i гаpянe'
Tа згo;1oп{,- зa6yв пp,o нei. '

f{aвно тo бyлo, тa забyть нe зMoгJIа
Любoвi вoнa своеi.

Пo цei .iдiть _ хай з вaми paзoм
B .дoрoгy вoI{а pyшaе.

j60

ГIiд Гастirrгсoм знaйдe >кiнo'rий зip,
llo сеpue лaвlro uryкаe.

B aб6aтствo сIодll привесiть кoрoля,
Jvlepщiй х<e, мeрЩiй B дoрoгy!
}1и тiлo йoгo вiддамo зeмлi,
3a лyIпy )к пol,toлиМoсь бoгy>.

:'

I pyшrили зIroI}y пoхMypi че}rцi,
Халyпy знайпrли MаЛeliЬкy:
<<Едiт Лe6eдина Шия, вставaй,
36иpайся y llyть швидeньrсol

Haс гepЦoг нopмандський в бoю пepeмiI,
Tяжкi пpинеcл||l M|1 х(еpтвll_
Пiд Гaстiнгсoм сepeд убитиx бiйuiв
Kopoль нaш. JIeх{итЬ мepтвиfi.

Bстaвaй )кe, Mи тiлo xoлoднe йoго
lilepшili зa IIакaзoМ aббата
ГIoвинвi yllвox вiднeсти B п/toнaстиp'

Щo6 з честю йoгo пoxoватl{>.

Едiт Лебединi Шия fuIoвчить *
B лopoгy збиpaеться липre.
Iдe вoнa з I{иI{и' i вiтep нiuний
lй сивe BoЛoсся кoЛиIIIe"

Iде вoнa IIIвидl{o| iде 6oсoнiж
Kpiзь хaщi лiснoi кpaiни
| тiльки y.Цoсвiта 6aчать вoни
Пoхмypoго Гaстiшгса стiни.
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I]oвoлi зI{икaе' хoлодший тyмau,
'!.цo теl\,tвy oкyтyвaB дaЛeч'
[ всi вoни 6auать, як 3 пoЛя тoг!
фгиднa здiймаeться гaлиu'

Лeжить бaгатo тисяч людей
L,{ривaвЛeниx в дикoмy пoлi
3 oблepтими кitlьми впepeмiiп *
Poзбитi, poзтepзaн:, гoлi.

Едiт ЛeбeдиIrа 1тIия бpeдe
8 кpoвi нa Гаст.нгськ: сxили,
1 пoгляди IIилЬlIиx ii oчeй
JIeтять нaвкpyги' мoв стpiлlt.

Шyкас вoнa' i лt{ше вopoнIlя
3л1тaе oкpуг нeситe'
Чeнцi rк пoспiшaють, i нoги давнo
Hе в силi в>ке ix нoс}Iти.

Bл<e тeмiнь y дoлi встaвaла нiчна
I м:сяць свiтився . лиIiIе, _
Hещаснoi жiнки нелlодський зoйк
I{ю меpтвy лpopiзaв тишly.

Едiт Лeбедина Шия зrrайшлa
l аpoлЬдoвe мepтвe тiлo,
I плачe вoнa, i цiлyе вонa
o6линuя, щo сяе 6iлo.

Boнa пpиiискаe пoблiдлий poт,
Чoлo, щo змepтвiлo в слaвi,
3нaхoдить на гpy.tlяx y кopoЛя'
Цiлi,6 рou" кpивавi.
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Шyкaе вoЕa н8 iioгo п.r'стi;*
.A>к oсь тi знaйoмi шpaп{!l'
Таeмпi слiди мoлoдoi Ntаги,
Любoвi ii й нестями.

Поблизy yже пoспiшaють тенцl,*
Скp.пляють oдlly з oдl.loIo
Жepлинrl вoни i кЛaд\rтЬ кopoляt
Ш{oб винeсти з пoля бoю.

I pанкoм вoI{I{ пpl{нeсли в нoцастнp
Гаpoльда з побoхtlтим благаlltlяl,{,
Ед.т Лебединa LLIия iш"ra
3a меpтвим своiм кoханням.

I дикo ii налгpoбнi пiснi
Beсь день llaвI{pуг]l Лyl{aли *
Лиш uyти бдo, як стapi ненцi
Cтapиx !toлитoв Uieптали.

}1ApIЯ-AHTУAI{ЕттA

Як веселo в заl\{кy Troiлl'pi
Св]чaда i лlсстpа сяloть!
Та нaв.ть i тYт vдень i вtIoчi
Пpимapи сvlлнi б.'ryкaють'

Ураншi в своiм Pavillon des Fleurs
JVlapirо-Антyанеттy
Ми бaчимo за кopо.rliвськrl}Д lel'er
3 дотpимaнняM еTикeтy.

Kpilг нсi tшикrplli даNти стoятЬ'
11аxyui' мов н:х<нi квiти,



1Itt lrtl'lllrtL,сп в B;
l.lu .yo,;; ; ;;,,:1".,:1;;,:, гoр'IтЬ

У кoжtrоi нiжкr
нuo u,'"^.,i;;;;"i#,ffinй стPУниi,

.]' "n 6п лptlемнo бyло дo нllxI-Цe голови дамaм мaтиl

,^.^lju. 
,' l{oрoлrвa' ЯK рёtшTa дaidt

^foве,}I }Ie I!{ас гoлiвки.
п вслlrqЕiсть якраз чсpe3 цeJoсTалaся без завивки.

Boна, хтo зaviск'
fi".',;,_;;;;,"#)lI;, д,oв вежу Шиньoп.

:oIiа 
* Л{аpiТ.Tеpeзи допкa,гrащaдoк ЕrльNIo;lil,oгo 

рol(y;

Без вачiски иас

"вез 
о,n,:;,..;#;""::"Ъ#:::

: Д'aМИ' * yсi нeзаvlсанi тe>к,ьо всi. яK вo}Iа, 6езгo.rrовi!

.''...1". 
всe peвoлюцii нaслIДoц, лtlшvJvМHU j lI дoктри}Il{ *

;^:::.* y цЬoNIy Жан-Жаg p,..o,
tJолЬтер, a тaко}к пiльйoтиrrи.

.,-,u навiть i n.уLIaт|' Тм тaиo.iкгlе Лeгкo _ с,(ажy м:ж нами *flaст:лЬки серйoзt16 BoIrи vс;rозлyчен; ? гoлoBад4и.

1м

- 
Лltш: tтliха,tl Iти,! зoстi]етi]с'Я сl,i.lрil] звича1 Цеpеl'lоннi,

I смilшttir, !стpаi:iно схllл,l.tiотье-* веiBс;ни в безгoловiпt поклонi.

Схiтляю'Iись ввiч.
Бiлr,iзнy 

"."" nopo,i,i,jii;, 
u"*- d'ataur.

A дрyгa Ti коро,тeвi дaе,
Тaкorк схиляiоrIисЬ I{liЗЬliо,

Оеь третя й uетвертa 3 llpe}iрасlllix дa!.1fr пс'клонаptи ;io п.д;toги
!l BелиЧlloсTi паp1' пalruiх
Разом натягa{оTЬ }Ia lloгll,

- 
oсь фpейлiнa блyзкy Toilкy !IесеJ пoклo}Iofr,t' як A,tае зBиЧкy.

A дрyга 3 пoкЛollol,l пiднoсигr. i*I пoдаr спlднtlчкy.

'. 
Тyт odеpгoфмeйстpина тeж стoiть,

.\eр}iючи всitvl пapадом

! те}к за вiдеyтнiстIо r.oлoв!t,
Bем:хаeться lli;кнo зaдoм.

- 3аглянe ц:кaве сонце llа &,I!Iть _
J:сяlоть ;tloстpа в пром.ltнi,
] а JrаB'Tl. во:чo т;ка' ltl'.:аl'l,
За'jачtrвшtг дlrвlti .'.tli.

i(}т



},1АЛиР1 нApojtЕЦЬ

B нiuнoмy гopЩикy, гаpно в6paний'
Пoмчaв вiн Peйнoм, по бистpинi.
I в Poттeр.Цамi скaзaв кoхан:й:
<Нy, як' дiвчаткo, пiдeш uи нi?

Ми вiдпouинeMo в,цBoх, IIoдрyх(кo'
B мoiм палaцi, I{а пo.цyшIках.
Tам ст.нки звltтo з тoнкoi стpy>кки,
Iз сoлoминoк-блискyuий дах.

B мoiм палaцi yсьoгo вДoсTаль;
Ти ЦаptоватиMeцI B лoбpиli uaс.
У шкapлyпинц: пoстeлим пoстiль,
A пaвyтrtнкa yкpиe }Iас.

Ми напeчeмo пyxких oЛaдQк,
B oб.д насMажиMo vеpваuк.в.
.lVlенi мaтyся зoстaBI'тЬ в спaдoк
Haпeвне з четвеpo пиp.жк:в.

fl маю салo' я I\4аю сMaЛeцЬ.
B напepстку в Ме}Ie сMaqнe виriце'
B гoрoлi p:пка завб:лЬшки 3 ПZ!Л€ЦЬ,

Нaм бyлe дoбpe - рyчyсЬ 3a цe>.

Були тaм кpики, бyли з]тxaпня:
<М:й милий бoжеl FIе мo>кy! oх!}
.[iвнаткo I1искI{yЛo ц1e вoсТаIlнe
I в гopЩик BЛiзЛо i3 ниI\4 yдBох'

i*+
Бyли Цe - люди' a чи мirтпки?
L[ьo^'o не знalo i сaм як с.цiд.

Я в Beвеpлalrдi пiдслуxaB н!rцIKс'!d
I{ю казкy_тjмr'вжe тpitдцять л;т.
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I\4ItTь,

Li'. ЦAР ДABиД

3 yсмiхoм Bltt{рaе деоIroт,
Знaе, що як вiн зaстинe,
Caмoвoлля в iншi pyки
Пepeйдe' тa нe' зaгинe.

Бiдний Лю,Дl Як тi вo.liи
Biчнo в яpмax' з тiлoм, з дyxolrr,
A 'lий кapк B яp}'to I{e гЦетЬся *
Тoгo гpюк! _ B чoЛo oбyxoм.

При смepтi .П.aвид. мoBЛяI}
Солoмoнy: <Cинкy лЮбий,
Hе зaбyль >кe пpo Иoaвa,
l{o мeнe сJIaсaв вiд згyби.

Toй хopoбpий генepaл -З.цавнa гнyB на ньoгo гнiв я,

Ta нeнaвиснoгo сItpятaтЬ
Якoсь' синкy, ttе поoмiв я.

,l"и 
я< пoбorкний, синкy, Мyдpиft,

Бoгoбoязний |нa слaвy'
1Vlаеш силy й легкo зl\,to)кеIц

Каpк скpyтитЬ тoмy Иoавy>.

KoPoЛЬ PIЧAP.ц

B зелeнoмy лiei, як бypя, мvить
Iздeць на кoнi гаpя'liм"
Смieться й сп:вае, Cп'янiЧДтra gд

Бo вoлю i cвiт пoбaчив.



&liцний йoгo пaншep 6лищltть мi>к вiт,
A лyх щe мiцн]шим 3да€TЬся.
Tох< вiв - хpистиЯнських pиЦapiв свiт,
Pi.lаpл * Лев'ятe Cepшe.

<Пpивiт тoбi в Aнглi'il>_клиuyть квiтки,
У тpaвax сxиЛиBlIlись Дoлi; _
<Якi мl'l щaсливi, кoрoJIю' щo ти
3 aвстpiйськoi вт]к нeвoлi>.

Heначе oнoвлeний, в мopi трaв
Кopoль пpол:тае 6opoм,
Ta зaпax aвстpiйськиx 'Iеl{ниць зГaдaв
l дaв pyмаковi шпopи.

xPисToBI HAPЕЧЕF{I

Хтю внot{i IIoBз Lroкaстир
Пpoйлe пiзнo пpи нагo.цi,
Тofi пoба.lить, як блyкають
Tам пpимаpи в хpeсн:м хoдi,

У пpoueсii сyмнiй *
Тихi тiui ypсyлiнок;
Cяють ixнi бiлj ли.{кa
3.пiд чeпц]в тa пeЛepl{нoк,

.' ,' :JVlepeхтять свiчки в пiтьмi
I пoвтopюe склеп]ння
Лeдвe.ледвe uyтнi звyки-
Iхнiй шeпiт i мoл:ння.

Bхo.цять IIplrвидll в сo6op,
Пiдцiмаються Irа xopи'
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I лyяaють тиxi спiви _
Гoлoс скopби i пoкopи.

Та пarшить >кaгa i шал
B пaнaxиднoмy мoтивi,
Гypкoтять y двepi нeбa
3лi poзпyсницi i xтцgi:

<3aпoв:дaнi Христy,
Ha земнy стeзю зiйшли ми;
Te, щo взЯти 1\{ав ГoсIIoдЬ'
Keсaрeвi вl,ц,дaли l{и.

Хвацькi вyca маe в:н'
oбДаPoваний хрeстaIv'и'
Епoлeти сяютЬ тaI{' що
Упaдають 6iднi дaми'

Ax, нe тepни, шe в1нки
Hа Хpистa мIl oдягаЛи' *
T,iльки poгaМи йoгo мil
Щедpo saвцIe пpиI(pаIIIaлI{.

I oплaкaв гpix тЯ}ккиfi
Biu, зlxoдя'{и з сilнaю,
I скaзав: <Пpoпaщ1 дyшi,
Я вaс тяжкo пpоклинaю!>

I з мoгил Mи BстaeМo
3a гpixи свoi й химеpи
I блyкaемо як тlнi -
Мiserвre! МisеrereI



Ax' в тpyнi IIриeМнo те)I,(.

Tа в яснiй iieбeснlй сфeрi
FIам 6yлo б дaлeкo лiпшe _
j\,Iiserеrе! Мisereгеt

o, пpoсти, Iсyсe, нaс
I poзкpий шиpoкi двepi
Haм дo pаю i нeбeс _
Мisеrerеl Мisererе!

Taк спiваe xop чepl{ицЬ
I opгaн гoлoситЬ в шалi -To стapий пoкiйний кiстep '

, 

Лютo тиснe нa пeдалi.

пФАЛЬЦгPAФинЯ ЮтTA

Пфaльцгpафиня Юттa IIлинe y чoвtti
Пo шиpoкiм Peйнi, в сpiбяiм тyl\4afli.
Cлyх<ниця пpавить' a гpафиня iй
Kaжe: <БaчиIII тpyпи y пiтьмi rriвнiй,
IJJ.o пливyть зa нaMи
Пittними вaлaми?
Як тyх<ливо плIiвyтЬ йepцil

Ciм звитя>кцiв слaвних, сiм юцакiв.
Bсi в мoiх oб]ймаx, нirкнi i цaдкi,
Bipнiсть oбiцяли. A щoб клятв сBojх
Hе мoгли злoМити _ я скa3aлa iх

Bсix oлpaзy вбити,
B piuцi yтoпити.
Як тyжливo пЛиByть I\tepцit>

Cлy>книЦя вeслye' a гpафинi смiх
Бринить глyзливo... Bтoпила всiх!
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I, пiднявши пaльц1, мершi tlливyть,
jVtoв oстaнцю t(лЯтвy в в:pнoстi дarо'rь'

I дивляться нiмo
Cкляними oчI{I\{a.

fк тy>кливo пливyть мeрЦil

; iVIABPсЬKиРI KoрoЛЬ
У вигнaнця з Aльпyxаpи
Мoлoдий кopoл6 пoдaвся;
Tиxo, з сepцеM IIoBIIиI\{ тyги,
Iхaв в.ц пoпepeД гypтy.
A -зa ним lra iцoхoдцяx
Tа в нoсилкax llo3Лoтистиx
Bсi х<iнки йoгo сидiли;
Hа oслax _ paбинi нopнi.
Coтня вipниx слyг 3a I{имц
}Ia apaбськиx дoбpиx кoняx;
Koнi гopдo BистyпfltoTЬ -Bеpxiвцi IIoникЛи в с.длaх.
нi цимбaл.в, aнi бyбн:в,
lii пiсень _ нe чyтнo й гyкy;
Ha oслах лзвiнo'rки ср;бнi
Cмyтнb плачyть сеpeд тишi.
Hа веpхiвлi' звiдки- IIoгляд
fl.oсягa y д:л .ц,yеpo,
.Ц.e шпилi бyлoв Гpеналських
Moжнa бaчити вoстаtll{е, _
Tам з кoня кopoЛЬ зiхoдиB,
Ш{o6 пoглянyти на мiстo,
I[o в вeнipнlм свlтлi сялo,
}laчe в злoтi, в багpяниui.
o' аллахl Щo в|н лoбачrtвl
Там, де бyв любимий $4:сяцЬ,

l7r



Хpест i стяг стpиMить iсnапськиI1
Hа Aльгaмбpi скр:зь I{a Bе)f{aх.
oх, як те кopoЛЬ пoбaпив,
3д:йцялись з]тxaннh B грyдяx'
Сльoзи paптoM пoлиЛ!lся'
Moв дх<epeлo пo oбличчi.
Hа кoнi смyтнa сид;ла
Kopoлeвa.мaти' хMyрo
ЕIa жypбy йoгo дивилась
I кapта.пa гipкo й гop.Цo:
<Бoа6дiль eль Хiкo, сopoмl
Ти оплaкyeш, яK х<.iнкa'
Tеe мiстo, ]lto ,нe тяMиB
Бopoнить, як чoлoвiкl>
Тiльки Bчулa гoсTpy Moвy
Kopoлeва _ кpащa, Il{илa'
Д{иттю скoчилa 3 l{oсиJroк.
0бняла свoгo BЛaдapя.
<Бoa6дiль eлЬ xiкo>, * e{oвить, -<Заспoкoйсь, IvIoe кoxaння,
Бo з цii бeзoлнi.тyги
Лaвp тoбi зpoстe poзкiшний.
Torк нe тiльки тpiyмфaтop
Пepeмoгoю вiнuaний,
Щaстя тeп,IlioГo oЪpaнeuь,
Aлe ,й син кpивaвий лихa,
I 6opeuь вeличний дyхol\4,
Toй, щo 'цoлею лихoю
Пoдoланий, бУдe x<ити
Bi.Iнo в тrап4'ятi нapoднiй>.
<М:сцeм слiз oстанцix Maвpa>
3вyть дo сьoгo днd тy гoрy,

.[.e кopoль кoЛисЬ вoстаllЕe
Пoдивився на Гpeнaдy,
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oтхсe, слpaвдилася лtобo
Пpoвiсть любoi лрyх<ини, -Имення МаBpсЬкoгo вЛадаpя
3дoбyлo llraнoбy, й слaвy.
Tая слaвa Цe загиIte.
A>к пoки стpyfia ocтатIlя
Hс пopвeться на oстатнiй
B Aндaлyзii гiтаpi.

)KOФФPУA PЮ.цЕЛЬ I ]\,1ЕЛIсAн.цA ФOI{.TPIIIOЛ I

У Блaйe _'cтapiм палацi
KилимeвoдIriп{ioкoi;
Ife гpaфиня Tpiпoлi
Tкалa тoскнolo !iyкoю.

Дyшy B килI-rМ цeй вплiтaлa,
I гipкa сльoзa 'Любoвi
Tytкнy сцeн-y IIoлиЛa'

Що вiддaв yзоp шroвкoвий, _

fк вoвa Pюдeля стptflа!
U{o oдив.вr\,{ирaв IIaд I\{opеM.

3paзy ви,Цнo в кorкнifi pисi
Ix хtypбy в,eЛwKу й гopе.

Цe rк Pюдель нa eшщтнiп! лo)шi
Cтpiв yпеpшe i вoстaннe
.Ц,aмy, щo ввi снi з'явивпlисb,
Пpинeслa йoмy кoхaшяя.

A гpaфrня, нaхиливIIrись,
o6нялa йoгo тyrкливo
I цiл],e зблiдлий poт; l
Щo ii irpoслaвив сцiвoм.



Aх' нaйпeршпfi ix uiлyпoк
Бyв цiлyнкoм рoзставаlltlя.
Bдвox вoни t{адпиЛи кeлeх
Pаювaння i стpаrкдання.

У пaлацi тiм щоlloчi
Чyти кpoк i тиxe слoвo,
I на килltмi ф:гyplt
Пpoкидatоться paптoвo. .

Тpубадypa й iVlелiсанди
Т:нi 3вoдятЬся oспалi,
СxoдятьзкилиMaiтиxo
Пoходrкають в темнiм залi.

Hiжнi пyстoщi й забaви,
Рeчi тoскн:, й таемничi
I гaлaнтll]сть тpубaл1'рa
Iз цaс.в сeрeл'ньoв.'.tuя.

<Жoффрyа! Tи мeртве сepЦe
Гp.сul гoлoсoп{ лtoбoвi,
У давнo зoтл:л]м тiлi
Чyro rкap бyйнoi кpoвi>.

<j\ileлlсандo! ll'[астя! Kвiткоl
Я в твojм кoxaн:пr зoрi
3нoв rкивy, , вiддавши смеpтi
Тlльки 6.ль земнllй i гope>r'

<)Koффpya! Ми пoeдналиcь
У щаслив.м снi, кoханttfi,
И знoвy любимoся в смeртi;
l{e Aмypa нi>кнi paни>.
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<-iVleлiсaяДol lldo нaм сoн цеfi?
Щo нaм смepть? Пopoжнс словo"
Biqнiсть-тiльки y кoхaпнi.
Я люблю тебe, чyдoвa>,

<Жoффpyа! Як сyмнo в зaJIi,
B мiся.IIt^м тaемн:м св]тлi
Bжe нiкoли нaс нe стp:нyть
Paнкy пpoменi пpивlтнi>.

<Мелiсандo! Hеpoзyм+rаl
Tи сама _ пpoмiння свiтлс.
.[I.e ти стaнeшI _ сxoдиTЬ соIlue'
I веснa i щaстя квiтне>.

Так Iшeпo'ryть любi т]нi,
Пoкlt нoqi тЬMa IIе PIiикнe'
ГIoки м.сяць лле пpoмlння
Kрiзь вyзькi стpiльuaстi в:кнa'

Тa, лякаюvи кoханшiв,
Pанoк не6oм пoб:лiлим
Лине, _i Bol]tl зникaIоть
3нoв нa стiнy, в пишний |<11;11:l|ъ|,

BIЦЛIпyЦЛI

ГiPЕлIoдIя

Oсь вoна, Aмepикa!
oсь дe вiн _ нoвlтнiй ев1тl
He тeпepiштн:й, щo вже'
oб'свpoпившись, R'ялитЬся.

Цe тroвiтн]й свiт*йoгo
oтaким iз oкeанa



7
Kристобaль Koлyм6 дoбyв.
Щe яснi йoгo пoтoки,

Пepлами вoдa iскpиться,
PoзсипaюIIпсь бaрвисто
B oгняниx цiлyнкaх сoнця.
Пoвпий сили щe цeй сBiт!

Цe не цвиЕтаp poМантизмy'
I{9 нepёп'янa гopа
llaBнIx симвoл]в цвi.'lиx
I пepyк зaкам'яlliлиx.

Ha х<ивoмy гpyнтi квlтнуть
,ЦеpeвA rкивi _ нiхтo щe
He збaliд]i>кiв i цiхтсl
ЦIe нe I\'{aв сyхoтки МOзкy:'

Taм птaхн сидять на в;тaх
Пpевeликi. B дих мiнливe
Бapвнe пiр'я. .Цoвгoдзьoбi
I пoвa>квi, вниз otiимa'

}loв кpiзь uoрнi oкy.llяpи,
Дiloвчки ДI4BIIЯTьIЯ нa тeбe,
Пoки вpаз нe poзкричaться
И мoв пyмaсi засoкouyть.

Я tle втну, I1ро. щo гoвopятt'
Xoч бlа й знав пташицi мoви
Taк, як знaв ix Сoлoмон,
Щр, хtiнoк бeз лiкy дДaвIIIin'

У птаtшиниx мoвaх зrtавcя,
He в oдних нoвiтнiх лиrп.

A fi в стapиx' Давшo лoмQРлиJ(.
8rирoдr*iлих дieлaктeх.

Грyвт нoвий * i двiт fioвiтЕlйl
Цвiт rroвий _ нoвиfi i запах!
HеuyвAшиfi7 .Цикий 3дцд56
,{o мoгo сягae Eoса.

ДpAжнить, >l<ёлtlть нeвмoлtlмo -rцo а)I{ нюх мiй xитpoмyдp!{f;
3апoвзявся: ,Цe paнiш
Щoсь пoдi6нu 

" *ж* tltoxaвР

Чи нa Peджeцстрiт' Jr!IбoI{ь,
3 

-.плoмеиистo-fl(oвтиx pyt'oк
Toi стAвuoi яваtlк!l.
Що зaвжди х(yвaлa квiти?

tIи 6yлo цe в Poттepдaп{t,
Бiля статyi Еpaзма,
B бiлiй вaфeлЬнiй пaлатцi
3 таfrнoвитим oпliцaЛомР

Пoкп я нoвiтнiJl свlт
Oглядав i ,цивyвався,
(,ai{ приMyсив я йoго
.Цивyвaтись тaкo)l( _ l,{aвгIа

Пoлoxливo в кyщ r,{aйIryЛa

l uiд *."u oдхpeстивIIIись'
JавoЛaЛa з лякy: <Привид!
це стаpoгo свiтy пpивидl>

.LIавпo злякaна, нe
Я нe привид, нe

бiitcя, *
прI'Maрa:|т6
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Б,е 'я<иття y Mене B )KиЛax'

Я нaдiЙнуltl сиIl }I(иття.

Тa в стoсунках дoвгopitlниx
Iз мepЦями пepейняв я

Пoвeдirrкy y I1oMepлиХ

I властilвe iм .цивaцтвo.

Kpащl дIli своi минулi
У Kифгeйзepi пporкив я'

У гopi Bенеpи й iншиx

Kатaкoмбаx poMа}tти3I\,ty,

To>к не 6iйся, милa мaвпol

Я .пюблю тeбe. бo сяe

Tвiй огузoк бeзвoлoсий
B тpьox мoiх Koльopax любих.

Чopнo.uёpвoнo.злoтистi
Бapви мaвпячoгo зaдyl

Baс yзлpiвши' пpигaдaв я

3 сyмoм пpaпop Бapбapoсси^

I

Ha .toлi нoсив вiн лaвpи'

3oлoтi мaв тrа чoбoтяx

oстpoгй _ xo.I i нe бyв вitr

Hi гepой' нi пpoстo pиЦap.

Бyв oтaмaнoM хapцизIlиll

Toй, щo Bтис y Ktlllгy слави

Безсopoмним кyлaкoM

Бeзсopoмне ймeння: K6ртeс.
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Пlд KoлyMфвим iмeпням
Blн зaтис йoгo так мiцнo,
II{o шкoляр y шкoлi мyсltтЬ
3 гoлoви oбидвa 3нaти.

Biн, олpaзy >к зa Koлyмбoм,
Hазивae нам I(opтeсa,
Haнe ,Цpyгим тoй стoiть
B нoвoсвiтнiм ПаIrтeoнi'

floля гeнiiв лyкaBа:
3бepiгae нaшe ймeння
Bipнa пaм'ять людеЬI(a {IopyЧ
Iз iмeнням poзбишaки.

tIи не кpaщe IieвiдoмиМ
Бyтrt зoвсiм, нiж блyкатli
Пo вiкax бeзмipпo.дoвгих
У такoмy товаpиствi?

&lессeр Kpiстo6аль Kолyмб
Бyв гepcй _ i начe coнцe
.П.yх йoгo oсяйвo-свiтлий
I нeнаqe сoнце щeдpиti'

Iпшi тaкorк дaрyBa,rти}
Aле свiтoвi лшlц вiн
Iliлltй свiт даB y даp}iЕol{
Пiд iм'ям Aмepикп.

il. н зв:льttт:тit нaс tlе м]г.
[з земнoi 6yцeгаpнi,
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Тa lyмir Тi лошrшpит*

l лаrrцroг spoбцти дoвgfltii.

Bельмlt вдяЧ!tе fioмy лIодсtБо'
Бo нe лищ €вpoпa втo!,!flа, *
Aфрикa та Aзiя
Bя<e тaк сaN,to floтoь{!!л!,!сЬ

Лиш oдиtт, oдин Гepoй

.[,aв вaм бiльшe й дaв rraм l{paЩс'

Нbк Koлyмб' i ше бyв тoЙ'
Хтo пo,u'apyвaв нaм бoгa.

Г1анoтсць fioгo Aвpaм
I Иoxебeт звaлaсЬ мaтиl
Biн, щo цaзвaтrиfi JЦoйсeeм'
tsiн нafiкpaший мiй гepoй.

Tа, I1егaсе мiй, тв нaдтo
3a6аpивсь бiля Koлyмбa'
Haм дo МeнЩ sнaч}Ioгo тре6e

Прямyвaти*,u,o Kopтесa.

Poзпpaвляfl вoгнистi кpилa,
Koню мiйt Heси мeнe
B дивний кpaй нoвoгo св:тy,

B тoft, щo Мексilкою tвaвся'

B зам<lк тoй нecи мeве,

Ш]o дep>кaвeць Мouтеriyма

"Цaв гocтяi\{ свoiм iспанським

.I{ля пpитyлкy гoстЬoвито.

la яс "ttlше Дirx i i>кr,,

B saпaдьнoмy п4аpнoTpaтствl,
[ав .lyrкинцям цejt дePжaBець .*-

Щe й дapи бaгaтi й пишнi

I кoштoвнoстi нyлoвi;
3лoтa щиpoгo oз,ц'oби
Cвiдчили прo свiтлий дyx
l щeдpoтy мo)кIloBЛадця.

Цей дикyн невчeний зoвсilvI,
3aбoбoцник i пoганин,
Biрив ще y ЧeстЬ i вipнiсть.
I в свящeпнe пpaвo гoстя!

To й пoгoдивсь вitt oxoчс
3aвiтaти сail,! нa сBятo,
II{o нa чeсть йогo iспанцi
Bлаштyвaли в сeбе в заN,rкy'

3 п6четoм свoiм pйapським
Бeзтypбoтний мo)l(Iloвладeць
fl,o iспarrцiв пpибyвае
Пiд гyчне вiтання сvoeм.

Як тa п'eсa називалaсь,
Я цe зпaю. JVloжe бyть,
<Чeсть iспанcька>. aлe аBтop
3вався дolr Фepнaндo Kopтeс.

Гаслo вiп IIoдав _ i pаптoм
Oтoчили Мoнтeuyмy,
Пoв'язали й yв'язнили,
Як аepyнкикa' y вaмкy.
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&lottтецyмa скoрo Bfi4eр, *
I прopвaлася зaгaТa'
Ш{о з,.roнинuiв беpеглa
B'д нapoдних мсти i гltiвy.

Як сrpахiтнo зaкипiлo_
FIаuе збypенtай npибii|,
I шyмiли щopаз бли>кue
Hевблaгaвнi людськi xвилi.

Мyжньo бllлиcя iспанцi
И вiдбпвалисЬ' та щollеI{tlo
Пoнoвлялaся oблoга
И 6opoтьбa стaвaлa втoI\,rIIa.

Пiсля смepтi .&IoнтeЦyми
Пpипинився зoвсiм дoвiз:
Скopoтились pаuioни
I пoдoвшaли oбличчя.

Пoглядають згoлoднiлl
oдин нa 'днoгo iспаtrцi,
I зiтxають, IlрllгaдавIlll!
Xристиянськy бaтькlвщинy.

Батькiвщинy д,oрoГy'
,Ц,e гyдyть святeбнi дзвollи'
.{e нa вoгнищi кипить
JVlилa ollea Po}ida *

Щe й пiд сoyсoм гаpбаншoс,
Пiд якимt лyl{aвo l.t смачtlo
Прoкипiвши. пoxoвались
Hачасничeнi кoвбаски.

Biдбy.lraсь вiйськoва Pада'
Уxвалили вiдступaти;
У нaстyпний paнoк вiйськrl

3aлишити мiстo мyсить'

Увiйти бyлo iм лeгкo
Чepeз хитpoшi Kopтeса'
Biпстyп, бaч, дo сyхoд'oлy

Бyв нa тpyдIloщi бaгaтиil.

Мiстo Мeксiкo ле}KитЬ

Сepeл сlзeра знar{Itcгo;

Шyм пpибoю.oToЧиB
oстpiвнy мiцнy фopтeцю'

Щo пoв'язaнa t зеM,тlеIo

Лиш пopoмaми й мoстaми'

Щo леrкать tlа дoбpиx сЛyпaхi

Бpiд пoслaвg6 мirк oстpiвцями.

Ще i сouце пr BстaBaлo _
3 мiсця pyшиЛи iспaнцi;

He гpимiли бapaбaнт,t'

He пpoгpaB сyрN,taч lloхlдlly.

Лю6их, бarrте, xaзяiв
He xoтiли пoбyдити
(Тисяв зo стo Meксiкапцiв

Taбopйли в lVlексiкo).

Ta iспaнцi пoI\{иЛиЛItсЬ'

Xазяiв IIe вpaxyBaBIIIи' -
Пpoбyлилися сьoтoдIli

.Ц.yrкe paнo IиeксlкaЕцl.

182
183



\

Hа мoстах, j gа flopoд,lax. 
.t нa бродaх зaляrЛи.

Щoб пpoщаЛЬtlогo itaлoю
{opогим гoстя!!4,пiднeстш.

Ha мoстах, tlорoмах' бpoдaх
rtouaлaся дoбpа yчта!
у IIoтoках лиI{e кpoв,
Tа п'яrицi пe впIr;исЯ'

Tiлo s тiлolr yпpитyл *
l нa гPyдяx мексiкаtrських
Hа oгoлеrrих вiдтисдись
Лат iспанськиx Biзepy!шa'

Piзанина, дoшoгyбствo(е бyлo * i цe кoтилo"сь
A* oo oстpaхy [oвiJIьIro
Пo мoстaх" пoрoмаx, бpoдaх.

,&leксiкaнцi зaBIiвали'
JVloвчки бl.t.лtlcя iспанцi;
Kpoк за кpoкoм бpати з бoюtм y вiдстyпi пpийшлось.

У тiснdтi цьoгo 6oю
He дaвaдo llepeBaги
€вpoпefiськe вмiння 6итись,
La!toпaл!{, дати, кoнi.

.4, чималo з тих iспatrцiв
г1авантa)киJ.Iися зЛoтoп{.
Щo paяiш нaгpaбyвaли, *
U Pyдий вaнтах< гpiхiв!

184

1
Big з,ялив, хил:rв у 6итвt.
l'ц!iявo,1ЬсЬItий мeтaл

!e лише гpiхoвнy дyu;y,
.{лe й тiлo пoгyбив.

Гeть вcе oзeрo тиl{Чaс{Jд{
Bкрили бapкut тa пip6ги,
B них стpiльцi clltiли tt биlttlПo мoстах, лopoidaх' бpoдаx.

P -гo'y 
IIIарBаpкy' звичай}to,

r opaтlв свoТх влyнали'
rа 3aте sлyчaли таI{o)!i
[ гiдальгo благoрoДних.

Ha oдшoмy мoетi впав
Гiстoн мoлoдий, тoгo дI'л}Iiс вiн пpaпoр' l{а яI{oмv /

oбpаa бyв святoi дiви" '

B. oбpaз Цей влylaли такoж
oIpнl пoстpiли iндiйцiв;
rrpoстo B сepцe пpиснoдiвi
Шirсть блискy'rих сipiл Bп,ЯЛoся,

Hачe зoлoтi мeчi,

!l Щo Маtеr Dolorosa
llpoбиBaloтЬ бiднi гpvди
Ha пpoцесiях ц.p*oun"*.

Умиpaюuи, дoн Гастoн р1

Пepeдав Гoнза,тo прапoP'
Aлe й тoй пoмеp oдразy 

'l{,бдaвци ницьмa. Пiдxопив
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Kopтес сa},t сBятy кopoгвy'
Bitt _ oтallaЕ' BIIяBIIIи вгoPy'

Tак тpимaв ii лo вoui . - '
Щo бoйoвищe сIIиItилa'

Cтo i шiстд.eсят iспaнцi'B
Cмepть свoю B тoй дeнь зyстpiли;

Пorrад вiсiмдeсят в ,PyKи
Bopoгам xшвцervt пoпaЛи,

Baхскo зpatrеIlиx ЧимaJIo

Пoвмиpалo тpoxи tгoдolt{.

Щe й 3 двallадцятepo' кoнeй

У пoлoн в3яли чи вбили.

Лиш нaд,вeчip Kopтeс з вiйськoм

Пpoлoмивсь Дo. сyхoд,oлyl

Щo йoгo вкpиBaJIи сKyпo
Мoвcазнi плакyd вepби'

п

пiсдя д,tIя стpашнoгo бoю

Hiч звитяги зaйнялaся,
Coтнi тисяч смoлoскипiв
3aпадали в Мексiкo.

Coтпi тисяч смoлoскипiв,
Cяйв oгliистиx i вeсeлиx
Cвiтлo киttyли яскpaвe
Ha пaлаци тa кyмиpнi,

*

oсвiтлиЬши paзo!! 9 тим

Xpaм стpaшlroгo Biцлiпyцлi,
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Цеглянy фopтeцю 6cга,
Ш{o нaгадye €гиптa,

Aссipii fi Baвiлoнa
Beлeтeнськi пoбy,Ц,oви,
Hам вйoмi IIo Maлю}II{ах
Генрi Мapтeна, бpитaнця.

Сxoли тyт такi пoдi6rri
I птиpoкi, щo пo tlиx
Bpaз iдyть yдиз i gгopy
Бeзлiч тисяч мeксiкaнцiв.

A тимчacoм пooбaбiч
Boяки . poзтаtIIyBаЛисЬ'
Пepeмoгoю yпивulись
Aбo ж пaJIЬx4oвиI\{ вllнoп{'

Cxoди цi 3вeлися в'.opy
.Ц.o великoi плoщЙlй,
Щo oбвeдeнa пopyтuiм,
Утвopила xpaмy дaх.

Taм нa тpoнi-oлтаpi
Boзсiдаe Biuлiпyuлi'
Kpoвorкepвe стpахoвйще_
Мексiкaнський бoг вiйttи.

Aлe вигляд йoгo пltшнпA,
Пo дитянoмy бeзглyздий,
Kрiм пoбoювarrЬ тасмtlих
Щe й yсмiшкy Bllкликae -
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Поrляд кrrнyЬпrи нh нЬого,
.lVlи пpигалyeМo вpаз
Cмepтi бaзeльrькoi B14ГJIяI,|

Чи брюссельський Мanken-Piss.

Пpaвopfu стoятЬ п'rиjpяrllll,
A пoпи лiв6pyu бoга
3aпищалися в oдi,trцi. 3 piзнoкoлipшoгo пip'я.

Hа щаблях oлтаpниx всiвся
3o ста poкiв нoлoвi.roк,
Бeзвoлoсий, бesбopoДий,
У 

"uepвoпoмy 
каптанцi.

Цe найвищий )I{peцЬ тyтeшrriй,
Biн нo>ка свoйoгo 'тoчить'
Toчить:з yсмiruкoю й чaсoм
Пoгляд кидaе нa бoгa.

, . Пoгляд слy)кIIикa' 3дaетЬся.
Эoзyмie Biцлiпyцлi _
Biн poзплюшye вiйниui
И вopyrшить гyбами навiть.

Ha щабeлькаx мy3r,IкаIIти
Пoчiплялис'я xaвп6чеп,
.Д,oвбишi тa poгoдмfxи *
Щyм' i гpiм, i ляск, i вeрeск'

Шyм, i гpiм, li ляск, i вepeск, _.
L{e pевнyли всi oдpaзy
jVleксiкaпськoгo Tе.Dеum-

, Hачe цявкаtII{я t{oтЯчe.
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Haчe нявкariнЯ кOтяsс
Тa з пopoди oтiei,
IIdo' тигpиtto!о soвeться
РI нe мишeй - .Jlюдeil кoвтaq

Як дoнoсить легiт ttoчi
Чсpeз oзepо цi tвyки .o
.П,o iспaнцiв, _ тo в iспaвцiв
Bжe й шкpебyть кoт}r y сepцi.

Попiд вepбan,rи сy},rнпil4и

Там стoять вoHи щe й Дoсi'
Cyмнo вopяuи нa мiстo,
II{o в oзеpнlrx те}4них водax

Biдбивaeться глyзливo
Пepемo>кними вoгtIяIltи,

Hase в дивItoмy пapтеpi
Bедeтeвськoгo тeатpy.

,Ц,ax oсяйниfi Biшлiпyuлi *
Сцeвa дивнoгo тeaтpy|

,Ц,с мiстepiю лaють
Ha oдзначeнI{я звI,tтяги.

tЛюдська )I(rpтвa) * нaзвa lfi,
3мiст i фaбyлa llрaдaвнi;
I в odpoбui xpистиянськiй
He такi,вrкe стpахiтливi,

Бo y нас винoI\4 qepвoниl,t

Стaлa кpoв' a Mepтве тiлo _
Мepтве тiлo oбеpнyлoсь
Hа'тoнeсeнькy oблaткy.



Aлe тyт, y дикyЕIiв,
Жapт нe в )кaрт, oтoх{
М'ясo бyлyть iс гlt тyт,

IIaвсIlpавжI(!I
oсь вrке nеpед BiцлiпУцлl
Ix примyшyютЬ вклoнятlIсЬ,

Taнцювати сopoMицькI{

Iх примyшyютЬ тopтypи

Oдчaйrri й тaкi стpaxiтЕi,

ШI.o катoвaнllx вoлaнilя

Пеpекpилo 6 гoлoсiння

Kaн;6алiв.Xаpiвapi.

Бlлнa пу6лiка iспаirськаl

Kopтeс рaзoN{ 3 тoвapиствoil{,

,Ц.oслyхaюuись, впiзналIl

Blpниx лpузlв смepтttиil стогiн.

Hа зaлитiй свiтлoм сцeнi

Iм, ненa'{e зoвсiм зблизькa'

Bидко пoстатi' oбJ.Iиччя _
Bидкo нlх< i видкo кpoв.

I вoни, llioлoMIt з1-Iяв]II}i'

Пoставaли нa, кoлiна,

3aчали I1сaлoм IIoМeрлих

I спiвають De profundis.

БУв м1ж тиI\!ll, щo вt4ирaли'

Taкo>* Paймoнд де Меrrдoсa

Cин кpасyн:.aббaтиси,
Любки пepшoi Kopтeсa.

Як Kopтеr нa гpyдях xЛolтця

JVlедaльйoн пoбaчив з l\{илliМ

Piдним oбpaзoм мaтyсi,

Pевttо вiн слiзьми yМиBся.

Kpoв пpoллеться - n'o.u*, кpoв.

Tyт пpoллетЬся l(poв чyдoBa
Хpистиян, Щo нi pазj
He змiшaлася 3 кр:вЛёIo
Hi евpeiв, нi мoplrекiв.

To pa.uiй жe, Biu.пiпyш,тi,
3акипить iспанська кpoв,
B теплих пaхoщil.Y сьoгoдlti
Ти свoгo скyпа€пI нoсa.

3аклaдyть тoбi сьoгoдпi
Biсiмнадцять rкеpтв iслeнськI.тхu
lIля твсэiх я<еpuiв rIеЧeняt
Хaй пoдaвлять;я, Чyдoва.

Бo людинa e
A людинa *
Тiлькrl з
Як 6orЙ,

паxощiв самих
Ile мo}Ke х(итI!.

твiй х<pець.
бiдниli зхtеpпик *

U:.й, г:.'д}'ть в>кe дoвбнi смертii хpипить вже рiг вoловийt
Cпoвirцaють, Iцo нaдXодI{тЬ
Час poкoвaнltх до спrеpтi.

oсь вoнtt, rанeбltо гcлi
Iз pyкaмtt за спIl}lolo,
Ixiтягнyтьiвoлoчать
Bгopy зв'язaниХ, пo схoдаx"
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,Aлс вirr s oчей ix ьитeр
Pyкавицсю шIopстttolo'
I, siтхнyвши, стaB сIliвlft,l
la yс!ми nМisorGro!"

Iп

3блякли в)t{r y небi зоpi.
Tумaнft рaпкoвi схOдять
Пoнa.Ц oзepoМ' п,roв дyxи!
тягr'yЧи свiй бiлий савaн.

Учта й Boгgl.rщa rroгaслI,t
нa дaхy стpаIIJIIoгo xpaп,!y,
,Дe нa скрoвленiм кaмiIrнi
eплять жepшi й хРolryть [,ttlpяЕ!{

Ta нe спить py.Ций капташ.
Пpи згaсaннi смoлoскипа,
Усмiхаю.tись oГl{дIIo'
Мoвить пiп до свoгo бoга:

<Biuлiпyшлi, Пyщriвirцлi,
Мqлlrй бoжкy Biцлiпyцлil
Ти сьoгoднi Bсoлoдriвсяl
.idoбpиx пaхoщiв }iaIIюхавсЬi

LI,e бyла iспaнськa кpoв'
o, якиii залaсний зaпах,
Haсмоктавсь твiй rriс.лaсyнник,
;1ж блищить o,ц нaсoлoдIт.
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3aвтpа ми зapiжeм кoнi,
Блaгopолнi сoтвoрiння,
I.Llo нapoлжeнi мoprкaми
Oд лeтючих дyхiB вiтpy.

A poзyмший бyлeш _ вylaсних
Bнyкiв дBoх тoбi зaрi)кy,
Хлbп'якн, сoлодка кpoв'
.Ц,ttiв мojx oстaцпя втixа.

Тiлькш милoстивиft 6yль.-.
.Ц'ай новcj }!аlt,l звитяг[.l'
Пеpeмoги, любий бoжкy,
Пyuлlв.uлl, Bluл.пyuлi l

3вeргни нашrиx воpoгiв,
Тих uyжиншiв, rцo 3 .цалекпх}.

flевiлкритих ще зeI\{ель

Пpибyли дo нaс з.3a Moря.

Hашo кpaй свiй залишили?
Гнав Тх грiх кpпвaвий? Гoлoд?
Tи кopMися чeснo вдoмa. _
Мoвить нa[! стаpe пpпслiв'я.

Цo Тм тpeба в пас? Hапхали
3лoта нашoгo в кltшeнi,
I гoвоpять, ПIo y небi
3гoдoм бyлем ми щасливi.

Спovaткy ми ix ввaх<aли
3a iстoти ";тезвичaйнi,
3а спнiв бeзсмеpтниx сoнця,
Блискавицею oкpltтиx.



Ti"ltькlr лtcдп вollll с14еpтl{i'
flк i l:oхсен з нас, i вiлt мil.!
Спpсlбyвaв цiеТ нoчi
Iх смepтeлlнoстi лtoдськoi"

Лlo,tIt всi вони й не кpaщi,
Aнiж iптrri, пoмiiк ними
€ огидн.. наЧe МаBflи;
Boлoхaтi, нaчe B маBп

B ниx o6лиuvя, _ Цe oзI{акa'
lllo й хвости y вих п,'авIiиlii.
Бo кoмv rптaни пoтpi6нi.
Якlцo тiльки вiн нe мaвпа?

Aмopaльн.сть Тх в.дoма,
Il.eтeтv в lll,tх нrмa,
Бo вони своТх бoгiв
Г1oх<иpaють бeзсopoмнo.

(), скaраfl цe хижe плeмЪ
Heчёстивпх богojдiв'
Г;iшлiпyuлi, Пyuлiвiшлi,

"Ц,aй звитяги, Biuлiпyuлi!> *

Taк з:epтaвся пiп дo 60га'
Бoжa в.дпoв.дЬ fiorиy
Tихшe легoтy нiuнoгo
У зiтxанняx прoзByчала:

qМiй кoпiйчикv rp'lвавиft,
Tи заpiзaв 6^зтiч тисяч.-.
Tо ж сьогoднi пiж жеpтовнвfi
B тiлo власl'е зaл(ецrt.

Pазэм вttпopсне дyI]Ja
Iз pозiтнутoгo тiла:
Ilo кartiннях пoчBалae

/{o жа6инoгo бoлoта,

Tам uaрlое мoп тiтка
Hад lцуpaп,rи 

- 
тll почyеlll:

<!,обрий p9Il.lк. г()1а д}'шe,
Як тaм нeбo>кy мс.емy?

Biuлiпr/тl.nить в'тt v в:]с

B мeцвяноvv 6лисиy з"тoтa?
o'цганяс йоvy Щастяt
3 чoлa мyxи i турбoти?

ЧII l.In\tv ш.rат''с тi'.тo

Kauлагaрr * вiдьма зrобп_
LIopнt'Iv кiгтeм зr1х<r вiлltrt
oд схltдliиногo ядy?>

<Го.та пуure. - тll iil сках(eut:
lII.Р Bi-зЧнq [Ji'r -iпtl'r тi.
3ичtlтr в.Il Ч..ft4т{.' пn.пqЧКУ

У твolo гнилy 1'тро6у!

Trl fl^го в вi'1нv п6Renг,па'
Пoqe rn^ь з тв^ei ра 1}r *
Brиo з6rr..я.\^q гnо.aoqt!€

I страшнe пpopcкvвal]ltЯ

Ппо 6oз^ гя.вlrt.1 ц"п1 Q":цн

Bi{ с-pз"оnl''r1 fiаpaппi11т,
Iтlo нз птlt1l яx дcngв'янr{х
Ilpиплlrвли.цo 11ас зi схoл'y.
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Kaже нам стape пpислiв'я:
Boля ж.нки - бoжа вoля,
Тa пoдвiйнo вoля бoх<а,

Кoли я<iикa - бoхtа мати.

Lte вoна лllха на мrцe,
3витя>кна цapиця нeбa,
Бe-зпopoнпa пpiснoдiвa,
Чаpoзнaвнa й uyлoлiйна.

БoDotlить вoна iспанцiв,
I пoвltннi 3aгибати _
Hай6iднiший мiхt 6oгами.
Я i б.днa }1eкс.кo>.

П.сля цьoгo, мiй каптаццto"
Хаil дvшa твoя зaлa3итЬ
У шiлинy й мирно спl,tть.
Щoб не зttати мoгo лиxal

Упаде цeй храtr', 3 нl,l\,I pдзoпfi
Я тaкoж впадy i щeзнy
B димi - пoрох i чepсп'я *
He пoбачать мe}re з}roвy.

Aлс я lте вмpy, ми бoги,
}1oв папyги, дoвгoвiчнi,
Як вoнlt, ми такox< тiлькш
3мiuюемо oпepiння.

У вopoжy батьк'вrцинy,
Щo €вpoпoю зoвeться,
Я пoдаvся. щoб пoчати
Таш вoвy свoю кap'€py'

Я зтopтиltyсь 1 не 6oг
Бyлy в;кe, а <спаси6oжe!>
Torк як вopог вoрoг.в
Taм я 61l'у llpацюBaти.

Bopoгiв я бyлy tllyчt{ть
I лякaтимy пptlвиддяtl{:
Xай гoтyються дo пeкJ'Iаi
Clpку нюхatoчl{ 3аB)кди.

lхн"х мyлpих, ixrriх лypвlr
Tам я 61'лy спoкyltlатil'
Лoскoтати дoбpoд.йIr:сть
Бyлy, пoки зapeгcЧe.

Tак, я чoртoь{ хoчy стати.
l пo ,Цpyжньoмy в.тaю
Cатaнy та Бел,ала.
Beльзeвyла й Aстаpoтy.'

I тeбe, Лlл]т, в]тaю
t1ати всiх гpiхiв, эмiюкo!
fl.aй мeнi свoei лют:
I нaвчи }rистeцтBa бpeхeньt

o, кoxaна Мeксiкo, ]

Bжe тe6e я нe врятyro,
Aлe я пoмЩyся лютo
3а кoхaшy Мекс.кo>.
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1/Рlдft|агlг$" ! фeя vарiвlта i, гoрлий oлettь
Зi мноro безбояз;to с гtr'iнyТЬ дсi{ь.

flo меlte пiд.йлyть вolrи 6eз вага'i!Iя!
Бo знаloть, u{o Я Ilе пpltIt с Тм стра}iдrll}I'i.
Тii.о я не стpi;leць - знar o,teнь стpyнкий'

"Ц феi _ щo я нe ф.л.стеp сvхий.

Про ласкy iх _ дypепь пaтflкaти стаltе'
1'а мyшy сказатI], rrtо вс. гpoмадirtrtr
Лiснi - я пo ll{llpoстi це tle втаю -
Гостиннo зyстp.ли oсoбу мnlо.

!1к eльфи грaцiйIIi .цo Мeltе лет.ли!
IJ eсe"lllrtl на poдець! С п 

^ 
вy'lrrй i п,tил иt.i,

Хoч погляд ix сeрue Mo€ кcлoB,
Bl.щylоuн сMeрт[Iy й сэ.'loдкy лIсбов.

l] бачив iх танцi в тeмt.tотi стoзоpiй-
Ilyв сoтtti сttаI!даЛЬltих ЛюбoButlx iстоpiй,
( )6'сктoi\l бу;r;t, як l.0дитЬся,
l'ltтанiя * iх цаpиця.

n(о.пи я наД piuкоro п{аp!lI] Jt.сII0lo!

'1{o меиe 3 poзпyщeнoЮ Kосolоt
[l{o ntaялa в сp 6I{.ti н;ня'й бrtстpишi'
"};lинaли pyсa./Iк!I * вакхaнки pi.tпi.

Iх скpипкш i uитptt лyнaЛи B Д.брoB:,
[}с..'lIt хоpoвoДlt l{.Mфи чудoBj..l'анцj iх i п.снi
l)yлн. lvlов lllаJleнствo лзвirrкe, бyйн1"

Ji,Ajx1ЕЕlтAцlI

-Ц I сOг,A C,,\i'lo].Fi J СТЬ

llг Цасr; - пtов д:в.,l рyxJiиBс'
Bоitо з;,'пинитЬся ttа мI,tтЬ'

Еолl;.:ся в дгоpнe пpIIn,!,{J-!llво'

Tо;l';1t1'т-6;1 J сT ._ i зllcз ЛeтитЬ

A панi Гоpе *r,>кlto стисlte
Тебe.. Тй tt ку.Цtl еп rпить. ,

Сtt:tl'lt.s, tri'Днy мtiгyue п,снlо.
I тяг..е !JР.к,}rЧeIIllJ/ }iItтЬ-

B юl;ацькi дlti" :l дзлекi веснll
Я *roло B'ЁIкoм }'кB.тl{аB Чi'дeснIlM"
flк паxн;в Кэiнril пr'{lcr]ток!
Бyв пoвон uaрy м.й в.пoк.

Як вз6ив вiн сepЦп fi 6ажацня!
Мeн. ж зaлиши.llисЬ дoк'эpи fll стpaя<дaншя-
B д жозтtlх заздрcщ'B - хот.B
Dтel<тlr Я B зe.Iiсlily самcтiliстЬ ,IIiс:B.

Jlo л.е.,,i }:I rtrrд:ro в пrеpтв ri знез.pi.
3' мttоlо таlt ,i'ltliTI;I{J.Tь д,,,хlI i зв.pi.
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Часoм, пepeстaвцIи i{a мить цraлlти,
Boни ставaли тихi, мов д.ти,
ЛяГаJ.Iи дoлi в тpаваx гyстих
}T гoлiвки клaлн мeнi дo нiг.

Гyкaли, сп:вали Bсяких poмансiв,
FIапpиклaд _ п.сню тpьox пoмepaнцiв,
A пoт.м завoдIlли хвaльнl п^снi,
Пpo мeнe й pиси шляхeтн: мoi"

I, смiхoм дзBiнкi ypивaюvи спiви,
Cсiтнi питаць зaдaBaЛI,l Прi{МxЛиBI{х'
Hаприклад: <<Cкаькtl, для якoi мeтll
Гoспoдь сoтвoрllB тaких, як ти?

Чи дyшy 6eзсмepтну з вaс li,tае кorкен}
И лушa Ця зpoблeнa з шк.p]I, чи' il{oжe'
3 тoнкоi ткaнини? Так. чи нi?
И uомy вaшi лtоди такi дypн.?>

Ha >каль, я тyт IтpиxoваTrI trtyшIy'

Щo я вiдпoвiв мoiм пiмфaм пpo дylцy,
Та >каpтrt пyстyнoк, щo iх пoтаlo'
He знизили дylпy бeзсмepтнy l\,tolo.

Ельфи та фei лyкaвi й тeпдiтнi,
Hе так, як дyхи земнi, нeпoм.тн!,
Що людям слyгyloть. Наliбiльшe з них
Я каpлiв .цюблю - чt-lлoвiчкiB малIlх'

B vepвoвих плalцax iз сyкна ва)ккoго
l3oни пoглядaютЬ дoпитЛllвo й стpoгo.
Я цим малюкaм i знак}i lle дaвав,
Щo ix llaйбoЛЮч:шJy тайнy вгадав.
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B них н]жки кpивонькi, немов каudui,
A каpлам здarтЬея, щo свiт iх нe бaчив"
Ta я' Щo п'знaв цю та€МIly paнy'
Iз нeТ н.защo см.ятись нe станy.

1-x, нe6оl ltrт всi rцoсь x6васм 0д свiтy!
Д{oв каpли тi; n4аrмo вадy лpикpl{тy.
!{:xтo, нам здaeтЬся, Ile Bзцаr й нa мить,
.Ц.e наша н.жка качина стиpчитЬ.

.Лишe сaЛaмaндpи мeнi незнаlioмi,
Хoц я пoм.rк кoбoльд.в зёмних та гltoмi*
Ix бачив не раз. Н,би т rr. н пt.,

Boни менe з )кa,tioМ Iу1LIнaл'И в пiтьl.li.

flк скinкa тotteньк], мaл:, як дllтItlla.
Byзeньк. штанцi й п..tащ; пo кo.lt.liа,
Bишивaнi зoлoтol,r : багpяншем,
Та кorкнe iз бoл.зним 

'кoi]ТI,{M 
Л}rцeЬ{.

Eсi вoни Хo.ЦЯTЬ в мaлeн:к]ti кtlpонi,
fl.e жаpкo pyб.нll гopять uepвoн:.
Сeбe уявляe кoжeн iз них
I{аpeм нeoбмe)KeIIl{м Ilадp 3eI\{l{l,tх.

A тe, шro.вoни y вoгнi пе згoряIотЬ _
To вигa]ка' мабyть, нaТвна дo кpaю,
H: тpoxи нe схoжj цi кaрЛи см-шнi
Нa дyх.в, якl нe гopять v вогнi.

3.пllж дyх]в yс.х. л.сoвci пopoдt{,
Лroбив я uак"rун.;ик. в л'oвгoбс,poДих,
3aв6iльшки з мiзинeць, y зMoрlIIках рясtll.lх.
3в-дк:ль вol{l'l poдol\{ _ я в3нaти нe мjг.



Boни, нi6и жa6и, в нlтнoмy тyмaiti
Cтpи6aють i ска.lyть дeеЬ lta пoлянi,
Та приязнi ст'ЛЬкlI B цих гI{oM'B }'aлих'
Що я нe цiкавлiось tloхoдrкeвням i:i"

Нe paз вolill вчIIЛII MeI{е чаклyвaти,
Bогoнь ЗaмoBлят!l, птaх.B llpимoBЛЯTи
Ёl шукать на Iвaнa Кyпaла внoui
Тoй кop.rtь, щo вс^ зам.няе ключi,

Чltтатtl по зopяx, лoвити в,тep,
Hа н,oмy У '.ебo lt;чнe Jleт:ти,
Пpоказyвать рyни, щo iхrl]fll спiв
Bночi з дoМoвин IJикЛикаr !!epцiв.

[Iaвчaли lueнe' як свистaтЬ гoдtlться,
Щo6 знaдився дятeЛ _ сTopo;кка пт!rця*
Бo в дятла y ДзЬoбi poзplrв.тpaBа'
Якa yкpитi скapби poзpивa.

Cлова, якi кaжyr.ь над тlIь{и .каpбaмн,
B д них я yЧl{B i y'lив бeз тями,
I всьoгo I.lаBчився' _ JЛe дapllrаl
Бо в менe i дoсi скaрбiв нeма.

fiaремнo 6ilлo менe г}io1,{alи yЧ!Iт!l.

Бo тe, щэ я I\,{aю, Легкo зл.Чити _
ГIовiтpянi зaМки B icпaнськiй земл1'
К1ии я вoя>кi poблrо свoi"

o' чaсе Чyдес' t{oЛи скpипI{[l зByчалri
B ttiuпoмy небi i пiмфн Kpy>клЯлlr
B химeрн.it oМaн., ulo жад.бнo п'e
Kазкaми I{aпoeяe серЦе мlэе!

O, .raсe чyдес, ltoЛtl, сплiвlшись гlлкaми,
3д.ймaлиeя, мoв тp:yмфa.lьн. 6рaми,
Tемrri дyби - i в бpaмy такy
Я r1шов пepeMсжцeм y св.тл.м в.нк1r.

o' чaсe! Ти зникнyв нeпoвтopllNlo,
I все' щo e{инyЛo' - poзв.ялoс; диr{o!d.
I гopel 1.крали напасники злi
B"нoк, щo кoЛllсЬ я rloсIlв нд чолi.

FIe знrto, кoлil цe i хтo зaпoд.яв,
Тa зltttкли I]'д I\4eHе жttт,гя j над.я.
Мoв нeжtrвшй я на свiтi стoю.
3 нttм разoм yкpaЛи й дуiuy мotо.

Hа мене oск.pиЛt{сЬ rvlepтвФ й oскл:ло
ftlзски життя. Hебэ сп).ст Лo -
Блaкltтttий xpaМ' дe нeма богiв'
I знoвy я згoрблениit в лiс пpибpiв.

'fа гopеl Я н.мф i русалoк нe 6aнy _
JIиш ситих tиисЛивц:B тa згpalo собаuyu

Я oлсня стp.в y л сн,й гyшlrtt:'

Щo з плачeМ 3nЛИз}BnB pани стparшнi"

f мapпo uaклyнникlв кликаB вeсeЛ!{х.

Eoни, ма6),ть, зt{иI{Ли B далeкиx скeля)L
&laлeньк, лрyз.l Я знoвy пpийшoв,
Ta т.л;,ки BтpaTиB в.ttок i лIсбoв.

JIe фeя Moя з toЛотolo кoсoю,

Щo пepшa мeЕе зt{аpyваЛа крaсoю?
I л;б, ле 3 г.Лoк yсМ xаласЬ вollа,
Без лlrстя стoiTЬ. мoв пpиМаPa сМyтlt&
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Стpyпtок, нi6rr eтiкс
н' -о.p..i.^ 

-'l"ф;.,:;;,#T;,,:Т."o й бсзсплo.

/yloB сТатyЯ',iJ'I1в|4тьс'
I .,,иn"1',"' ;;;.;-iJ;'ij;##"'

I ovкl. iй спiвнyт.тивo IIрoстяг'rа н Мpа схoпI[,lася з )кaхoM в oчaxt
I'знltк"цa paпTоBo, 6л.дa Й зatt.м.ла'Мoв прдgдд стparuний o.p.o ,ьy зyстpiлa

РoдoBIд lvlyлA
Тв]li 6атько був, llа }к3лЬ. oсe"'Il
цьoгo мelt: сxoBатЬ нeсила.
Ta любa матiнкa твoя
Буиa лopoдtlста кoбила.

oце твiй' мyлe. poдoBiц,

1:u'" свого й зp.каPс'! poдy.
ttапo'лягай, щo тll е кiнь,
Щe й найчrrст.шогo з""oдy"

'Щo 
Бyшeфал бyв пpeлoк твifi.

tцo на д.дах тво.х BеЛЬМo)кяIlх
Tpyнy Хpистoвy бopoнить
Лeт^ли pиuapi пoбoiкнi'

Щo oгllр е в твoТй piлнi,
)J:(иМ tipoТхав ypoчItстo
Гoтфр д Бyльйoнськllй
Кoли.в]н .;;; ;;;;;;;. "".i;l],'"n ou""'

F: *i"o Баяp.r бyв твiй к5,3gн,
,4' Poс.нантl * т.тка МиlIа.

'

Цo ,Цoн-Kixoта y сiллi
B слaвeтн; мандр.вки нoс!IЛа.

3вичайнo, в.д oсла Санчo
Tи мoжеш в-дрeктllся I]prlмo!
Щe fi вд oслиlli, Щo Хptrстa
Koлись нeсла вiд Bа,,tаaмa.

}llзaщo такo)к y св.й гepб
}Iе впltсyrt Irаpy вyx oсЛI-rrry.
Tи сaм сoбi мoнетний дв p,
т!r сам сoбi пpизнанltв цl!IУ.

HЕBIPA
Тн 6улeш лeжатtl в мoТx pyках,
Щаслllвa i piлнa 6eз кpаlo.
Tpемтить ] палaе сеpце e{o€,
Koли я цi нaрл зГаДа!o..

Tи 6yлеur лeх(ати в мoiх pyкax.
Boлoсоя виткe oбiв'eться
Kpvг пальц:в мoТх. Д,o пЛеЧа на &t!{ть
Гoл]вка твоя тopкttетЬся.

^Тш бyдеш лe)кaти в мoiх pyкaх,
I сни oживyть таемн,.
Hайвищe блажeнствo нeбес зlйде
B хoлoдн: прoстopи зeмнi.

_ o. Ф6мo ttевipниЁl! Я вipив ць6мy,
Та сyмнiви Bсталll вoстaннe'
Koли я пальцi пoкласти зьtiг
У pauи rdoгo l(oxaцня.
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}1AHIiРyрT
Ж.нка зpадить тебе * не сумyrt,
Знaйди коxaнI(y 3:{с]B\,,

A кpашe рloкзaк заiшнypyй i маilдpyй
B пrиpoкy дopогy ранкoвy"

Tи oзеpз сиtl€ зlilt1tдеllt B виIltl{t{i,

'Д,о вepби стоять l;лакyнi,
Tи впп.пачеш таlt свoj мyки лpiбrri
I 6'ль, щo тоб. дoк;.utтв.

Е{e pаз застoгнelu, пoкп зlйдеш
Hа гopи стр1.t{к. й дaлек'.
Koли ж вepxoв}Illv стP'\4lty осагl{еtЦ *
Пouyeш оp'rIинliй клекiт.

Неriачe oнов.rтeний, 3 Bi.!сoт}'
3иpнош, Як oре,'I крtl.патиl't.
I, ставшtr в.ЛЬl{l-!14, B.дч;€ш; тlt
Bнизy нeбагатo втратиB.

стAPA пIсF{я

Ти вмeрлa. мила. й не зн1eт]] сef,,ta.
Ha o."li твoТ нaплl{Bла пiтьl,lа
I ротик, tцo сMiявся л3вigкo,
3апtoвк. Ти меpтва вжe, дитll!lt<o.

Пoхм1rpni нoqi кpiзЬ vорний лiс
Я сам те6e. Mила. в MогIt.пv oд!liс:
Сiт,вaв сoлoзeie y пoгpо6н.м хopi,
B мoгилy тебе пpoвoдили зopi"

2с6 2A1

Прoшесlя ltшла в гупtинy н,uнy.
Л-с пoвтopяв itоurитoв л1.нy.

B пtзнгiяx ЧopllиХ ялини сtIв!

Тo5, буoм.эт.лtr llсаЛУt]r'гyж.лив:.

Hа,Ц oзepoм' в кoлi п..tакyrlих :в,

Еlrьфiв нiчних хopoзo,п. лeтiв.
Boiти зynиниЛI,lсЬ в тyмaнi прoзopiм,
Мeнe спiвuyтлиBи[4 IlpoBoдЯt{и 3oрoм.

Коли ж вa цBIlIIтaр тeбe принесuтп,

Мjсяць з ltшов з гoл 6oi .млlr

Г{ пpoмoвy пoчав. П'д плаu пoxоpонний
Рloмy в.u,aлинi втop1'вали дэвctlРi.

jlAз/iP

ГNFANT РЕIiDL}

Cтoяв на чатах я в в.'iн: зa Boл'о
A>к тpи.Цшять л.т забутим вapтoвllь{!
Бopoвся бeз нaд.i. гtltlyв 3 6oЛЮ;

Я знав * rre вийдy ,9 6oТсьKа :жив!tрr.

Як день, тaк н.q я qатyвaв' Не спaлссь
Мен], як тoваpистsv no шатрах,
A ледзe тpolшк|i i пtен. Дp.малoсЬ" -Boни сxpопнyтЬ _ i знсlв я ва нoгaxl
flr'дъp3 бepе б.'лo внс.ti на вартi
Та- й стpах (не зпaють страхy ЛtlшI Дyp''i)'
lligо тe ро3бити, злo зривав я B }!сePтil
I \rст i гл'.,M _ були пtoj п.снi,
Б1лo нe сnлlo тa з6poю всe гoтyю.
oсь тiлькu йдe який меpзeнний щпt!г .*



Гapя.lим oлoвoМ тatt вJryчно пoчастylo'
Illo звалиться пoгаIJецЬ миттlo з tI.г.
Та часoм... тpеба шиpo гoвopити...
П,oганeць бyв лo бoю тeл< гoтoв
I бив нeзгipш... oх, нiлe пpaвли ,Ц,iтиl
Я вeсь пopанeний.'. я тpачy кpоB...
Bпав вapтoвийl I{а рaни знеlvtaгаe...
oдин yпав, тo дpугi пpийлyть в Час...
Я нe пoдoланий... глянь, збpoя сяe.."
Цс т]льки сеpue poз.pвaлoсь вpaзt
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яTЕРTAгt4Hк

€BPЕисЬкI lvlЕЛoдll

€гУдA БЕ[I ГAЛЕBI

I

Хaй язик Meнj пpилипнe

.[I.o гopтанi i пpавиuя
Хай усoxне, як забyлy

Я тeбе, €pyсaлимe.

Чуlo u'лtrй дeнь сьoгtlднi

Цi слoва i ix мотиви'
П{o звyuать, -немoв лaгiднi
Спiви псaлмiв yрoчистих.

I Ъe paз нeмoвбlt 6auy
Пoстатi сивобopолi.
Пpизнaвайтeсь, т.нi, xто
3 вас €гy.u.a бен Гaлев:!

Tа вoни IцeзaloтЬ l1lBllдкo.

Бo лякaються приMаpll
Гoлoсy n,{oгo зel\,tl{oгo...

Тa йoгo я в>кe вп]знaв,



Бo дyмки в]д6ились мyдРi
Hа qoлi йoгo висoк|м,
A в oчaх пеuaльний зaпит,
B тиx ouах, дe гoрe BидIlo.

А, нaйпepш fioгo вп]знав
Я пo yсм.шц: таeмн.й
Губ' зримoвaних тaк дивт{ot
Як бyвaе y пoeтlв.

Poки швидкo йдyть, минaють'.'
3 дня наpoДrкeнпя €гyди
Бeн Гaлeвi Bх(e МинvЛo
C;м стoл.ть i пoлoвияа.

Bпepшe в]н пoЬачив св,т
У Кастiлij, B Тoлeдo. -3лoтна Taхo кoлискoвиx
FIемoвляткoв] сп.валa.

Батькo вчений тa сyвopий
Pанo взявся сиIia вчити'
.Hавчання пpoвадив вiн
Пo свящeнн.й книзl Topи-

3. синoм в:н'читaв цю кI{игy
У видaннi нaйдавнiпriм.
Симвoл:чниfl, --,,p.*""t
Бyв хaллейський шpифт ii,

Щo похoдить Щ0 з дц1д11916д
Свlтy, i тol{y дo gъoгo
Усм.xаються з лю6oв'Iо
Розyм ! дyцJa д:тeй"

2ia

Цей прaвливиir, в.pпиft тeкст
CrIн читав за батьt<ом смiло

Дpевн:пr i сп'вy'tiiм ЛадoM'

Як в,,ц,цавпа гloвелoся.

Biн пpиэмнo i гapкaвo.
Bимовляв гopтанtl. звyки,
I тонкl вttвoдив тpeлi,
Ai на.re пTaIпI(a 3aлиBаBся'

Tакo>к <Tаргyм Oнкелoс>,

Щo нaписaIrtтit ttа дивIr^il

Мoвl тiti' якv Teпеp

Apaмeйськolo нaзL]a,тIIт,

I нaгaд:tе яI{a l{аl\t

Пpeсвятllx прO'рo1{.B Moвv
,Гак, як Mcва I]aшIиx швaбiв
Haм нагaдyе н MeцЬкy,-

Bивчив xЛопeць y .п,итинствi,

I знaнiiя цl нeзaбаpoм
Пpис;Iyrки,'lllсяMaЛoMУ' Ф

ЯIк вивчати стaв TалмyД.

Bзявся 6атькo з н1-{M заBчaсIlo

'II.o 
Taлмrlда i нeвдoвзl

Пepe.Ц ним вlдкpuв Гaлаxy,
Мi'дрy i вeлйuIrу кнllгу,

Cпрaвжнrо rпкoлy феxт1iвa''iЬ!ty,
!.e aтлeти сyIIеречoк
Baв]лонa й Пумпел,ти
Б:lt пpoвaлили слoвесний.



Tyт нaввaвся нaш €гyлa
Пoлeмiчнoгo lt,tt{стeцтвa;
3гoдoм кни)l(кolo <Кoзapi>
Bсiм дoв.в свoto мaйстеpн;сть.

Та як схoдятЬ нaд зeMлек}
flвa свiтила poзмaiтi _
Coнцe вдeнь пpoмiння сиплe,
A нoчaми свiтliтЬ мiсяць, _

Тaк Тaлмyл двoiстo свiтить:
.Ц'.литься нaдвoe в.пi
Hа Гaлaхy i Гaгадy.
Пepura _ uil(oлa фeхтyвaння,

A Гагадy я зpiвltяв би
3 пишним сaдoп,l кvчeрявl{[!
Пoналм.pv фaнтастиvним
I пoд]бвим дo дрyгoгo'

Шo кoлшсь тaк сaмo зplс
Бyв нa гpvнт. Bэв:лoна' _
Bосьмe uyлo свiтy _ сaд,
Д.ивний сад сeM:paмiдlt.

Ця uapиuя св.тoвa"
Щo виxoвvваЛaсЬ зMалкy
Пoмjж Irтaхa}rи. вабpалась
Пpимx i звичaiв IIтaIIIиI{иxi

3а6aх<ала нe xoдити
Пo зeмлl, як iншi лloди,
A в пов'тpi I{асадилa
Найхимepнilлi сaди"

:
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}la пiдпoраx кoлoсaльнl.lx
Кипapиси п:д.ймaлись,
Пoмapaнui, IIaJтЬмиi квiтI{
Cтатyi i вoдoгpai"

Bсe це з'€днyвaлa pазofot

Бeзлiч тих мoстiв висявllx,
Щo, згинаючисЬ' звисaЛи'
l птaxи нa них гoйдались

JVloвчaзнi i вeлиueзнi,
jVtroв мислитeлi гли6oкi,
Щo лиIд слyхаЛи yвa,кнo'
Як мaлi птaшки спiваЛи.

tr блaжетlнo всi вдиxаЛll'
}loв бальзам, tloв-тpя ч!tсTe,
}le затрyене смеpдюЧиМ
Гoстрим випаpoм нaзеN,rн}lшt.

Фaнтастичнo.дивoвижtrий
€ з Гагади тaкo)t( сад.
Toж €гyла нaш бyвалo
Пpигoлoмшeний, лрибитий

Сyпepe'rками гyчI{иMи'
Hа питaння iз Галаxи
Пpo фатальнe те яйцe,
Щo знeслa в сyбoтy кypка,

A6o з iншoгo питaння
IIIo таке ,к' як цe, вa}KЛивe!
Ут.кaв юнак св.>китись

flo кв"тy.roi Гaratи,



.Д,o пepекaз:в пpaДaвнix,
flo пoв.p'iв леГellДaрниx
,Д.o пiсeнь пpo тиx звитяжцiв'
IЦo зa в.рv загибали,

Ta дo сьr.лпвrrx гiпeрбcл,
Та, o,цначе; в pог.дших,
B-pи пoвниx, _ як с.ялo
Bсe т,т дивно t:t зaгадковo!

IOнакозе щиpе сepцe
Tyт заxoплlоваЛoсЬ ЧарoM

.[l.иким, ду}кliM, ф:lнтастlruttltм,
I пригoд таeмним бoлем

Tа прriмap кд3Ч0Blj]\' яtаXoi'{
Пеpeл св.тoм' ш{о fioгo ми
B лкprтттям вe.lItЧHllN4 зaЬждrl
l ttt.lез,еlo звем.

T1.т засвo.в B.It такo}l(
Ty майстерн стЬ пoeтиЧl{y'
Св тлv. pад енy I!а\.ку,

Щo зoвeться B.рlшJвal{rtя$r.

i €гyла бeн Гa.цeвi
Б''.в нe т.,цьки лt.тtu yr]eт{Ir]\4'

А такoж i маiiстpом в.pшy
Та fi поетoм став ве'.lllKIIM.

Так' ь.н t]yБ пoет ве..ttlкltfi
I зopя свoго uасy,
Бyв палкпм i пpoмeпистим
Св.точeм сBoгo наpoдy'

с,1 i 2r5

Tим стoвпом tt:сeць oгtlецниld,

Щo в печалЬlioмy {toхoдi
Ишoв попepедy tIаpoдy
У пyсr.елю Bигllаll}lя.

Чистy й Щиpy мaв в.н пiснto,

Як i лyшy мав вiн vистy.
Сaм iвopeшь, ii ствopившlt,

"Гlyщy цю чyдoвy' щиpo

3 paлoшiв пoцiлyвaв бyB.
l цьcгo ц.лyнкy в.д3Bук
€ в п.снях пoетa, н.жних
I лyнких з цiсi лaскtl.

lвжиттi iвп]снlтaкoж
Ласка _ цe дoбpo нaйб.льшq
He гp шить, xтo Лaскy tylа€'

}Ii в пoeз.i' нl в лpoзi.

3 ласки 6oжoi пoетa

Bсi ми геl{-€!r4 звeмo.
Biн кopoль сaмoдержaвI{иilt
lЦo uаpюe в Цapств; д}'мки.

Tiльки бoгy вiн пiлзвiтвий"
A не людям, бo й в rl<иттi

I в мистeцтвi MoжyтЬ ЛюдIl

У6ивать нaс * нe сyдt{т}r"

II

<Там. на p:кaх вав'лottсЬ!цх
ivlи сидiли i pилaли,



.Apфи висiлll нa вербaxl";,
3rraeш давirю пlсню цto?

Елегlйнo, пo.стapoe,ty
Пoчинaeться Ця ltiсttя,
II.[o шипить' кt,lIIить, xЛюItoЧe,
Мoв нa вoгнищi кaзaн.

У мeнi тисячoлiтти
3акипають тeмнi бoлi,
Лижe чaе бoлюк1 pани,
Hаue pанн Иoвa,лес.

I зa те сo6aцi дяка,
Щo xoлoдиiь б:ль пeкyvий,
A зцiлить мене мoгла б
Tlльки сll,tеpтЬ, тa я 6eзсмеpтний.

Poки йлyть сoбi, минaють'
У вaрстaтi uoвtтик бiга,
A пpoте i ткaт нe знaе,
Щo в]rr тчe i щo в]н витчe.

Poки йлyть сoбi, миrraють,
Людськi слЬо3и лЛютЬся PясIlo
Bсe нa зeмлю, а зeмля iх
Смoкчe тихo i rкад:бнo.

3aкипа oкpiп _ за мить
Пoкpишкa з:-pвeться. <<Cлaва
Tим, хто схoпитЬ твoiх дiтoв
l poзтpoщить iх o6 каltiньl>

2I6 2п

O, кlнецьl oкplп виpye
B казaн: i пoтtrхенькy
3aтиха... 3никae спл.н,
Cвiтoвий мtй тeмний сплiн.

Bжe й пeгaсик весел.шe
3а.prкaв М.й, flэ'Iе скиrryв
floмoвoгo, i poзумнo
3адитaв Meнe oчиМа:

<Щo ж, в Iспанlю il,lаrrдPye}r,
.!.o малoгo тaЛМyдистa'
Щo великим став Iloeтolrr
Дo €гyди бeu Гaлeвi?l

Tак, вiн 6yв пoет Bеликий,
Цap y uаpств: дивних r{аpеB' -Бyв вoлoл'apeM дyxoвI{иet,
3 ласки 6oжoi лoeтoм,

Щo в pялках с!тpвeнт сBящrнI{иx'
B мa.Цpвгaлах та тepциIraх'
B канцoнeтаx : газeлах
Bилив весь oгol{Ь дylllit

Пoц!лoванoi бoгoм.
Бeзпepeuнo. цeй спiвeць
Piвниr1 бyв сп:вuям uайкpaщи!rt,
Tpубaл1'pам проBаl{салЬсЬкиM'

Пyaтy i Pyсiльйoнa,
I Г:eнни, i вс:х iнших
Хpистиянськltx i галантниx
Пoмаpaнuoвих кpaiв.



Пoмарaнвoвi кpaТ.
Bи галaнтнo.хpистияttськit
Як блищaть Boни тa llaхgyть
B спoминiв пpимepxлiм свiтлil

Coлoв'iний свiт сп1вyuий,
.Д.е нe спpaвжц.й бoг eдиний,
Пpoслaвлявся, а фальшивий
Бoг _ кyмlrp кoхa}Iня й мyзIa

Kлiрикш в в]вкаx 3 трoяI{дt.t

.П.eнь y ДеllЬ сп.гraЛи пс;lлми
Hа весe,'.iм l nguе t,'oс;
A миpяни та шляxетнi

Kpаснi pиuapi нa кollяx
Tам гyнн. спЛ.тали стpoфк
Еlа хвaлy т.ei дами,
Щo дo сеpцЯ il\{ JlptrrrаЛа.

}lе любов _ бeз дaми сеpця.
JVl,ннез.нгеp був бeз лaми
Aбсoт;отнo нeмoжли вItй'
Hаue бyтepбpoд бe3 Еlаслa.

To й гepoй u,еi пiенi,
Нallt Q1yд6 6ен Галeвi.
Д'aмy сepшя Мав тaк сaмor
Тa лише на ]нший кштaлт.

Fle Лаypa, в кoгo oчi -Cмepтнi зopi, ulo пo)кeх{y
B стpаснy п'ятницю y хpамi
Beлeтeмськy 3,aг.aлИ,II|а'
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I не эaмкy вoлoдаpкa'
II{o в кpасi свoiйr вeличнiй
Hа тyрrripаx poздаBaлa
Риuар,rм вiнкlt "лаврoвi"

He бyла Boнa таi{ сaмo
LIi с1л.ля' нi кaзуiсткa,
I н.дe в (сyдax кoxаIlt{я}
}.iyлpшx лекцili не читaЛa.

}Ii, 6ула кoхattка pаввi
I убогa й сyмoвита _
Oбpaз зниЦeння печaльнt,tй,

Hа iм'я _ €pyсалшм.

Це з дитинства дtiiв д,аЛeкиx
Bitt любив ii eдинo;
B.н тpeмт-в. кoли лe"нe6yдь
Cлсlвo uyв €pyсалuм.

I з pyм'яншeм па облtlччi
XJtoп,lик слyxaв пiлiгpllма"
IJJ.o вepтавсь дo tIих в Toлeдo
iз кpaiв далекrrx Cхoдy

I poзказyвав ITpo rтyст!{yt
Пpo бeз,rю,rля i занепад
Мiсrlь. дe й дoсi зilерeглися
Щe слiдrr пpopоuшx ttiг,

Л,iiсць' дe ir дoсi щe в пoвiтрi
3апaх бэ>кoгo .цltxаtlIJя.
<0, який нvх<дeнIrlтй кpaйi>> _
Kpикнyв якoсь пiлiгpим,



"Цiд стаpий, сивoбopoлиfi *
B вьoгo в бopoлi вoлoсся
Бiлe знoв сoрtliлo 3вepхy'
Нaнe мoлoдiсть вepтаЛo. (\

.[,ивним 6yв оueй мaшдрiвпик,
Biн пeчaль тися.toлiтню
У очax нoсив бeзмеrкнy
I зiтхав: <€pyсалlrмl>

сHaйсвятeбвiще iз мiст
Oбepнyлося в pyiнy,
,Д.e вoвки, щaкали. 6iеи
Ha пyстeлищаx )t(иByть,

"Цe cич!" гaдIoки й сoви
У тpyхлявинi гliiзляться,
A з poзбитогo вiкoнця
Хttтрo,ц'tIвиться лисиця"

Bиpинае дe-нe"дe лиIII

У лахмiттi pаб пyстeлi,
Щo вep6люла в бyp'lrrdx
B пpилopожнiх випасаe"

Hа ш.пяхeтноvy Сiоrri,
!e ко.пись фоpтеuя з'I]oтua
Гoвopилa пpо мoгyтнiсть
I пpo влa,laрстBo царeвe' *

Бyp'янаьrи 3аpoстae
Pоэпоlсшетiа рyТнa,
1Цo стpi'lае }iaс пеqa.'IЬfiO
tr, здaeться, oсЬ 3aплaче.
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I нaспpaв.шi тaки п.Itачс
Рaз y рiк oЦе камiння,:
B аба ьtiсяця дев'ятy
.[нинy, сafor я чyв та бaЧив,

Як стiкали pясIlo сЛЬo3l-l
Пo вeликoмy камiннi.
Як стoгнали важкo| гJIyхo'
Пopoзбиванi I{oлot{l,I>}.

Пiлiгpима слOBo Iцrrpe
Pозворvшlr,то бажання
У €гyли 6eн Галeвi
Бачити €pyеалим.

Цe бvла поeта мpiя:
Фантастичнa i фатa.пьна,
Як i тa. Iцo в замкy Б.пей
Biдчyвaв шляxетнtlй вiдaм,

JVleссеp Жoффp''а Pу.Цeллo,
fк вepнyлися 6улп
С.павнi pиuapi зi Cxолy
И на бенкeтaх запевняЛи'

IIlо найкрaшa мiхt жiнками,
Шlo пep'пинa попliж перлiв *
€ пpeкоасна Ме'пigдrrд1
jVlapкгpафиня Трiполi.

Bсiм вiдoмо, * пpo крaсyнЮ
Мapив нинi тpyбадyp;
Biн складав пiснi пpo нeТ,
И стaло тiснo йoмy s 3амкy,



Щось тягЛo-:'":",'t:".1.'
Biн пoiхав,''i'i,oi*',o,
3анедylкaв t' " "''.I"^|.

дl^l,i|,йr y Тpiпoлl.

Il; ;;j;#'-:'-#it:
Anu ,lнo сyBoра с jvtеpтl

Тоi rк мlrтi ix ЗaкpИлa,

Biн пoмeр' 
'.f":::;:::-lt '

;:;, ::;x'r'i^.,;1'
йuр*l-p,4.'нi Тptпoлl'

.[I'ltвoвих(нa сx4'*("стЬ €.

B дoлi Циx o6ox.'тю.',".

ir*-'' *p*.й..1Tj^стapиlt бyв,

Я* pfш,u fla IaJIЬIIЮ !Ipoщy...

ЕLТ f,.,#",,9,*",:::;,"'
Гoлoвa ftoгo cтtoчllлo

Koлo giг epуcaлиll,a'

III

Пiсля боiо " Аp^!^"!j!

6;;;;,;;;' uup.u,.I.u*^Й,

ч^p.;; o',::''- 
"",,".-x1,];,Д.вlp, гаpeм, }I{ дnr. . .^"

l слoни, o: :""fl,':';:';,.l кopoнy, Й B,trcp'," ""

Бyв пoклaв в свoi rшиpoкi
JVlaкeдoнськi rlraрoварrr'

У цaмeтi Кoдoмaнa,
II{o, злякавшися, yтiк
0д штанiв oтиx геть далin
Юний uаp yглeдiв скpпIrЬкy.

lleвeлика, Irlиpo.злoтtlа.
Iнкpyстoвана й piзьблeira,
Bся бyла вotlа в кaМeях
I в кoштoвних кaм:нцяx *

Cкpшuька Ця .Цopoгouiнпa.
II.[o сама e скapб uyлoвий,
Схoвищем бyла клeйr;oдiв
I мoнapxoвoго скаpбy.

Cкаpб оддав свoiм сoлдатaм
Oлeксaнлp i втiшався,
Шo' нeмoв мaлeнькi дiти,
3 камirтцiв вoни paл,iли.

fIpекoштoвнy, Гaplry гeN{i{y

.&Iaтepi пoслаB вiн; з пeрспя,
II{o пevaттю 6yв y Kipa,
Ta зpобить вeлiла бpошкy'

Apiстoтeлю, сBoеilry
Buитeлeвi, в пoдapyнoк
.(aв oнiкс лля кабiнетy
Piзтlих пpиpoдI{иЧr,!x диЕ.



Щe 6yли в тiЁ скpиньцi пrpли'
Низкa перлiв Д'opoгиx'
Шо uариui j.гатoссi

Пoдaрив бyв псeвдo.Смep.Цiс.

Пepлк нe бyли фальшивi,*
I вeсeлий пеpeМo)кeць
Iх Таjс пoдapvваB,
Taнuюpистцi iз Koрiнфа.

I вoтти вкpашJали кoси
Haвi>кeнoi кpaсyнi,
IIto зyxвалo таIIцювaЛа
B Пepсeполiсi внoчi

Ta fi ж6ypнyла в царсЬкий замoк
Смo.псlскип, i вpaз яскрaво
Bсi палaтll сI1а.пахtlyЛи,

Hачe пишний фeйepвepк'

A коли Taiс вpoлливa
Bмepла дeсЬ y Bавi.понi
З вaвiлoнськoi xвoрoби,
Пеpли вибoрtii oтi

Tpaпили в poзпpoДа}l( хyтко|
I кyпив iх >кpешь мемфiськиIt,
Ш|o пpив.з ix дo €гипта.
.Ц,e вoнrr лeжали пoтiм

tIа стoлi y Kлеoпатpи,
l вона ix poзтlipала,
Bипивaю'{и з Bи1loм,

Щoб Aнтoнiя дyритt!.

2i4

A g oстaпнiм Oмаядoм
Jlо Iспанij тi пepли
[lplr6yли i нa тюpбaнi
Еla кaлiфськoмy блищали.

Тpeтiй АблepaI\,l IIа гpyдяx
JVlав пpи тoмy iх тyрнiрi'
Д,e вiн влyЧив в тpиДцятЬ гfеpснiв
I в 3юлейди сepце тeж.

Рaзoм з цapстBoм !t{aвpитaIIським

Пepейпrли Цi л,ttвнi пepли
B хprtстttянськi pyки, B скриt{Ькy
Kopoлiв oбoх Kaстiлiй'

I вoлoлapi iспaнськi'
Kaтoлицькi t(opoЛевl!
Ix чiпляли в лнi прoueсil.t,
B бiii бrшiв. пiд qас туpнipiв

! пiд 'raс ayтo.ла.фe,

'[l.e вoни сoбi з бaлкotliв
Cпorкивaли слaс}Io 3апaх
Cмaжeних старt-lх евpеТв.

3гoдoм пеp.lrl цi зaстaвпв
Мeпдiзa6ель, сатаtIи вIIy!(' .

IItoб пoкpити леф.шитa
У свoiх фiнансaх нимп.

Пpи лвopi Tюiльeрiйськiм
Появились вoви вpeштi
I блищалlt там на шиТ

\ B 6apoшеси Coлoмotl,
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Так тi пepли мdндpyвaли.
Il-loжлo Cкpип6xu, .o --

oлeксанiр' yпoдoбав
Р1 за"тtlшив для сeбe Bласнe.

Biп y нiй хoвав пoen4и _
Твopи дивнoгo Гoмepa,
Свoгo влюблeнця; щoнoчi
B yзгoлoв'я стаBlrB вill

Cкpинькy; пoстаBали 3 Е;i
Hайславeтн]цri гepoi .

Cвiтлoлицi' й oлeксaнлpy'
B сни заxoдили i в lирii.

Iншпй час, тo fi птаxи iншi.
Я любнв кoлllсЬ тaк саl\{o
Cлyхaтш цi eпoпei
oдiссeя i Пeлiда,

Бo тодi в юнauькiм сepЦi
Сoнячнo бyлo i яснo,
Bпнoгpад дoвкoла чoЛa'
A в дyшi гyвшi фанфaplr.

Гoдl з цимt Лeжпть в пrrлy
Tpiyмфальна кoлeснrlця.
Bсe pозбltтo - i пантepп,
I[o тяглш ii. i дiвlr.

Щo пiд звyк лiтaвp'i сypeм
Ишлиoбaбiч.iясам
Тeж ле>кy poзбитий лoлi
Bкpaй нeшaспий, _ гoдi з цимt

Гoдi з цltмl _ Прo 'скpипькy мoва
.Ц.аpieвy. - Я пoлyмaв,
IIt,o бyлo б, кoли б y мeнe
olинилася тa скplt}IЬкa

I нe змyсилa 6 пoтpебa
Пpoдавaть ii зa гpoшi, *
Я сxoвaв бп в веi 6yв
Paввi наuroгo писaцня' _

Так, €гyли бен Галевi
Гiмни, плачi тa га3eли
I кapтини пoдopo)кl{i
3 пpoщi _ всe це .я звeлiв бlt

3oфаpям, наflбiльш ytleBи!{'
Hа пepгаментi списaти
I пoклав би цей pyкoпис
B зoлoтy r{aленЬкy скpинЬкy.

Я пoставив бlt ii
Бiля евoгo лiжкa й дpy3я1t!,
3апy,Цoвaним красoю
Tоi скpиньки лopoгoi,

Piзнoбаpвнoю piзь6oю,
Мiньятюpaми' малюIIкoьl'
3iбpаними звiдygрдц
Самoцвiтами яспими,

Я з yсмiшкoЮ сказав бlr:
3вepхy - цe лиш tIIкaралyIIa'
Щo в сoбi скаpби xоваe.
Tyт в сepeдинi y скриншi .
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"(iaмaнти, в яиx в!дбився
Пpoмiнь сoнця, вiДблиск Еeба.
Там pyбiнrr, щo нaлttтi
Kpoв.ю сepця, i poзк.rшнi

Iзyмpyлrт мpiй нaлiйних,
Пepлll. Цo стoкpат чrtстiшi
Tих, якi пpинiс в дaрyrroк
Aгатoссi псeвлo.Cмep.Цiс.

Щo пiзнig:e приI{patrlaлI,!

Haйшляхетнiших y свiтi
I Таiс, i Kлеoпaтpy,
I слyrкитeлiв Iзiдп,

Мaвpltтaнськиx,мoжlroвладцiв,
l(opoлев iспанськиx, пoтiм
Hайшанoвнiшly oсобy
Бapoнeси Сoлoмoш. *

.[I.швoвпжтli тii пepли *
Тiлькtl наpiст 6лiлoсизий,
ТoТ yстpиlri, шo в мopi
B глибишi taxвopyBалa.

ГIеpли ж тii, щo в цiй скpпЕцi,
Bитвip е дyllli ЛЮдсЬкoi,
Щo пpeкpaсrriшa i глибшa,
Hiж глибиttи oкeaпy.

Цe ж 6o пepли слlз свяIцешЕIrх.

Щo €гyла бeн Гalтeвi
Hltми плакав пo загнgi
Piднoго €pyсалима'

flepлп слiз oцих нa зЛoтIгJ
Hиткy pими nонизалttсЬ'
3 зoлoтoi кyзнi слсlва
Bийшла ця кoштoвI{a пiсня.

Пiсня слiз пepлIrстих цих *
Hаш вeликиli плач всесвiтнit?
B iзpаiльськI.lх tllатрax. всIoдIl
Poзпopошeнttх y свiтi,

tlyть йoгo в дев'яти* дeнь
Aба.мiсяця, в рiчницю
3нttщeння €рyсалима
3витяжиим Beспaсiанolд'

Тaк, це тoй Cioва гiмш,
II-(o €гyла бeн Га'тeвi
}Ia святиx pyiнаx мiста
Пpoспiвав, y}rе Bп,Illpущий'

У лахмiттi та бoсotli>к,
Тaм сидiв вiн нa yламкy
Bщeнт рoзбитoi кoлoни;
3 гoлoвlt, мов сtrвий лiс,

Пaдалo йoгo вoлoсся
И фантастиuнo вiдтiнялo
oбpяси лиця печальвi
l сyмнi, нaтхнeнi oчi.

TaК сидiв вiн i спiвав,
Hачe давпiй ясIloвидець'
I здавалoсь _ встаB 3 тpyцrl
Старoдpeвнiй €рeмiя'
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У pyiнax мoвкли птиЦi,
Kprrкlt дикoi скopб<-lтtr

Bвyвши з пiснi, i злiтались,
Hаслyxaлн пiснi l.pифи.

Та зyxвaлий саpaциI{
Пo дopoзi в тoй ,rас ixав, *
У сiдлi вiн вpаз хитнyBся
И кинyв JIютo сп}iс блискyнlrй

B гpyли diдIroil{y спiвцeвio
I, вuинивши злoЧи}I' вpа3
3llик, де й дiвся невiДoмo,
jlloв якийсь кpилaтий пpиB!{д"

Крoв спiвця стiкaла тихo,
Biн дoвiв скopбoтнy пiеню
llo к.нця, й останвlй в:ддих
B цьoгo бyв _ €pyсалимl

Cтаpолавня € лeгeнда'
Щo yбивuя.сарацин
Hе злoчинець бyв, а ангeл'
Bтiлeний в ЛюдсЬкy пoдoбy

l надiсланий вiд нe6а,
I{oб з зeмлi спiвця зa6pатlt
l в блаженний св:т небесrrий
3aнeсти йoгo бeз мyки.

Kажe казка: тaм. нa нe6i"
Heспoдiванка пp}l€Mнa
Hашoгo Cп:вця чекала *
()такий сюрпpи3 небесиий:

Хoptt aнгсльськi врo'тltстo
11шлrt з мy3ltкoю навстpi'т
I вllкoнyвали гiмнtr
}Ia йoго в,iдoмi вiршi,

Ti .вpouIrстi i весeлi
Славнi вipшi Гiмeнeю,
}Iа мoтrtви мlrлoзвyuнi,
Пoвнi лpriстрaстi ir любoвi.

Arrгeльськi cпiвали скpllпкиl
Bигpавали тoнкo флейти,
Гypкoтi.пи гyuнo бyбни
I втopили iм цимбали.

I лeтlв тori сп]в uy.Цовий
И так uyловo y небесних
B:н в.длyнroвaвi]я дaлях:
<Лeхo дoriдi лiкpaс калe!>

IV

FIe пpппав мoТй дpvжинi
.Цo впoдoби пoпеpeднiй
Рoзд.л, осoбливo вступ,
Iloдo скрttньки Kодoмана.

<Тoй, xтo спpавдi peлiгiйний, *,,
Так вoна менi сказалa' _
I хтo дбае.пpo дpy*uny,
Скpинькy 6 тy пpолав зa гpoцri

I свoiй лpyжинi бiлнifi
Ша.пь кашмipсьt{y зa ui гpошi
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Biн кyпив би, бo дoкoнчe
Iй каurмipська IIlaлЬ пoтpiбtlа.

А з €гyли бен Галeвi,
Bжe бyлo 6 i тoгo дoсиTЬ,

Щo6 лежали y каpтонltiм
I гаpнeсeнькiм фyтляpi'

.Ц,e 6 китaйськi мaльoвtlичi
Kpасува.rись apабески'
Як нa гapниx бcнбoнЬ€pка)Ё
Iз пaсажy <Пaнopa,ltа>"

<.II.ивнoi * каll(е lкiнка, * н

Нe vyвалa rцoсь нiчoго
Пpo велttкoгo пoета'
Пpo €гулy бeн Гадeвil*

o' моя дитинo любal
}Iезнання TBoе Лl,tшr

ГIpo нeл.oлiкil гoBOPllтЬ

У фpaнuyзькiм виxoваilнi"

B тиx пapllзьt(иx пaнсiottаx,

.Д.e д-вчaткам, щo в мaйбy,гtliм
Cтати мatoть MатrpяМ1r,

B юtti гoлoви вбивaють

Ф

,Ц,авtli мyмii нiк.Ieмнi
Бeзлiu piзних фаpаонiв'
Teмнi тiнi Мepoвiнгiв,
Пapики стаpi бeз пyлpи

':'|'
-t,'.-,'!!
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I l<итaйських 6oгдихaнiв,
3 пагoд фapфopttиx мoнаpхiв'
Пильнo Bсe oте виBчaють
Мyдp: д:ти' _ аЛе ж, небol *

Bll спитаt1тe ix пpo елаBllyi
Пpo iспailсЬкo.аpав.йськy,
Пpo евpeйськиx вipшотвopЦiв
3onroтoгo вiкy шкoлy,

Пpo сyзip'я тpьоx зipoк *
Пpo €гyлy бeн Галевi,
Coлoмоt'Iа Габipoля
Tа Мoйсея Iбeш Езpy

I пpo iнruих нaйзнаннiшrих,
Тo. дiвчатка нaшi вpaз
BитpiщаIoть oчegята,
,lVloв здtrвoвaнi телички.

.Цам тoбi пoрадy' Mtlла'
Cядь yвaхtнo зa eвpeйськy
Мoвy, шe r чaс ЕавtiliтIlсЬ...
l(инь тeaтpи тa кoнцеpтl{'

Пpисвяти xoЧ два.тpII рoк}!
Спpавi uiй * i змoжещ ти
Пpouитать в opигiналi
Iбeн Езpy' й Гaб-poля'

I, звиuaйнo, бeн Галевi _
Тpiyмвipiв пoетичнllx,
I[o пpeкpаснi бpали звуки
3 вiш{иx стpyl{ цаpq' "II.авшда;



A тaкo>к i Aльxаpiзi *
Tи пpo ньoгo тех< нe чyЛа'
Xoч в.н сarlt _ xаpтyн фpанuyзький, -Щo Гapipi пepeвишив

У свoiх мaкамах дивнrlx,
I вольтеpiанueм бyв
Шiсть вiкiв пeред Boльтepoм.
Так гoвopить Aльхapiзi: "

<Габipoль * вoлo.ЦаP ll{ислi
Bчeним бiльше дo впoдoби,
Iбeп Езpa _ впpaвний майсге1r
.Ц.o впoдoби бiльш митцeвi.

Tа oби.цвi цi пpпкмeти
€ в.€гyли бeн Галевi,
Biн пoет - пoeт великий'
I йoгo .всi люди люблять>.

Iбeн Езpa бyв тoваpиш
I, мeнi здa€ться. дядЬкo
,Ц'ля €ryди бeн I.алeвi,
Бo €гyлa в кцизi манлpiв

3алишив скopбoтний 3aпис -.

Пpo шyкання свoгo дpyга
У Гpенадi, дe вiн тiльки
Бpата Езpи Poзшyкaв -
Pаввi lVleйеpа. пoетa'
Батькa дiвнини тiei,
ll|o y нei безнадiйtto
I6eн Езpа закoхaвся'
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I' що6 o6pаз ue$. зaбyти,
Biн, як всi iroгo кoлeгIt.
Bзяв мaндpiвницькy кoвiньку
I пiщoв y лaльнiй свiт.

He дoсяг €pyсaлимa,
A дiставсь татаpаli,t в pyl(и'
,Ц.o сiдлa пpип'ятий мyсив
Pазoм з ними йти B стeпи.

Cтaв татаpам вiн слyх<итli,
iVlyсив iх кoрiв дojти.
Щo pаEвiнoвi нe ливить,. A пoетqвi тим бiльшe.

Pаз пiд чфeвoм кopoвI{
3гopблeний-''силiв, сxилllвшисb,
М'яв pyками вiн iй вим,я,
И мoлoкo в цeбpo стiкaлo.

o. якa гaнь6лива пoзa
.Ц,ля paввiна i пoетa! *
Тyга тyт йoгo схoпилa
l спiвaти в:н пoчав.

Tак пpeкpaспo' тaк патxlleикo
Btн спiвав, щo хaЦ тaтapський,
Пoвз iлyuи i пovyвши
Cцiв цeй, дaв paбoвi вoлю.

Biн йoмy й даpytlки дaв:
Koх<yшoк па xyтpi лисa
I гiтаpy саpацинсЬкy,
Hавiть гpoшей IIa дopoгy.



O зopя сп:вцiв нeщaсIlих!
Aпoллoнoвих нaщадкiв
Гoниш, l{ищиII!, навiть батьк
Самoгo lte пoщадилa' -
Як зa !афнolo пoг}Iaвсяt
Тo нe бiлe тiлo нiмфи,
A лaвpoвий кyщ oбняв лllrп
Е}.н, бoжeствelrниii Шлем.ль

Taк, ,Цельфielь ос,яйний .*
Тeж Шлемiль, бo нaвiть лaвpl
Щo йoгo в.ннають Чoлo,
€ o3}lакoro шлeмiльства.

Hам цe елoвo в)кe вiдoме'
Aд>кe Шaмiссo нeдyрr:o
Иoмy пpавo гpolиадяl{ствa
У }iiмеччиlti пpllвлaснив.

Tа лиrrився нeвiдoмим,
Як дх<eрeлa Hiла, слoвa
(ь6гo пepвiстoк; нe paз я
Мipкyвaв прo uе внoui,

BжeпoтoмyявБеpлiнi
Bдавсь дo Шамiссo самoгo,
.Ц,o декаtlа всix шлeмiлiв,
Ц{oб питaння 3'ясyватl!.

Aлe й вiн нe sнав нiчoгo
I на Гiцiга Bl{азаB лиtII'
Кcтpий бyв xpeшeним батькош
Петеpa йсlгo, щo BтpaтIra

ZJO L3?

Тiнь свoю. Узявшll дрOrкки,
Pyшив прямo, 6eз зyтIt{iIItи.
Я дo Гiцiгa саМoгo'
I{o pa:.:irшe Iцiг звався, *

Кoли в]н Щe trцiр 6yg.
B снi пoбачrtв, як y пeбi
AIoгo iм'я зaсiялo
И пepeд ним нiмeцькe *Г>.

B voмy змiст oцьoгo <г>, *
Biп гадaв' * чIt цe гept Iшiг,
A чи мox<е * гaйлагep? Jцiг?
Tитyл гаpний, та в Бepлiнi

He,Цopeяний, * тaк вiн дyмав
Й тaкц Гiцiгoм }IaзваBся,
I лиш .Ц'yrкe 6лизькi зналн,
Щo цё зIIaчlIтЬ _ святий Iцiг,

сГiцiгy святlrй! + CК?3ДB Яl
Cтавши llepeд !rим' * з'ясyйтс
Етнмoлoгiчнo нaм
Cтapo"п,aвнe слoвo Шлемiль!>

Дoвгo цeй <святий> кPyтt!вс''
Говoрllв лpi6нишi piзнi"
Bикрyтитt.tсь I{aмaгaвся,
Плyтав щoсь| a)к вpеuIтi 'в мепе'

. Пaп.
a eзятиfl



У мoix Щтaпаx тepпiння
Гyлзики всi, як одип,
Biдлeтiли, й став я лютo,
Так блюзнити й пpoклинати,

II{o пoбoжний п:стиcт
Пoбiлiв, хитI{yвся' Лeдвr
Bстoяв tlа нoГaх i швиДкo
Poзкaзaв мeнi нaстyпнe;

<3 бiблii yсiм вiдoмo.
Як пiд пaс блyкaнь в пyстeлi
Пoтirдав сeбе tзpaiль
Xанaaцськими дoчкаМи;

Cталoсь paз такe' щo пirrхaс
Бачив, яtк шляxeтний 3iмpi
Iзлягaвся в пёpeлroбствi
Iз дoчкoю xанaal{ця.

Тoж, спtlса yзяBIIIlt, П]нxас
Пpoстpoмив вим грyли 3iмpi
Tак, uto тoй в>кe не пiдвiвся,
Oсь, щo бiблiя гoвopить.

lа iз yст в yста наpoлпi
Пepeйшoв такий пepeкaз;
Бyв нe 3iмpi uoлoвiк'
Щo списoм . пoцiлttB Пiнxас, -
Biн, зaслlплeний oд гнiвy,
Пpoмаxнyвся нeнарoкoм'
l нeвинний пiд списoм
Bпaв Шлемiль бен lJ,ypi LUаддей.
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Oт>кe, ним. Шлeмiлeм пеplпиi{'
Pt,зц6ч2g.' piл Шлемiлiв,
oт>кe, наш найпеpu-tltii пpeдoк
€ Шлемiль бerr Цypi Шаддей.

Biн гepoйськийи дiлами
Iмецi свoгo нe вслаBиB.
Тa, пpoтё" Ми дoбpe зна€ItI,
II[o Шлeмiль цeй 6yB Шлeмiлeм.

Щo л<, дepeва poлoслiвнi
He зa лoбpий плiд цiнyють,
A лишe за Тxню дaвнiсть;
Hашe тpитисянoлiтнel

Poки йдyть сoбi й минaють...
Tpидцятo сoтень лiт мI{нyлo
3 тoгo tlасy, як пoмеp наIII
Пaн Шлeм.ль бeп Llypi Шaддсй.

Пiнxaс тe)I{ дaвнo пoмеp
Aле спнс йoгo лишився.
I мн яyeмo, як сBиtцr
Biн загрoзливo !Iад lraми.

IJIoнайкращих вiп вра>кae;
Bбив €гyлy 6eп Галевi,
Bбив Мoйсeя tбен 

" 
Езpy'

Bбив тaк сaмo й Гaбipoля'

Цьогo вitцoгo пoeтa
I yлюблeншя €гoвtt,
Coлoв'я. Щo пoкoхаB
Лltш oднy тpoяIrдy _ doгa.



Cолoв'iнy rr]жтrv п]снtо
3вtIтя>кнttI.t ко'tаltlrq спiв
Biн cпiвав y ЕIeПрогЛядI{y
У сeрeдньoвiвнy нiиI

F{е 6cявся Biв хlrьreрнt{Х
Bиpo.lк, в, пpиMаp. стрax:тт:в.
Ьезyмy, нyми i смepтi,
I{о в тy нiн гyля.пи скрiзь"

Сoлoвeii цeй мaв y галui
Лttш святе свo€ кoхaння'
f{ля Ireбеснoi трoяtlди
R!tt спiвaв свojх пiсeнь.

Тiльки тридцятЬ вeсеn 6aЧиB
B свiтлi вiн, та слaвa цIв!t,цl(Ф

Pсзнeс'та пo вL-ьo[,ry сBiтy
Riлгoмiв пpо Габ;poля.

У сyсiлствi 3 п!r}' B Kopлoв!
}Ieшкав мaвp, який тaк сaмФ
Bipшyвав i лyх<e заздprrв
Гоpril.r с,1аBi Гa6ipoля.

lJiд палкиx пiсетть пoетa
Жoвв y l{Ьoгo рo3''1иBалaсt
Tак' що сdлoдoцri пiснi
ГIoлttнoм йoмy стaвалш.

Biн гoстиннo i лyкавo
B дiм свiй 3aпpoсltв поетa.
Bбrrв flогo i тiлo пoтай
У садoнкy 3акorrаB.

Aлe оеьi Iз ,гotтз гljyfliTy}

fl'e зaри'гий тpyп тIoeта}

Пiдвeлaся с!'1oкoв}rllця

Д.ltвогляднa, гаpнa й пllшt!{a"

Плiд i1 _ }!аItрoЧyд довгий *
Hадзвичаl.tнo бyв сo.пo.ш'кий,

Хто з.iдав йoго .- тoму
Фантасти'{ний сoI{ вBи}кaвся.

Hoвинa пpo чУД.o шrвllдI{o

Pозповсюдилaсь B rrарoдi,

Aж нapеrштi .u.o пресвiтлиx
Byх кaлiфoвиx дiйшдa.

Сaм кaлiф' BлaсIioя3T,lЧtlo

Cкyштyвaвши дивниЁl пл:д'

L{aкaзaв пo'iатll слiДствo,

Щoб дiзrraтисЬ, B чo!,{y piч.

Слiдчi стaли до po6oти

Без вагання, палицямlt
Bлaсника са.ци6и в п.ятt,l

Бшли, пoки вiш пpизнався.

Смoкoвнllцю iз зeмлi
Bшpвa.пи тOдi 3 Koрit{ttяfr{,

A пil яею Гaбiрoля
Тpyп зaбитoгo Лe)каB.

Пoхoвалtt Габipoля
I oплaкyвали ,Цoвгo"

I, пoвiшений, B тy }к дllиIly
Bмер в Kopлoвi Maвр.yб!tвця"
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HЕBIЛЬHиЧии KOPAБЕJ!Ь

I

Cам сyпepкаpгo мiнгep вaн.I(yк
Cидитьipаxyевкаютi.
Biн oбчисляе тoваpll свoi
И майбyтнi пpибyтки в вaлютL

<I гyмa лoбipнa,.i пеpeuь тpивкий _
Aж ц).Цста мiцrкiв i бoчoк.
Я зoлoтo мaю й слoнoвy кiсть,
Та нeгPlr -: кpaщий lцмaтoчoк.

Шiстсoт я неrpiв o6мiпяв . ..

3a безцiнь iз Ceнeгалy,
Iх тiлo твеpдe, i м'язи пpyгкi,
lVloв дитi з мiцнoгo мeтaлy.

Я впpoбп з кpl^цi 3a пIlx давaв'
Гopi'ткy fi склянi пepлини.
Biзьмy я пpoЦeнтiв. нe мeпIIr вiсiмсoъ
Хoч би fi нe вбepiг пoлoвltt{l-!.

Хай тpистa- я нeгpiв )кивtlx дoвeзy
.Ц,o гаванi Pio.Жапeйpo, *
3aплaтцть за штyKy дyкатiв пo стo
Дiш пaна ГoIrзалeс Пepeйрol.

2{fr



Pаптoм заtлpiянlтfi мiнгep вaн-Кyк
Св:й пoгЛя.1 oдвiв oд xiсeн,
l]хoДttть дo tiЬoгo мopсьнrrй хiрypг,
I Iап дol(тop вaн.деp.Смiсеtl.

Biн лoвгy i схyллy пoстаTЬ i{aвl
Hа нoсi )к пplrшi багpoвi.
<,[eйб.лiкаp мopськltй, сKptrкIryв вaн"Kyк, *
Як мoi rreгplt _ здopoBi?}

Bдячнttй пaн д'oктoр йoмy вiдказав:
<Я вaм дoпoвiсти маlо,
ll{o смeртнiсть ц:еТ нoчi. на жа.пь,
l]iднeслaсь y нeгpiв дo кpaю.

Пo двoe iцoдI{я B сepеДllЬOмy e{руть'
Cьoгoднi ж iх сiм }Iе стаЛo" ф
Tprr жiнки' Чoт|lр|l мyжЧttltti. I всiх
lI впlrсyю iх дo жypналy.

Tpуnи yважнo я дoслiдllв.
3нaю я ixнlo пopo;ty. _
3 себe мepuiв yдaloтЬ' щoб ix
Живими кlt,цaли в Boдy"

3алiзнi я пyтa з }rертt]Ilx 3нЯB!
Як зaBж.цll poблю щopаIrKy'
Я тpyпrl y п,lope,скиllyтЬ Bелiв
Ha pанlrЬoмy ще свiтанкy.

I pаптсlм вlipl'yЛl{ iз вoди
Aкyлш * стpашнi xltмeри.
Iм дo впoдoбlt чopнe м'ясцe. -Цe :к наrцi пeнсioнepи.

Bollи зa gапtlт лaвoю liдyть,
Biдкoлlt trtи бepег мtlнy;tlt'
Aд;tie ж в..Цuyвatоть зaпex мepцiв
llro,l"oм свo jм акy"llI"

Смiшtlo дlrBllтIIсЬ тo.Цi, як вoшli
,l]ottа;lltсь дo меpтвогс,r тi.ra.
Tа гU..lUBy с,\оIIl|гЬ, та rloгУ гpllзe'
д ця il ганвiркy з'iла.

Koлtt x* yсe I]oГлlt}lyTь' * тoдi
K1lyгorl кopаб,rя нi,lOстallot{
Ul,.льнo стаЮTЬ i вдt-lв'llяtо'гься B нaсt
jVlэв д;куloтЬ 3а снiдаrlсlк>"

Paптoм, зiтхаючtt, пeрeбriв,
Мoвy вaн.К1,к: <t4iй .Дру}кei
Як )кe нап-t Лltхo сitll}lltТtl це"
Щoб нe вr4IipaЛll так дуlttе?>

Пап 'Цоктоp мoвttв: с<З свoei вttпtt
3гtttty;lo ЧopIIllх чltмaлo.
Cмэp.lюнe дilxанFlЯ негp.в бprtдкиx
Пoвiтря y тpюмi псyBaЛo.

Biд мeланхолii MpyтЬ вolltt
Iм нyлнo .а'o смepтi y тyз:"
МyзtI:<a, тpoхll пoвi.гpя й таtlot{
Мt.lжyть заpJ.llt гЬ нe:yзi>.

I скpirкнyв вaн-Kyк: <.Ц,oтепнo скa3ав,
J\liй лtобttit мopськtlй цiлttтeль
Рoзуlrrtltir, мoв Аpiстoтель тotl"
Мoв o;tексaндp-в yuитель.
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l xoч гoлoвa ,[l.eльфтськпx спiлoк,
.Ц.pyзiв кyЛЬтypи тюльпaнa,
Kмiтлlrвпй дy)*(e, та в нЬoгo нeМ8
Bацoгo poзyмy' пaнe.

/Vlyзики! Мyзикиt Чоpниfi люл
Мyсить тel]ep тапцюватll.

- Koли rк xтo-нeбyл'ь нe пiдe в тaнeц,Ь'
}Iaгаfi йoгo бyдe гaнЯти>.

It
ll

У синiм .шaтpi надземЕltx вtlсoт
Тrtсячi зip шебeсниx,
Bеликi й poзумнi' дивлятЬсЯ вни3
oчltма lt<itltlк. Чt.ЦCс!trtx.

Boнrt пад мopем синiм зoPять'
I вoди Лежaть безсилi,
У фoефopпuнпй oдягlIIl,|сЬ тyмаll'
I сoннo вopкyють xвилi.

He вlrднo вiтpItл на кopaблi
I тиша кpyгoм вeлltка'
Лиш сяють иa . палyбi лixтapi
Tа гpае дo танцro мyзlrка.

Бoцман на скpилцi смllчкor,t ведe'
Кyхаp на флeйтi зiтxаe,
Юнгa лpiбнo б.е в бapaбан,

.Ц.oктop y сypмy гpаe.

I сoтнi нeгpiв, я<lнoк i тt{yx(tlиIl'

Kpyтяться, скачyть без тямtt,
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r}1oв бo>кeвiльнi, l piвнo в тaкт
Бpязкають лal{цioгaМи.

А ix rrаглядav, ,,mаitre des plaisirsn,
Мoв кат, Ilагаelr вoлoвиM
Б'е тaнцюpистiв.лeдацюг,
Xай кorкен бy,Цe злopoвим.

I лiлeльлyмлeй i шнeлepeдe}Iг *
Ldeй гyк вlIкликае з бeзoднi
Стpaшtяих, гидoтllцx пoтвop мopсЬt{их,

Щo дoсi .п.piмалIt гoлoднi.

I pаптoм зpишaють iз сoнниx xвиль
Illeрeги акy.lr бypхливo,
I тyпo вдив.п,iю,гься в коpабель,
I дyмають: щo зa дltвo?

Jl4ipкyroть вollll, шlo снiданкy яae
Це не пpпйшoв' i зiтxaють,
3гItнаючtt спttнtt" i нaue вiд пtlл
3yбш iз llaщ BизllpaютЬ.

I лiлeльлyм:eй i шке.шepeдеIlг *
I таицю кiнця нe виднo.
I з нeтepплячки xвiст сoбi
Aкyли кyсаютЬ oгидtio.

Тa мyзикlr. пев1lе' нe люблятЬ вoни,
Як завжди в xи)I(aцЬкoMy свiтi.
<Heпeвнпй тoй звiр. щo нe любитЬ tr{yзltItо,

3гaдайтe слoва знамeнитi.

I шнeл,еpe.п'eвг i дiдeльдyмдeй -I таuцям кiнця нeмае.



Ha щoглi стoiть мiнгep вaн.Kyк
I ,pyкш в мoлитвi складae.

<Грiшпикiв чppIIих' Iсyсe, вpятyй,
Спасп 'iх. лyшe poзп'ятаl .

He гнiвaйся, бo>кe, вa танeць ix _
Boнlr х< дypнi, l.loB тeлята.

.Ц,аpyй iм жпття, Xpистoсe ясний,
Щo лiг 3a нaс в дoмoвlrtlyl
Бo як пpoпaдe ix трllста IlIтyк' \
Тoдi fi мiй гeuieфт загlI!tе>.

' -:оlлAllтpoп
Жилш сoбi брат з сeстpoю.
Ceстpa бyлa бiлнa, а бpат _ бaгаv
I бpатy сeстpа ска'зала:
cдай ['eнi хлiба, бpатa.

Cестpi багau вi.цмовпв:
сCьbгoднi я заitнятltй;
!.ля paдникiв з мaгiстpатy
Я бerrкeт гyuнrtй дaю.

oдllн любнть сyп з чepeпаxrr'
A лpyгиfr _ aнaнас.
Шle тpeтiй - саMиx фазаttiв,
3aсмаxiенltx в тpюфe.nях.

Чeтвepтпй iсть oсeтplrнy,
A п'ятttit _ iще й сeмгy.
A шoстrtfi - я{еpe всi стpaвll
I ц'e ще 6iльцe тoгo>.
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\Бiлпa сестpa гoлoднa
Пoкipнo niшла нaзад
Та й мoвчки лягла. зiтxпyл6
I вмepлa rra сiвнltкy.

Ми всi пoвиttнi вмePт}r.
Cмepтi U'oсa зiтнe
Hаpештi й бaгатo!:o бpатa,
Тaк самo, як i сестpy.

Koли ж бaгaтпй пoяye,
IIto смеpть. дo ньoгo iдe,
Hoтаpiyсa вiu пoкличe
l свiй зaпoвiт склaДе.

3а ним мiськe .ЦyxiвниЦтвo
oлepжить чaсткy 3rraчнy'
A тaкoх< шкoли й вeлttкllfi
3ooлoгiuний мyзей.

Kpiм тoгo нaцr запoвiтник
Пpизнaнить Beлllк|{й даp
Toварlствy хpеЩeння евpeiв
I щкoлi глyхottiмtrx.

,[,ля uеpкви святoгo Cтефaнa
Biн кyпить вeликий дзвiн,
Ш[o з крашoТ бpонзrt oдлllтиil
I вAжить п'ять сoтeнь пy.o,iв.

I вдeнь i вяoчi, вад мiстoш

.II,звoнитимe лyнкo .Цзвiш

Пpo uro веза6yтню лlодlllly'
Нa слaвy ii тa честь.



Д,звiнким язикoltl рoзкax(e
Пpo дoбpi ii дiлa
.[l.ля мiста й йoгo мешкaвцiв
Усiх вipoспoвiдань.

o ти, 6лагoдiйнпк людствat
3а смepтi i за lкttття
Tвoi благoдiйнi спpавlt
Пpoслaвить вeлllкtlfl дзвiн.

Твiil пoхopoн yлаtцтyють
B нeпyванiй пltшнoтi.
I бyлe fioмy дивyватись
Пoiitrятa стpaхoм lopба.

Iз uopttoi кoлiсltицi
3висатltме балдaxiн,
У траypнrrx пиllI}titх п€pаx
Пiд нlrм стoятимe гpoб

У сpiбниx 6лискyuшх бляxaх,
fIpпкpашенltй срiбним tl]итвolt,t' -

-2Цлже на uoрнoмy сpiблo
Cпpaвляe лoбpий ефeкт.

Пoпepeлy кoнi uyгolt
У uoptlих пoпoнaх ва)l(кrtх'
ll,i тpаypпi мантii кoням
3впсaтимyть дo кoпltт.

Biлpазy за гpoбoм пiдyт6
Пpислy>кtltlкtr B чoptlllx лiвpeяl,
Xoвзючи в бiлi хyстинки
Чepвoнe вiд гopя лицe.

tJs
ri{

d

Пoвaжaнi rpoМадя}rи'
Пoспiльства мiськoгo цвiт
B паpаднltх чоplltlх l{oляскax
3a гpoбoм .пoiдyть 

тerк.

У тpаypнoмy пoxoлi
3впчatiнo iтимyть такoж
I pадн,tки з магiстpaту,
Ta т.льки' нa )I(aль, tre Bсi.

Нс 6yлe мirк них oдrroгo]
Що дyжe любlrв фазанiв,
Бo вiн oд пeтравлeння IIIлylIt(y
Якpaз пepeл тlril{ ytt,tpe.

БЕPтA

Boпа бyлa нiжнa й по6oжна тaка,
.iVloв aнгел y гpiшrнiм свiтi.
Писaла мeнi наltкpaщi лшсти,
Copoмилaсь навiть квiтiв'

Oт.oт мaлo 6yти вeсiлля гyвве,
Tа взнала piдня пpoклятa.
A Бepта бyлa лypним дiвuaм
I тiтoк слyxaлa святo.

3лoмaлa вipнiсть i клятви свoi'
Xoч цe iй .шарyю милo.
Boна б, дpy)KиIIoю стaBIIIи' мel{i

Життя й лtoбoв oтpyiлri.

Я лyмаю зaв>кд!i пpo Бeртy свoю,
Як >кiнкy побаuy зрадлиBy,
To зapаз вlд сeршя баrкaю iй:
Hexай вoна Рoдить щасЛ}rв0'
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Лех<aлo тiлo вrкe
Bспoкoiвшись пo
A бiдна 'дyшeнЬка
Heслaсь дo нeба

нЕБA

}Ia Mарaх'
зeMниx Чваpaх'
в тy пopy
пpoстo yгoPy"

А тaм стyк.стyк в вltсокi 6pами,
3iтхнyла й ltoвIlла сЛoва]\-tll:
<Cвят Пeтpe. вtlйдtt pай вiлпеpтиl
Життя втoмиЛo мя дo смсpтi _
Чень хoч y нeбi я .nnu,,nu'
3aлях<y на м.якy пeplIHy,
3 святими втiшнo пoгyЛяюt
Cпoкoю ti щaстя ра3 3а3I{aю}"

Шлап, шлап! Пaнтoфлi чyтп в гil|l{yt
Kлючi калатають пplt зAмкy,
Kр:зь oтв.p в бpaмi з.Iroзa гpaти
Cвятий Пeтpo став BIlзlIpaтII.

f piк: <IлyтЬ тyт вoлoцюГlll
.Цяцки, цигaни i дpабyги,
I злoд:яки, й голlэпyпи,
l,.1лyть oлинueм, i йдyть Тх купи'
A всi y pаii хoтять вкpyтитисЬ
I з ангелами веceЛитllсЬ.
Aгoв! Al.oв! [ля тaлалаЁtства,
Тaкoгo пiд,пoгo гvльтяйства
He вiдЧиняlo paйськi бpамtt *
Усiм вам мiсце тaм' з чoDтаMll"
Геть вiдсtI, гeть! Махай' леДащo,
У вi.Iне пeклo' B vopнy пaщy!>

flt
t&{

Oтaк 6ypвaв стapпft, та звiльttl
Пoкttнyв гptlп,lатЬ' CТill'lа скpiйна
I лс:бpoлyшrrа мoBа в tlЬoгo:
<Ти' б.дна дyшкo, нe тaкoГo,
Мабyт5, гатyliкy, як та псаpllя.
Нy, нy, спoвttlo твoT бажання,
Цe rк днeсь мiй пtriазник Пpипадаr'
tr сеprte лtoбttй х<a.пь пpoйMae.
Cкаitttl, з Якoгo мiста йдeш тп,
3 лкoгo кpaю? A наpeштi,
Чrr бyв }KoHaт' чи вiльнo плпгав?
Хто xpсст сynpужrrиri в св.т: Двигав,
Тoй i нaйтя>кпy гpirшнy эмaзy
B жrrттi спoкyтyBаB Дopазy;
Жoнатим зl.tltцt}Ii пеI{лa яMlт,

He rкДать jм в вебi кoлo бpaмп>'

fl,yrшa pelе: <Пpyсак я 6iднпй,
Беpлiпoм звeсЬ мiй гopoд piлнllй.

'[зloptrtть там Шlrrpeя' а до неi
Лзloptaть кадeтикlt з.rrаl Шпpei;
Ljoна й 6ypлить, шyl,lIlтЬ, як с.пiтtto

Беpл.н RесЬ вl{гляда пpltвiтнo.
Tам я пpивaтнtlм бyв дoцeнтolvl
l фiлoсoфiю стyдeнтам
Читав; жениBсЬ }Iа пeнсioпepЦi,
Tа частo гplIзЛа мя пo сepшi,

flк xлiбa в тIас rle бyв i зрiз'lпк . .
Пoтiм я вмep i став небirкчикl.

Петpo скaзaв: <O бiдний, 6iднийl
Ta фiлoсoф.я * xл]б пoслiдниii.
Нe poзyмiю я, пpи5нaться,
Чcм люди фiлoсoф.i вчатЬся.
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Hy.Цнa вона, rre лrol{рaтивI{а'
. A вpештi ше й бoгoпpoтиBltа'
Жпвeш _ бiда тя й сyмнiв тoпить.
A вpештi uoрт тeбe yxoпl{тЬ.
Tам дeсь кляла твoя Kсантипa,
Як нa oбiд лиш бopщ дo хлi6a.
A нe всмiхaлися нiкoли
.Ц'o неi oчка iз poсoлyl..
Hy, тiшся' дyшIе}IЬкo не6oгo!
Xoч тo мeшi вeлeнo стpoгot
Щoб всix, хтo зa л<иття на свiтi
Bмoтaвсь в фlлософ;янi сiтi,
A oсобливo в тe пOгaнсTBO
Hiмeцькeе гeгeлiанствс.l,
Тйx вiдси гетЬ 30 стlrдo}r гIlaти! *
Та" як кa)кy' мoe дIIeсЬ сBятo'
Тo вжe тeбе не зaпpoтopю'
,(,o рaю .вхiд тoбi oтBopю.
Hy, живo, !.['IМиг y сepeлинyt

<Tепep ти вжe 6eзпevниft, сиltyi
Beсь день Б.д pаI{!(у arк дo нoчi
Гyляй пo нeбi. скiльки xoчeIII!
I вoлoчися пo бyльвapах,
Пo бpильянтoвиx тpoтyаpак.
Tа знай, весЬ кpaм ф:лoсoф:uний
Tyт тpебa киIlyтЬ на вiк-вiuний,
A тo y бoга мя, дo пpаBдIrl
Cтрaшеннo скoмпpoмiтyваB ти'
Як ангeлятoк спiв yчy€lu,
Чинись, MoB стpаx iх aдмipyсш"
A як аpxанl.eл зaспiвае,
To в тoбi хaй а>к сеpцe та€,
Cкaжи, щo й Мaлiбpан сaмая
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Тaкогo еoпрara fle Ь'aG.

Плещи все" як спiвatoть 9 Irи},в

I хeрyвlrпrи r:i сepaфltN'и,

Рiвняй ix 3 тeнoрOlvl Рyбiнi'
iз JvIapioн i Тамбурiнi'
ДaваЙ iм тIiтyЛ e!(сцeлellцiй
I пiдсипaй iм pевepепuiй!

Бo спiваt<тI' небeснi й земнi,

Bсi лtoб''rяr.ь кoMпJli[4eflт[t чеMЕi.

Ба й сaм }Iаlti l{aпeльMiстp пpeл.ивний

Пo.хвaльнi такoхt любl'ть гiмни,

Як всi свlтlt i всi бeзoдlii .

fliлa виспiвyють гoспoднi,
Як в .leсть йoгo пpикмeт всесильнllх
Псaльми дзвенять B диMаx кaдилЬIIIш"

<A Irе зaбyл'ь пpo xrене' дpyх(е!
Koли часом нaвкyчатЬ дy)кe
Toбi нeбeспii палaти,
ГIpиxo,Ць дo lr,ieнe B кaрти гpатIl,

Я sнаю всякi гpи: пiкeтa,
I фaрaона, i лябeтa.
Пo нapui вип'eм... Слyxaй' 6paткy!
Якби чaсoм ти бoгy.бaтЬIr\r

'Ц,e стpiвсь, а вjtl пo.{нe пIlтатIt:

<Д,итя кохаlle, вiдкi"'lя т}r?>)

He мoв, щo ти з Бeрлiна ITтaх е,

Cкaжи, !цo 3 BiДriя qи 3 /vlоЕax'j}



Д o 'л д g A P Яа

I

Китrь пapа6oли кpилатi,
He лiтай y висoкoстi,
Ha запитaння пpoклятi
,II.ай нам вiдпoвiдi пpoстi,

Чoм пpавдивий мae всюдtt
Тiльки злиднi, тiльки бiди,
A щасливий вIrпIryв Гpyдиl
fIа кoпi. пoганий, iдe?

Хтo тyт винетr? Хто тyт вlrнеtl?
Я* це бoгy нe oбpиллo?
.lVlorкe, сам цe всe зpoбив вiн}
Aх, тoдi 6yло б це пiдлo.

Taк. питаeм бeзнaстаltнo,
Пoки гopлa нaМ teмлек)
}Ie заб'ють y митЬ oстaнню.
Tа чи вiдшoвiддю цe е?

1,2 ''

o як повiлйo. 6es yтoмн,
Пoвзe цeй час, 

'(аxвиf, 
сли!4aк.

A а лrтшaюсъ irrpyxoмo
Ha mмx хr !Дiсui. вiчнo так"

Kiмвaтa тeп,тпa fle вa6лпu{'q
Е{алii пpoглiнь нe сiя,
I знаю, лиIII нa кладoвтflцe
i(iмьlaтy цю змiттяtо я.

},1oжливo, я пoмeр давнo вrкс,
И навколo нiч 6eздонr:а ця"
I тiльки мoзoк мiй тpивoжaть
Жaхнi пpимаpи без кiнЦя"

till rri химeрнi силуeти"
Боги минyлoго i м',tи,

Пiд чеpeп мePтЕoгo пoeтa
Boни бeзyмсtвyватЬ nрийшлш'

Шю нoчi оpгiю кpилaтy,
Легкa, npo3oрa i тонкa,
Час6м бepeтЬс'I 0писатt]
Пoeтa меpтвoго !-l}'I(а'

o

Кoлlrсь квiтoк цвiло бaгатo
B пyтi моТй. Та тiлькlt лiйь
Бyлo пtеrli jх цвiт зiрвaтlt _
Iх oбминав м.й гoрлий кiнь.

Teпep' коли )кt;ття }ttахлIlвe
I смеpтi блtlзько. блltзькo стpog,
Як qастo серцe рBe Глyз.лlIB0
Той пaх 3нeваil{е}tt{x квiтoк!
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B мепi гopllть 3aв'(ди ft fiesпtlЕф'
Фiaлкa пoлWI'яrt4 sагpаB'
I жалкo та{, шlo цю дiвsиЕу
Я, $аqe кBiтt(y, яe зiрвaв.

}4iй зip I{a вoд}l Лети рветься,
II{o мoz<yть rтa кiнець життя
Haгадyвать дyрrrolry сeрц!o
Прo нiu сoлoдкy зaбyття.

4

Boтttt сп,riя"цись, yемixались,
Прttхr.l;илa загllбcль iм;
Cльoзoю, хрипoM захЛltfiаЛисЬ -.
He xвилювався я нiчим.

Я бpiв' жалo6oю noвитий,
fl.o цвинтаpа зa нимt,t вслiд,
A пoгiм _ нiчогo та.iтц _
Я з апeтltтoll tв oбiд.

Тeпеp нeж,1alrоlo' lкyрбою
Палкy заклtiкaно любrrв;
Пoмеpлoto давнo Iоpбoю
Я зaнаpoваrrий iзнoвl

А надтo loльi сльoзи й кpикш
Я згaпyю: i * дивrra piч _
Cyм вирoстаe в тyгy дикy'
Я хлиvy миJ'Iy дeнЬ i нiчl

Я 6aчу в мapеннi xвopoби
3iв'ялy квiткy тy; в цIa Mить
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3дaeться * ХoЧe лю6а э гpody'
}1oю rкaдoбy вдoвoЛЬIll,{тЬ.

o, пi:ктtий пpивиде кoxaний,
Мiцнirц' мiцнiшe обiймиl
B твoix yсTax сoЛoдl{a сTalle
Гipкота смepтнoi зимиl

о

IVlенe te tваблять дoли pаю
У зoряниx кpaях ясIIиx;
Ha. нeбi я нe вiдшyкaю.
Жiнoк' щo кpaщi вiд seМfiих.

Хoв кpилa B апгeлa нaйлiпшi,
.{,pylкипи нe зaмiниtь вiн;
Псалми спiЁaть, нa xмарy сiвшtl.
.[.ля мeнe такoх( нe спочIIII.

,fuIeнi, o бoжe, дo впоцo6lt,
llio6 ти мoi пpoдoв>кив днi;
Лиш вилiкyй мoi xвopoби
I трoхи гpoшей дaй MeRi.

Я энаю, щo гpiхiв дoвoлi
}Iа свiтi цiм, алe дaвяo
Я звик дo Циx _ в сyмнiй юдoлi
Toптaти брyк- мeнi дaнo.

I я нe набeрyсЬ It4opoки

B юpбi. Я вiд людеii 6iжy;
У теплиx тyфляx, y шrлaфpoкy
Я вдoмa з rк;нкoto сllд)кy.



3адиш iз кею. Хай баз]кa.
Aяпoслyхaю,_любдю
Ii базiкаgня мyзиI{y'
l в:pний зip ii лoвлю.

}1eнi лицre з.Цopoв'я й гpoшi
Пoтp.бнi' боrкеl 3аспoкoй!
Хай дoвгo >Kитимy я' прolЦy,
t]ля дpyrкинIr B statц quol'

6

Tpи жiнки сидятЬ кpafl дopoгв'
Пpялyть i сoкouуть,
3;тхаtoть, бypмoнyть;
oгидний BIiгJtяд ix yбoгий.

Oсь перша пpядкy стисдa'
Пpялe, i пpяжy
Cлинoю в'яжe;
Toмy й пepесoхлa гyба oбвислa'

У лpyгоТ з firrх BеpeтеЦo'
ll{o бeзпepeстанкy
Bсe крyтпться в тaтrKy;
I oнi стаpoi гopятЬ rДaлe}Io.

I нoжицi тpeтя паpка
PoзкpI,tтi трtlма€'
Мoлttтвlt сr':ваr;
3агoстpепиfi нiс, a gа нlм _ бopo.Цaвкя.

O, rпвидшe, пiлвiвши pyкy,
oбplrк виткy клятy,

Що6 бiльшe нe зI{aти
Cтрarкдaнь >It!lтт,l FleвиI\4oЕнy l\4yкyl

.7

.Il.о днa, дo днa я oсyпt}rв
Koxarrня l{eлex B давнiй нac;
I{eй тpyиoк пoглинae нaс.
Мoв пyншy плoмiнь, вiн пaшiв.

He тoй нaпifi тепер xваЛto я,
A тeплyватy ,ц,Py'(бy; xaй
Утiшить сyм, rкивiт лiкye,
Heмoв y скpoмнilt чашцi чaй.

&

Tи нe лyмаlt, пiби sлypy
Bибpики твoi тepплю я;
Tи нe дyмaй, щo гoспoдЬ я
I пpoЩeння всiм пapyю.

Bсi цi utтyки' воi цi цyцц,
Пpaвлa' я спpиймaю тиxo.
Iнший нa мoeмy мiсЦi
Bже б sабив тeбе. нa диxo.

Хpест/вa>ккиfil A все }t{ я )toчy
Пiл хpeстом сI{иpeI{IrиM бyти, :
Жiнкo, знай, тебе люблю я,
I.[oб гpixaм нaйти спoкщy.

Tи - чистиЛIlще для !,telrе'
I спaсe мeнe _ сyд!IлосЬl_

2Ф 2IЬ?



Iз твoix o6iйм пoгaниx
Чистим божa лaскa й милiсть.

I
Heщиpими yстal\4и'цiлyвaли'
Пr,tтвo давaлII [Iити виItoгpадвe'
Уливци B тIЬoгo IIлI,1I{ oTpyти зpадний'_
I{e кpeвнi й poдиui мeнi вчиняли.

Лeжy в пoстeлi _ сxy.Цлий, нeздy)кaлий,

f висox Beсь' y Myкax бeзпoрaдний,
Укpав rкитгя мoе iх piй щeпIaдний, _
Цe кpeвнi й poливi мeнi вчиняли. 

.

Xристиянин я - цe кни)кKи Цepкoвнi
Пoсвiдuyють, _ тoМУ в пoкopi пoвнiй
Bсe iм пpoщy, як 6paтy бpат пpoЩаe.

"9.: |i <1ft1${€.{Yfti.j*ffi.bкf
Taк як 6и' paлo пrpeд сaMиM скoнolr{

Удapив 'Baс я оГtIяним лpoкльoнoмl
Xaй бoг Baс пpoкляrнe i, покapaеl

'.a.

l0

Cyл poзyмy тебе сyлив,
Tи випрaв,Ц'aЕa ltoвнoтoю; ,

Пpoвиrr y вчинкax i слoваx
Heмае х<oдItиx за тфolo.

He вoрyxнyлась тI,I, нiмa,
Як гинyв я B oгIteнних виpax' _
He poзлyвaла ти вoгнIo, i

A. сepue шлe тoбi свiй виpoк.
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Я вyю гoлoс yнovi -
O6винyвau IIeсамoвI,Iтий,

Biн гyuнo твepдитЬ: въlttlltlill,
II{o всe )киття пloe pазбитe.

Bitt свiдкiв дoвгий ряд 'Beдe'
Biтr паuкy дoкaзiв витae;
A вpaнп'i, як 3Еикaе сoн'
To й пpoкypopа в)re нel\4ae.

нa днo ,Цyшri зaходить вiIr
oбвинyваvення таiти...
I пам'ятaю я лиIIIe

oдцo: життя мoe paQбитe,

lt
B х<apy я' в lvfoзкy мoемy пoтiк,
Лiси, лauд i дoлиttи;
3 бeзлaддя цЬoгo llаpeштi Ёстaють
Bиpaзнi дoситЬ кaPтиIIи.

Мiстeчкo, якe пoбaвив я,
To Гoдeсбepг' гaдaю. (

Я stloв пiд лшпoю таN,r сид}Ity'
Пpи Iпишкy Biдпoчивalo.

У гopлi так сyxo' Еe!\,roв пpoкoвтIryв
Я сoнцg заxiднe цiлe.
Шинкаpюt Шинкаpюt Cкopiш вина
3 найкpаЩoгo баpилаl

Блажeнний. винoгpa,Цний сiк
B 'сaмiсlнькy дyIIIy JIинe,



Л,o peчi. гаcить пожeжу вiш'

l сoнцс B гapЛi гицe

lJ{e пляшкy, ilашe IIJI{}!каpюl Я пив

Ty, пepшу, ЛовliвIltи гаBIl'

Пив бeз yвaгиl Шляхeт}Ie BиIlо,

Пpoбaвитlt пpollJv ЛaскaвФ.

fr,ививсь я вгoрУ на .Ц.раxенфельс,
Бo нaдто вжe poмaнтиuнi
У сяйвi зaxoдy, в ''tюстpi вoд

Р{огo рyiши вi'lнi.

Я слyхaв дaлeкi спiви людeй
l швipiнькaння i!(BаBe птaш1в'я *
Poзважливo пив, i пpo винo
3овсiм нe .ц,yI{aB' яI{ nиB я.

Hинi я x{oсo&,r y сKлЯt{к..v yтrrнувсЬ'

eepйoзнo Я poзглядalо
Btlнo' Щo !(oвтаio, та бyвa'

Що fi нe рФздиBиBIIIисЬ кOBтaю.

Ta дивне tyття! Я кoвтaю, й ьieнi

3дaеться, Щo я poздвoiвся,

Щo бiдoлaxа rцe якийсь
3j мцoю Bрaз yIrиBся.

I{ещaсний, xвopий Мar вид.
Блiдиli i пoвний мyки.
Г;tyзливo на Мeне дивиться вiu
i каrкe несвiтськi lцтyi{}l.

"Ц'швaк зaпевцяe, що вiн * т0 1'

Що я.би llli 3 l{и]i! 
- 

е;tинl,
&1и * ц]6и oдиtl i тofi >кe б:"цitяtс'

Смepтельнo xвоpий нинi.

lle в Годeс6epзькiм шинкy стapiм,
A y lуrкoмy кpai,
B Паpижi, y лiжкy }'{и .;le}кItlv1o'..

Бpехня, блiдиfi шаxpaюl

Бpехltяi 3лoрoвий i свiжи* я.
Нeна.re розквiтлa рoжа,
I я м]цний' тоrк беpeжись *
Розгшiватися мoiкyl

B;н плeчi звiв i зiтxнр: <.Цypнийl>
Toдi вже я рoзгнiвrrвся;
I з цим т{eтIаBис}Iиl{ дрyги}r <я}

У лloт;й бlйцi зчепився.

Та дивне дiлoi Kожен стусaн.
Що я завдаю IIJаxрaIо!

Hа влaснiм тiлi кoжен рaз
Дyжe бoляue я в"дчyваю"

У цift кoлoтнечi клятirt знoв
Стае мeнi в гopлi сyxо,
Я хопy кЛпКати u]иtlкаpя *
Язик мiй !,tеI{е не слУxа,

Гу6лю я свiдor'rieть" i uytо лиш
FIезгpа6ну 6алaканинy:
<Пpипаpoк йoмy, i мiкстyprr йoмy *,.

.II.ванадцять кPaпДиg в гoдиtly}.
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tl8tu*"
Haдxoдить сMepтЬ * теЕep скaжy я
Усe, щo згopдa я тaiв:
,{.ля тe6e я, для тeбe >кив,

Teбе, oлнy тeбе люблю яt

Тpyна готовa, в дoмoвинi
3умiю спoк!й я знaЙти.
Лиш ти, лиш ти, Маpie, ти
3a. мвoю плaкaтимeш нинi.

У>кe ти p!ки залoмилa...
Утiшся: в свiтi пoвeлoсь,
Koли висoкe й дoбpe щoсь,
Toмy кiнеuь пoганий, милa.
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пPOIIIA}Iня S ltIAPИЖЕJvt 
.

Прoшaй, Пapижy. лю6импfi мifil
Tсбе я залицIaю'
Cпoвнений насoлoд}l вщepтЬ
I щaсливий без кpaю.

tl]мeцьке сepце в гpyдЯx ltoiх
3лoмила paптoм втoMа.
oдин для ньoгo лiкap е-
Живе вiн вa пiвнoнi, дoмa.

3лiкye вlн сepue в чaс иaлий.
Лиш вiн Це зpoбити в стaнi,
Aле в:д лiкiв йoгo менi
Гiркo стaс вжe зapaнi. . 

-

flpошaй, бaльopий фpaнuyзький люд,
Beселi мoi бpaтoвe.
Д,цвацький сyм )кeнe MeI{e гeтЬ
Та rцвидкo вepl{yсЬ я зIloвy.

B,явiть, *o ..,,фo 3 сyпloм 
'tПpo мoрквy та шtllнкy Т{yстy,

Пpo P:вцi в Люнeбvpзькиx лyгaх'
Пpo тopф i кислy t{аIlyсTy.
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Baбить nДrнr тютtонoвий вaд
Hiuвi лoзоpшi м,.rявi,

Мoвa плaскa, гoфpатп' )кllT}!я&'

Пaстopськi дочки б;л,sвi.

I мати стapa }re йДe з дy}rок'
По пpавлi скa3aтIт, J{аBнeнЬкQ'

Шoсь iз тpиlтaдцЯтЬ poкiв я

L{e 6а.{ив стaрoi моei нe!]Ь,I{и.

Прoшaй' дрy)I{иI{o, Мoя кpасo'
Tи нe збаr.неIII Moю ,ц],.lIIУ.

!о сeрuя я пpштltснy тебe
I всe.тaки звiлси pyrшy"

Жага i.l{уI(a Я{еI{yтЬ меIlе
Biд найсoлoдшtoгo paю -_
Пoвiтpя нiмeцькoro тpе6a менi.
Без ньoгo я скo1llЮ.

Myкa, жaх, бyяIrI'я }4or

fl.o сy.loрoг Cт3ли зpoстoтll' *
Hoгa тpeмтить в:л нетерпцю
llir4ецЬкy зeМлIo тoптaти.

B гpyл,ъti s HiмеrIчини я пoвeрЕyеЬ.
3,цoрoв'ям найдvrкчиfi y свiтi,
I толi нoвopiuнi тoбi кщлю

'iI.аpyнки sнaменитi.

Глaва l
B сyмнoмy листoпа'цi цe бyлo,
Похмypий qaс пOчI{нaвся,
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Лиетя вiтep g дepeв зpивaв *
B }Iiмeuuивy я пoдaвся.

I, ли!ш на l{ордo[r пpиixaв я *
3абилoся сеpце IlIосилI,r
B гpyляx мojx i мо>кливo тaкo>к'
Щo й очi cльозy 3po1lили.

A що вжe нiмeЦькy 1\4oвy пoчyв,
Biдчyв сe6e чyдgo зIIoв я,
I цe иe iнакшre, як сeрцe Moe
3 пpиeмu!стю BMIlлoсь кpoв'ю.

Мaлy apфiстку я syв * вoнa
Cпiвaла 3 тeI'лпI\4 пopllвoм
I дoсить фaльшивo, _ aле мrпG
Cвoiм звop5.Iдила спiвoм.

Cпiвалa вoна IIрo кoхaтrшя й еyм,
Пщ зpетeння й епiткaшня
Bгopi, y I{pащиx свiтax, дe всi
3никaють людськi стрa}!(,цaнI{я"

Cпiвaла Boяa пpo .ЦoлlrЕy цддrI}''

.Цe rцaстя uryкa'ги гoдi,
ITpо свiт, дe плaваe дyII{a
У вiчнiй нaсoлoдi.

Biдрeчення пiсirю спiвaлu ,uJ"u,
Cтаpy колисaнкy неба.
Спiвaють ii, кoлlt плaчe нapoд
I дypня пpиспати тpФa.



Я yg.aю мотив цей, я зIlaю fi слoвa"
IIde й aвторсЬкy зt{aю пpиPoдy.
Я знаlo' щo п'tоть BoI{и дoi!{a rи!{о!

A нам пpoпoвiдyють вo.Цy.

Tа кpaщy niсню, пiсню нoвy,.
o, лрyзi' склaдy я вам нинi:
Ми xoчeмo тут на зeмлi ствopить
ЕIебеснoгo цapства твep.Цинi.

/ylи хoceмо бyти Щасливi тyт,
B>кe дoсить ми тeрпiли,
A пyзo лeдaЧе >I(еpлo тr,
\Цo pyки тpyдящi poбили.

'0yт .Цoсить хлiба скрiзь poстe,
Стaне .цля всix пoтpoхy
Tpoянд, i миpтiв, i ляв, i кpaси'
I Цyкpoвoгo гopoхy.

Тaк.тaк, стpюпкiв е0Л3lкtIХ усiм *
Хай бризнyть сo'"Ioд!{lIl\t сoко[4l
A нedo анГeлаfol ми вiд"цaмо
Tа шпакaм i сopoкaм.

IЦсl >lс t{pиЛa 3poетVть по емepтi B. IIac -.-
lVllr пpийл'eмо сl{yulтуBaти
Bгоpi, paзoм 3 вaMи" евятих тopтiв
! з pайськoгo еaдv сaлaтI{.

Чyлoва пiеtтя * пiеня нoва!
Mов сi<pипкa тa флeйта гpaе.
i <rtisеrerе>> гетЬ 3}iI4ка

И дзвiн пФхopоll 31\4ФвKaё.

€вpопa эaрyчеЕa * iт
Кoхac генiй *свoбoдп _.
B,o6iймах вoни i yстa ix cлrлlrсb
B ц:лyнкoвi Itaсoлoдt!'

A тe, щo ix не вiнcали попЕ.
Чи >к нaм цe зaвадIlть PаДiти}
HехаlТ жe мoлoдi х{tlвyть
I ixнi майбyтцi дiтн!

Beсiльна пiсня - пiсня l,{og,
Ёlайкpашa, нaйпoв:шa;
3opi сxодять в дyшi мoiй..,
Cяс vy.loва тишa.

Haтхнeнi зoрi палаlorъ вoгнe!Д
tr спалюють всi загати _-
Я нyю диBl{y сllЛy в сo6i,
Я мiг би .Цyбa злаllaти-

Hа piлнy зeMЛю став я лI'I!t'
Як вrtpoсли в MеI{e кpила' :
'Ц.o мeтеpi т]e'']eтенЬ 3нoBу пplrпaB'
I зновy зpоrла йoгo спла.

Глaва 2

Поктl мa"тa пpo сяl.lвo пе6eс
Спjвалa тa нaгpaвaла,
Пpyськa ;!iитllиця вaл.iзy моlо
Увaжнo сглЯдаJ.!а"

Oбнюхa,,ти rтeрeтpуrилrr всe*
Штаltи, соРОЧI{и та t:п.дlt:;
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lПуlteли мсрё)*rrЁ, {лt,lr.i! i кAEг'

П{o зaбopoви гiдrii.

Чогo ви, дyplti, пIyкaeтe тyт?

Для вaс я tlo}кивIl нe п4alo!

Ty кoнтрaбaндy" що. 
'{ 

вeзyl *
Я в гoлoвi хoвalo.

Мeрeживa, щo y IvIеI{е e, *
Kpaщi бpюссeльсЬких Mepe)кI.IB'

Koли б я дlстaв ix * 6eз сyмrriвi/ Baс

He в х<apт yкoлoв 6и fl збeнтe>кив'

B мoТй головi дiаt'taнтн e

3 коронп приiiдеtlttt.',огo сo}lця'

Пaлauy пoвoго 6oгa скаpби *
Bелиttoго незнaйомця"

Безлiч книг y моiй гсловj,
3мyшений BаМ CI{33?TИ1

Л4oя го"ltoвa * птauJине гнi3лo

Kни>кoк для кoriфiсKaти.

B 6iблioтeцi еaта.I{и

Гipшиx, пo пpaвдi, нeмae'
Boни далeко стоашнiшi тих.
IJ{o Фаллepелeбен склaдae"

Oдtiи пaсaiкrt;o, щo тyт стoяв, '

3вiд'омив lтeцe без y.xt,'IиЛi;и'.

LIdо пepeа нalslr вeлиitltй ,таIIlt'юг

ПpyеькоТ lдитнoi спiлr."и'

<l"/tитшa eпiлкa>, * тai{ в1п сxasaь **

3мiцнить JrаpoдI{y осIroвy!
Pозбитy вiтuизrry з'e,цнае вoна
B о;н-v нeпoДiльн:'/ вповУ.

Botra t.:l..l зoвtliшню сднiсть дасть,
Cкaзатt: 6' матepiaльнy:
I{енз.;pa ,ar нaм едtliстЬ дvхoвшy дae,
Пo прaвдi iдeaльцy.

Boнa нaм вндpiшtrю еднiсть дaс,
flyмки i сoвiстi впoвнi.
€дипа Hiмeчvина мyсить бyть
3сepе.Ц.ини i зoвlti>"

Главa 3

B Aaxeнськoмy со'бopi лeх<I,iTЬ

Kapл Магнyс y Дoмoвинi.
Не дyмaitтe, щo ue Мaйсp Кapл,
Toй в Швaбаx меrдкaе ttшнi.

.}1енi 6 нe xoтiлoсь Mep,тB!,Il{ Лe)кaтЬ'
Xoч би й з коpoлeм y лаpi -Я б радшe MаЛe;{ЬKt,tM лОeтOп,l х{ltв
У Штyккеpтi пpи Lleккаpi.

Hyльгyroяи, в Аaхeнi ттавiть Iтси

3iтxaють }Ia вyЛIlцяx стихa:
Тypни нaс ПoгoЮ, чy;E1ццЧe, B)кe й в цiм
Якaсь нам 6y,Цe втixa.
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B uьому д0с}lтЬ Е}'дЕоМy гgiaДj
3 гoлину я вoлoЧиBся'
Пoбачив пl]yсЬt{llх в;йськових 3нoв.*
.&laлo цeй тип змiнився'

Тyт лoсi нoсять сipi плaщi
И висoкий пepвoний кoвн;p.
<Чеpвoнe * цe фрaнцузьrta кpoвlr *
Cпiвaв y мш}lулoму Kернep.

Тofi сaмпй дy6oвtrй т!аpoд.пeдаI'тl
Пpяшri кyти Ще й сьoгoднi
У кoжнoмy pусi' а лloiи a диця
Бyндючн:, тyпi r.l хoлo"lнi.

Шe A дoсi гy,f,e скаМ.яIl:лltft кpoн
Хoлyльнo, бyндroнвo, 3ухваJ!о,
Нeмoв вонlt пpoкoзтнy;ilt дубця,
Яким ix кO''!исЬ JrуnцloваЛtt.

Tак, шe фyxтeль пе зoвсiм зппх.
B iстотшостi вiн тeпepа;
B лружньоиy (ти} ст;iрoдaвllьoгrr *вinr.
Частo сплltsаe ера'

.\ довгi Byса * шe фaзa лoвa
FIа змlтiy дaвнil'l кoсам:
Тe, щo ззалу висi 'Iо paпiш,
Bис;lть тefieр !I;д носо!d.

Hе зовс.м tтoгаfia оде}кa вoва
KiнlIoт;t; ваpтo в пoеьti
Biл.мiтить tЕиIralt, a тaкo)l{ i шrлеи.
l gтадыlиfi гостPяч0к ша тiж ц]дФ6L

I

Цr так ilo"pицapсblсI' щ0 Bpaз

ГIpиxол,ить пpиBид poe!аI{тIlK'

l слiдoм 3a па}ri, фoн.}4oнфоко}l
Чвaдaють Фyке, Уланд, Tiк'

Пpигалyсш тyт сеpeдЕi Bili}r'

Koли двipськi пoсiпаки
Плeкaлш Biддaнiсть в сepщlx
I гepби ltаIIIIIвaлIt нa с...

3гaдyешI xpестoвIlfi пox1д'

Тypвipи' дюбoвнi l{аBaли'
Увeсь нецeнзypний вlк, кoЛи щё

Чаоописiв не BиД'aBa,Tи.

Tак, тaк! Меlri до впoдoби шrлeшi *
,Il.o'гeпностi B IIЬoMy cималol

Цe сaм KoролЬ завiв йoгol

Tа боюсь * B [IьoIvIy зaйвe жало!

Бoюсь лишr * щ6 кoли влаpить гpiм?

Лeгко прийнятш цiй спицi

Ha вarшe чoЛo, рoI\4aнтиK-If'oрoлЬ,
Hoвiтнi блискaвиц,t.

Щoждо в;йни - вaм трeба тaкож

Лeгшi шaпки к}II!вaти;
Cepе,Цньoвiuuя Ii!лeIи вахtкий *
3aвffisь IIIBидKо тiкaти,

B тому х< .Aaxeнi 6aчив я

Птицю мeнi нeЕaвиснУ *
3 поштoвo.i вивiски вoнa

[Iа мeнe ДивиJtaсЬ злiсцо"
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oгидший птaхi Щe 6yД.yть яaси,
Якиx не зaпoбiгтl *
Я виpьу r:oдi xвoста тo6i
I вiдpyбаю кiгтi.

Пoтoмy я те6е пoсaд)I{y
Ha хiepлинy дебe"тy
I пoклЙ.ly дЛя с'!{iхy Ta ДIIя стpiльбн
PeйIrськy стopoжy Bесeлy.

l тoй, хтo зiб'e тe6е зmpи _
Kopoна йoмy i .Цеpх<aвal
Ми вдаpимo тyпr i гyкнемo:
Cлaва, кopoлю, слaвal

Глaвa 4

3aтeмнa в>I{e я дo KеЛьнa пpибyв
I нaслyхавсь peйнськoгo плинy.
I дyx нiмeuький мeнe сп'яниB,
I вплtlнyв y тy )к xвI{линy

Ha мifi aпeтит. Я oлpaзy з,iв
3 rцинкoю миcкy яeшнi _
Haдтo сoлoнoi _ й сaмe тoмy
Haлiг я IIa BI{пa тyт"шнi"

B зелeнilй pимеькiй чapцi блI,tщить, - 
]

Рeftнвeйн, Мoв злoтo' й дoсi,_ ф
Щo ж' вип'eш дeкiJrькa зaftвиx квapт,
oлpaзy зaкpyтитЬ в нoсi.

n'S* -'"

У нoсi лocкiт сoлoдкий тaкий, "' ;

Taкi poздзвoцIlлися д3вoви'

IIio tтоД,aвсь я гстЬ y мopoк нitний'
У вyлиuь вiллyннi пPoгюши.

Kaмiннi 6y.Ц,инки стpiuaли менe,
Мoв дyмaли poзпoвiсти
Лeгeнди й пepeкази дaвнix чaсiв
Keльua _. святoгo мiстa.

Kолись пoпiвський клip .спpaвляв
Tyт слркби свoj святeбнi.
Tщ Ульpix фoн'Гyттeн викpив 'Ц,iлa
Teмниx людeй ганeбнi.

l

B кaцкaвi сepeД'ньoвiвнoшty тyт
Гасaли чeнцi й вepншдi,.
Tyт кeльнський Мeнцeль _ Гo'д,q13'4тeя" писaв
.Ц.oнoсli пpeпiллi й шицi.

Tyт в пoсt1ъ,t'i сepeл,ньoвiчнtix вoгЕiв
Kнихtки i люди IIаЛаЛи;
I дзвoни Цepкoвнi пpи цЬol\4y гyJIII
I <кip'е eлeйоoн> спiвали.

3лo6а тa гдy-пs}gр спpaвляли тyт
Bесiлля свoe сoбачe. _
Haщадкiв ri дoсi невaжко впiзнaть 

.

3 вipонeстepпrroj вдаsi.

Ta що цe? B мiсячнiм сяйвi я
Бauy 'вeликy. [IoтBopy --
36iсa вeсь вopний Kельнсьши.fl сo6op
Лютo шцeться lBгopy.
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Бастiлiя дУxy Irс п,taЛa бyть

3a нaмipoш xитpогo Pимa:
<H]мецький рoзy!,i мIr згноiмo
3а кoвaними дBepи}4а}

Ta Лютep тyт сBoe скaзаB.
_ Cт;йl * tlрoгyлa йoгo мoвa.

I пpипиtrиласЬ 3 тoгo дIIя

Coбopy uoбyл.oвa'

Иoгo нe скitlчили. I дoбpe цe.

Спеpшись нa цю IIриЧllliy'
iBiн виявoм сил H:меччиltц стaв
Tа пpoтeстансbкoгo ЧиI{y.

Бiднi шeльми * сo6opний союзl
3pyйнoванy вiкalrи,
Фopтеttlo yтисI{y хoqетe ви

Cкiнчитtt сBojt{и pyкаМи.

Бeзyмl Bи мoжeтe гaMa!{цеIvl

Пoрorкнiм тpyсиTЬ' жeбpaти
B eрeтшкlв тa евpеiв * oдua!{

Ii вaм IIe збудyBати,

Цiлком дapeп,ll{o великий Фpaнu Лiсr

'Д.ля спpaви шli кoнuepтyс'
Ta й вaш тaлaнoвитий кoрoлЬ

fl.apeмнo деIшаIltye

Hiщо дoкiнчити KельвсЬкий сoбоp
He в силi * нi гpoшi, вi 'вмigня'
lli те' шo лypнi.ruвaби дaють
Цiлиfi кopaбeль кaмiння"
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Иoго нe скiннити, xоi{ !tрик Ее 31Ч.оBка

Boрoн i сиu:в lrотвopних, *
Тiнi минyлoгo 3BIlкЛи ЗaBщ.lI.и

Жити y вeжax сoбopииx'

ГIpийдyть' з:ratlтe, такi '{aси 
*

3aмlсть кiичaти бyловy,
I{a кiнськy стайню поBrpЕyть oцIо
oзiю шpeзДoрoвy.

qЯк станe сTaйЕrю сO6cр,
Щo масмо ми poбити
3 тpьoмa пpесBятt{It,tи цaря!t{и' щo тyт
3виклtl y тeмpявi тлlти?>

Чy.п,нe зaпитанпя я тyюl B наш чaс
Чи вapто прO цe rцe наM дбaти?
Toдi дoвeдетьсья сxiлlrttм цapям
Пpитyлкy де.iндe ЦIукaти.

Я хt вам пopaджy кинyти ix
B тplt клiткlt saлiзнi * пo смepтl
Heхай вoни в jVlюнстeрi висять
tIа вежi Saдсt Lamhert,!

Кoли ж Ilе дoстaнe якoгoсь вatl
.Ц,o цьoгo тpиyмвiратy, *
Тa зaмiсть' сxiднoгo кoрoлr
Jltoжцa saxiдвoгo бpaти.

Гдaва 6

3]Ёшoвпrrl fla PeйнсЬкиll мiст стapld
Еlля пpшва".rьвOгo BДЛl, *



ГJo6asив :t в мiоя.'Iнiм ояйвi Рсйв.
Що в дaль сIIJIиBaB пoi\4aЛy.

ГIpивiт то6i, мiй бaтькy Peйн,
Iцo тyт 6yлo з тoбoю?
Чaстo пpо тeбе ,Ц,yмав я
3 оД,чaем i жypбoю.

Cкaзав i вловилo в глибинaх вод
3вyки пeнальнi вyхo,
Heнaчe кaшeлЬ' стaрoгo бpaв'_
Стoгrrав тa бyxикaв вiн глyхo.

<3дopoв бy,п,ь, хл<lпue. пpиемнo менi,
IIl'o ти вe зaбyв IIpo MеIIe _
Tpинaдцять лiт нe бачидись ми,
Життя я тyт мaв l{y}кдerrнe.

Я в Бi'бpixу мyеив кaмiнь кoвтать"

He .Цyrкe цe смaЧI{o' IIde ж гlputi
Пo 'прaвдi скaзaти' для IIIлyt{кy I\4oго

Hiклaсa Бeккepa вipIшi.

Менe oспiвaв вiн тaк, I{aчe я
Heзайманa MaMиIla дoчI(а'
B якoi ltjхтo щe нe зipвав
Цнoти ii вiночка.

Чyю.lи пiсню 6eзглytд,y цю,
Я хouy гнaтисЬ' битись,
Bиpвати 6opoлy сивy сo6i
i в eatшoмy сoбi втoпитись.
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Тa, tцo я т{e цнoтливе ,цiвчa,

Фpaпuyзам ЕaйкpaЩe зIlaти *
E мoeю вoдolo Boди зв!iтяг

'Ц.oвoдилoсь 
iм еднати'

I пiсня дyprrа i опiвeць дyрцийl
Merre вiн 3ганьбив цинiчцo
И нa всe }киття скoмпpoМeтyвав'

lVloжлi,Iвo, lцo й пoлiтI,tчно.

B paзi фpaнuузI.т 6 BepIIyлисЬ llataд *
Мeнi uepвoнiти тpeбa,

lVleнi, щo пpo ixнiй пoвopiт

3 сльoзaмti зBepтaвся дo нeба.

Фpaнuyзикiв тtrx лloбив я 3ав)кдI,l,

Ja всe ще, здaeться' I{е доситЬ.
ЧI,I ще спiвaють, гaсaютЬ вoни?
Бiлi штаrrцi щe нoсять?

Хoтiв би я пoбaчити iх,
LIe кpиrось пepед тoбoю,

Aлe бoюсь, бо вiршi тi
Bкpили мeнe ганьбoю

Aльфpel дe.Л{юсее, дoтeпниfi гaп4el'
Мoхtливо, 3 !{иi\{и пpибyлe'

Як баpaбаншИК, - тoдi вii! ъ4eцe

Bиcмiять нe зaбyД.е>>.

Taк пoбивaвся мiй 6aтькo Pefiн,
Нe lцiг poз}ra}кIlтись зI{оBy.

IЦo6 звeселити йoгo, я сказaB
Тaку бaдьopy пpoмoвy:



lIв ваpт 6oяttrсЬ, батькy Роfiв'
To6i фpаншyзьких глyзiв,
.Цавнo Eмiнився хapaктep, a s н!ff
Такoж i tIIтаtt!{ y фpaнцyз:в.

He бiлi вЯ{e B них' a пepвoвi lItтаIIh,
I гyлзики igшi вжe мaютЬ0
3адyмаrto гoЛoви xилятЬ вoни,
He гpaють y)I{е, rre гaсають.

Bсe фiлoсoфствytoтЬ' нa язицi
B ниx Ф:xтe, та Kaнт' тa Гегeль
I кypять тютюя' i пIrвo п'ють.
I дexтo гyлЯ€ в кeгeлЬ.

Boнп фiлiстеpи, як i мп.
}laс пepемагаtови в гepui,
Bжe бlльшe.' не вoльтеp.анцi вoltиn
A скopшe гeнгстенбepгцil

r\льфpeл дe.jvlюсre, щoпpaвдa! гaМеtт.
Як i paн:ut зaвзятий,
Aлe не бiйся * язпка
Иoму мrt 3мolt{eМo втяти.

HexaЁl пoемie >кapти лltхi
Tаpабaнltтrr 

.вiн над Ilамr{' *
]V1и свllснeм, як свистiли йoмy
Hе paз npекрaснi дами.

oтож, зaбy.Ць, мiй 6aтьку Pейн,
Пiснi лихi. Чуловy
Пoиyеш п:сню нoвy" Пpошай!
,lVlи швидко стp;немоеь зшову'
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Глaва 6

УсJilд sa flaгaнiнi хoдив
Свiй Spiriltuв familj.ari,в.
Чacoм як пeс' а чaсoш{ g лI{ц'
Як нeбi>кчик Гeopг Гappiс.

Haпoлeоп пiд вaхtливy мить
Баuив'lepвoIiогo Мy:r(a'

Cокpaт Mав дeмoнa свoго;
Ide нe yявa тIeдyх(a.

Часoм i я. Еaд писЬMoвllп,l стoJloМ

Сxиливrпись пopolo нi"rнoю'

Teж помiчaв' Iцo х{аxливий гiсть
B мaсцi стoяB loзa l\.{tloю.

lIIoсь вjн xoвaв пiд свoiм плаrцeм,

]Vlifi гiсть, },toBЧа[I}lяI14 скyтий.
I я всe дyMaв * сoKиpа тaм!
Сoкиpa тaM Мae бyтt{,

ПpиеаДкyвaтий вlg 3 виглядy бyB,

Мaъ oчi на зop: еxorкi.
Писати в:н нe завaжав,
3дaля стoючи нa стoporкl'

,folинyлl,t роки .-: ",nu 
, .u6io

B:двiдиIrи тi пекeльнi,
l(oли раптово в мlсяинy нit
3yстpiв свoГ0 tlpl{вrrдa в Kельнi.

Bздoвrк By"пi'l.ць зa,ц,yмаI{o я бЛyкав
{ бачliв j:}oго зa собою,



Як тiнь евoюi я спинявся i вiн
Cпинявcя paзo!{ зo мItoЮ.

I вiн, lteнаuе в чeканнi, спинявсь.
Pyшaв я * i тiшь йoгo'lopнy
3яoв бaчив 3a cпиl{oю. Taк ми пpийшли
Ha кeльцськy плoщ5/ собopнy.

Це сталo i{eстepпнo, i я пoвeрIryвеЬ
I крикнув: <Cкажи мeнi в oчi .*
Чoгo зa мнoю ти iдeш
B пyстeлi цiй сepeд нo'{i?

Te6е я стpiuaю зaBх{ди в тoй Чaс,

Koли свlтовa задyхa
ГpyД,и тисне мeнi i гopять
B мoвк5, блискaвки дyxа.

Tи пильтro дивиIЕся в оtri мoi.
Cкa>ки мепi, щtl ти хoваrЕt
3aвжди шiд плащeм i що тaм 6лищить?
Хтo ти fi 'loго т;l бaжaеш?>

I в:н мeнi сyхo вiдпoвiв,
Бa llaвiть B тoI{aх сollЛиBиХl
<Бу.Ц,ь лaскa, це заклинaй ти Meне.

Я зовс1м нe t пoЛoxлllвиx.

3oвсiм нe з тiней МиI{yлoго я,

He прltвид зaмогt-тльний.

l{ вoрoг pиTopиI(и' a тaкo}l(

tlo pоздyмiв Irе схильIrиjt.

l

!
,l

{

{

{
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3 нaтypи пpaктиt( я; 3ав>кдI.r

JVIoвяy й спoк:йший буваю,
Tа знaй _ yсe, Щo зMиCЛllШ тtt, *
Я y х<иття втiляю.

Я нe спинюся нi на мить,
Пoкiль твoю дyl\,rкy i шpiю
Hе втiлю в дiйснjсть жи.tтсвy.
Тltмислиш.ая_дiю"

3 тебe * сyДJlя, a g l{eне - кaт;

* 3 слyхнянiстю paбськoю, pсвнo,
Я здiйснro кoжний твiй пpисyд, xoчa 6
Heспp Eвсдл'!lв,tlt 3апсвrto.

Hoсилп сoкиpy Ё давнi часи
П e p eд коttсyЛoll{ Pимa -Твilr лiктop зa тo6oю насс
Cвoю сoкиpy незpи},to.

Я лiктoр твifi' sа тoфю fiдy,
I rrraro в рyul 3авжд!l я'
Cy.rнy сoкиpy свoю, 6o я
Дyшoк твoix вipнa .пiя.

г лata7
.[otяa зaспyв я' вaче мeне
Aнrели 3aколllсалI,t'
Hслypвo нiмui пеpипи сo6!
Пyxoм цottаdивaлиt

llr часта !a в'It.tи 
' 

срr}'!]aц
Мoei вlтчизни пeрини'
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Koли нo'Iaми лежaв бeз енy

Ha твep,Цих сlнникax rlу;l(!l}l1l.

Чyлoвo спЛять i vyДoвий сoн

,У нaшиx л:жкax бyвaе.
!H:мецькa дУIIIa в1д пyт зeMI{иx

. Тyт .вiльнo сeбe пouyвaе.

Boнa тyт в]льнa i вiльяo летить

,[I.o небeснoгo пpoстopy.
o, л'yшe н'мeцькa, як гopдo в сI{ax

Ти пlдн.мaeшся вгopy!

Пeрeл тo6oю мepxнyть бoгиl

B нeбeснoмy пpoстopi,

Удapaми крил нaЧищaеrц ти

3yстpiuнi мaлeнькi зopi.

Фpaнuyзaм i pyським I{аЛе)Kить BeMЛяi

.Пaнyють нa мop: бpити'
3атe ми цаploeмo B пpoстoрi снy,

Tyт нaс вarккo poзбити...

Гeгeмoн]to тyт з.пiйснюсм ми

Тверлo i нeпoд,льнo.
Iншi нaрoли' IrIoпрaвдa' }кIlвyтЬ

Ha гpyнтi твepд.otv!y в.льнo.

Koли я зaсЕyв, снtlлoсь метri,

Щo в м-сячнlм сяйв] яснolty
Лувкими 3aвyлкаi\4и я блyкаI!

3нoв y Kельнi стаpoмy.
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A слiдом 3a [,!I{oЮ зшовy йшoв
Cyпyтник м.й в uopн.й вyaлi.
3 yтoми лaп4aлися нoгtt мeнi,
Aле ми 6peли всe ,Цaлi.

Д{и дaлi бpели' i.сeрцe l\4oe

Бyлo мов нorкем poЁтятe,
I з paни сеpця кpoB пoчaла
Kpaплинами ст]кaтtt.

Я чaеoм y крoв свoi пaльцi вмoчaв,
I qaсoм в хo.цi спинявся
Бiля okpeмиx лвеpей - i на них
Kpивaвий знaK 3aлиI1lався.

I шopaзy, кoли я дlм
oтaк в:дзнaчyвaB, * дальн]й
!,зв'н пoxopoн вuyвався менi,
Бoлючий i пeчaльний.

Ta м]сяць y пебi yжe пoгасaв'
3нtlкaв y тeмнiй запotti,
I ликi хмapi лет:ли вдаль
Пoв3 ньoгo, як нopнi кoнi.

I знoв Услiд зa мноto йrшлa
3 сoкиpoю п.д пoлoю
Taемна пoстaть' * тaк дoвгиfi чaс
Ми йшли' пoвитi млoю.

]VIи дoвгo 6лyкали,. й нapештi пpийшли
3tloв вa сoбopнy плoщy.
Codopнl лЬеpi oлкpитi бyли,
И ми зaйшли' як нa пPoщy.



Bсeвладво пaнyвaлI! тyт
Лrtш смepть, i вiч' i тишa,
}4игтiли лаMпaди дe-нe.де,
Шloб тьмa бyла щe тeмнiша.

Я дoвгo блщав мiж вtlсoкиx кoлol"
Сyпpoвoлжyвaпий лyнoю _
Тo бyв мoгo сyпyтIIlIкa кpoк'
Biн мoвчки йщoв 3a мнoю.

Bpештi пpиГtшлтl ми в темний к1тоц
.Ш.e сяriвo св:чoк блItщалo
Hа дiамантaх та зoлoтi, - тyг
Тpи схiдних цаpi лежалo.

I тpп uаpi' щo мaли б oтр
Cкн:тlt в lloсмсртl{ltк звагaх, *
o, дивоl _ сидiли вoни' як стl!,
Ha влaсниx сapкoфагax.

B фантaсти'\нor,ty o.lязi тpш пaрi.
Kopони lr,tали lia тЬмяI{llx
eлltзькиx чеpeпax, i леpх<aви в рyЕrx
Тpималl,t свojх кoщавllx.

Kiсткамlт мepтBtlrrп цIrм ляJIькa}l
Bоpyшити бpаклo сиЛи' *
l смoрoлoм лад'аl{y тxtlyлIl вoEп
I тpyпнltм л.yxoм смер,Цiли.

oдип навiть рoта po33явиБ свoгоr
lllo6 лoвгy прoмoвy сказати.
Biвт пoяснltв lrенi лo6ре, тошy
f мyIшy йoгo пoважaшt.

:1
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По-пepшg m}ly, щo вih мсpтвяц
Пo.лpyгс * кoрoJIь' i тoмy,
Пo-тpeтe' 3важайте, Щo в.н святий-
Bжe иyв я цro байкy вiдoмy.

I я смiю.Iись вiдпoвlв lioмy тaк:
<,II.арeмнe, кoрoлto' стаpаtJI{я.
Я бauу i знаю - MrlнyЛиM qaсaм
Haлeжнть твoе пoplt.ванrtяl

Геть звiдси! Гeть! 3 глlтбoкиx мoгил
На свiтлo виtjшли Bи Bсyс!
Cкapби цiеi капели дЛя нaс
)l(иве х<иття кoнф:скyе!

Beсeлa к]ннoта майбyтньoгo мvить,
Щoб м]сцe тут зайнятиl
KoлIt >к ви лoбpoм нe пiДете гстЬ, _-
Пpиклa.Цaми бyлy вac гнaти!>

Tак 'я скaзав, oзtrpl{yвсь l{aзaд:
Блищала сoкирa B сyвopиx
Pyкaх сyпyтl{ика ll,loгoi --
I вiн зpoзyмiв мiй пoрyx"

Haблизився вiв, сoкиpy пiдн]с'
l я пoдививсь yхваЛЬt{o,
I вiн скeлетll тpoull{ти пoчaв
I нищити jх безrкальпo.

У вiдпoвiдь лylrlr гyкI{yлIt 3 кyтt{iвt
I кpoвi стpyмlнь пoливс'r
3 мoix набoлiлlrх тя)кких гРУДеflr,
I я pаптoвo збyдився.
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3 Kельцa дo Гaгeна я saплaтить

П'ять тaлepiЬ пoштi мaв эMoгy'

Aлe д,ил.жaнс б-yв на6итиli спoвцa _,
Я pyшив 'в1зкoм y дopoгy'

Бyв pанoк пiзньoi oсeн]. B гн1й

Koлеса хрипкo вгpyзaлй,
Aле oгиднi l1oгoда i шrляx

Нa нaстplй мiй малo вIIJIиBaли.

I{e л< вiтep вiтчизни щoки мoT

Пaлить i дaлi линe,
A' цe бaгнo нa цtЛяxy _ бaгнo

illoеi бaтькiвщини.

Koнi кpyтя,гь хBoстаMи, I{eI\4oB

.Ц.aвцo вжe знaйoмi зo Mнoю,

I я6лyкaми Aтланти тxнe'

Мeнi oд кУЛястoгo г1Ioю.

Миttyли вжe jVltэльгeйм. Мiстo як сJt:д"

Гapний наpo,п,, н.вpoкy.
Boстaннe я тyт y тpaвнi бyв

Тpи,ш'цять пepljloгo poкy.

Toдi тyт усе нaвкpУги цв:лo,

Сoнue пpoмlндя кидаЛo'
A, сп]в птaшиgий бyв сyмний,

A лtoдствo ttaдiю шлeкaлo. _

Чeкалo: _ pицаpство скoPo в:д I.Iac

Чкypне пo lllляxaх зaв.зних.

29+
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Haпoю пpoщaлЬцoгo t4и ,iПД нaJIлeм

3 дoвгих пля1IIoк зaл.зниx.

Cпiвaючи пpийдe вoЛя дo нaс

,,l3 6.лo.синьo.чepвo}IиM IIIтaI{дaPтo\rr' _
i Jvloж,тивo, щo Ёстaне.вoI{а з тpyl{и'

i 3 вeликим \,{eрцеM ;- Бogaпapтoм.

o, бoжel I лoсi pиuapствo тyтl
A йoлoп.в }teмaЛo'

Щo хyлopбoю сЮди пpи6yли,
Пyзuя сoбi в нaс нaдбалo,

Cвoлoтa блlдa, щo бyлa з лиЦя'

Мoв тp:йЦя rleс}ioт нeвдаЛa' *'
Coбi y IlаlIIиx Bl{gax дaBlio
Чepвorrий н.с rraсмокталal

A вoля lloгy звиx}lyЛa сoбi,

He п.дe нa IIJтypM Еy}кден}Ia'

Cyмнo звиraютЬ 3 пapизЬких Be}(

Tpикoпьopoвi зItaменa.

Хoч д]йснo бyв iмпеpaтop BoсKpeс'

Тa аttгл.йськa чеpвa' яK чyBати'
Иoгo втиxoмиpиЛa' - й вiн себe

.[I.oзвoлив зttoв. зaкoIIати.

3oлoтy кoл]сницю бачив я сaм,

Kоли пlеpuя шal{yвaЛи'

l бoгинь Пepeмоги зoлoтиx
ll[o тpyнy зoлoтy тpиN,rали.



Ifовагoм B3дoвя( €лiссйськиx полll .

Kрiзь Tpiyмфальнi Bopoтa
Пpouес:я iшлe, _ i тyмаu 6yв, i сцiг'
l пaдала з нe6а слЬота'

Щo гралп ь{yзItки нe дo ладy _
Не дивнo: вoнIi с,гpa)кдали

3 xoлолy.3i штaнлapтiв opли
Сyмнo мeнi кивалII.

Heмoв пpипlapи лю,ши бpeли
Та свyвaли згадoк осt{oвy

Пpo сoв iмпеp:i' щo здaля'
]Vloв кaзкa 3'яBЛявся зиoвy.

B тoй дeнь я пЛакаB. Сльoзи з oчei
Пoкoтились y митЬ вeлl|l(y.

Kоли вiд зaбyтoгo я здрIlгI{yBсь
_ Vive l'Ешpereur - кplrкy.

Глaвa 9

Pанкoм _ тpи нвepтi нa вoсЬtt{y бyлo _
3 Kельttа ми виi>кджaли.

У Гаген ми пpибyли бiля тpьox'
Caме на ст:л пoдавaли.

oб:д чeкaв. Бyла тyт спoвI{a

Bся стapoнlмeцЬкa стPaва:

Пpивlт, кaпyстo кислa' тoбi

I твoiм apoмaтаM _ слaвal

KaштанtI в зелeпlй кaпyстi я iв
Koлись у свoсi матyсi,

Tepавt вiтullзltи, пp!iB:т ra}r тaкo)к'
B мaслi _ в иorlty вtt ,п.yсi.

.Ц,ля uyлoгo сеpця нa3ав)кди

.Пициться в:тчи3нa il4илa' _
Oсeлeдeць з яйцем я тaкo'( Лtoбдю'

Kоли iх засN{a)китЬ дo д:ла.

Pадiли кoвбаски нa скoвopoд:l

n[poзли пiд lryсoм' нeнaЧe
3асмaженi aнгeлятa святi,
П.иЩали: _ <3 пpиiздом, земЛячolr

<Aгoв, зeмлячеl _ млiли вони, _
.Д.oвгo ти не з'являвсяt

.II.yжe ти дoвгo зa lrтаствolt{ чy)l(иli
У вy>киx qy)кинах ганявся!>

I гyскa стoялa на стoлi,
Iстoтa пpив.тl{а тa милa'
Kоли ми oбoe мoлo.u.шi бyли
Boнa мeне, пeвнo, любила.

Бaгaтoзнaчнo дивиЛасЬ вollа
На мeне й зiтхaла часoм,

.Ц.vша в нei, пeвнo, м'якa бyлa,
B пopiвнeннi з )кopсткиNt }1'ясo!4'

Cвинявy голoвy тe)i{ Iroдали
B oлив'ян:й мисцi вeлик.й:

Щe й дoсi лаврoBиlt,t листяlYt y tIас

Квlтчaють свинячi пики.
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Глaвa 10

3a Гaгенoм tlастaлa нiч.

I лoбpe я пoтpyсиBся
B:д лютoгo xoлoдy. Тiльки в кopпrt:,

B- -{нн1 я тpoхв зlгр.вся.

Чyaoвe дiв'{а тaм знaйцlлoся, _ пyl{rд

Пoдaли менi pyки лiвонi.
Boлoсся булo в tlеi _ щo жoвтий rшoвк,

JVl.сячнe сяйвo _ oqi.

Beстфaльський шепeлявий акцент
3 зaxoпленняi{ сЛухаB я зIloЬy,

Coлoдкшх спoга.ц,.в ск:льки пpин.с
Пyнш мeнi, любi брaтoвei

o' любi вeстфaльui, я 3 вaMи нe pа3

Пиячив в Гетт.нгенi,
Aж пoки п1д стo.пaми y нaе
Cеpuя рoзкpиBaлисЬ ttатxненi.

fl тaк iх гаряЧe эaвх{ди лto6ив,
LIу.Цoвиx, лoбprr.х вeстфальц.в,
НaЩo вжe вiл,дaний, щирий Люд
Бeз лиueм.p:в.бaхвaльц.в.

Як вoни вс: на мeнзypi стoять'
Яке в них лeв'янe сepuеI

Як пaдaють тoчtlo i ЧесIto сI1овI{a

Ixнi квapти i теpшиl

,Г{oбpe феxтyютЬ, дo6pе й п'ють,
A рyки B хB,]лиt{и прoUl'rлЬнi
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-Гиснyть нa лpyж6y' _ плaчyть вolll'l

"Ц,y6п 
сeптшмeilтaЛьri]i.

Бopoнь тe6e бoже, мlй чeсний лroд'

Cпaси в.н твoю в:тuизtтy

B.д слaви бyвнoi тa в1йпи,

Biл. гepoiв тa гepoiзмy.

Hеxaй зaвrкди для хЛoIIц:в твojх
Бyлe нaйлeгший eкзамeн'
Heхaй пo.людсЬки дo шлюбy йлyть

"П..вuaтa 
твoi. _ Ameд!

Г л а в a ll

oсь в:tt, l'eвтoбypзький л:с'

Щo Tац1т 3aш:с в aнaли,
Aж oсь к,цaсичнi багна oтi,

Ш[o Bapy N{oгиJloio стaЛи.

l1oгo пoдoлaв тyт хеpyсt{:в кцязь'
Геpмaн, сo pиuаpi лyжi,
Н-мецька нaц.oвальн.сть yся

Пoвстaла B oцiй каЛЮ)к:.

Koли 6 тoй Геpман Ite пеpеIu:г

3 б.лявoю opдolo, _
H.кoли вoлi нe знaти б нaм,
П.д Римoм >кили б ми з тoбoю.

У rraш.й в]тчизнi мaли б тeпеp

Пo.римеькoмy всi гoвopити.
l]eстaлки в }{юнxенi в.льнo }кили б,

iз швaбlв 6улtl б кв:pити.



Гаpyспeксoм 6yв би Гgвтстспбepг
I в кишках бttчачих кoпавсi.б.
3 fleaнлepa тaкo>к бyв би авгyp -Hа льoтi птaiдoк в:н знався 6.

Бipх.Пфeйфeр сMoкталa б тepпeнтив,
Як pимськi даMи сMoкта,rIIl *
(Kaжyть вiд тoгo сечy вoI{и
LIaдзвичайнo пaхyчy Мали-).

Hе стepвo нlмецькe б Pаyмep 6yв _
3 ньoгo був 6и prrпtськriй Cтepвац.Д,
I наш Фpейлiгpат nисав би бeз рим,
tIк в мlrшyлoмy Флакк Гopaцifi.

Гpyбий >кeбpак, наш батькo Ян *
3вaвся б тeпep Гpyбiану'с.
]!Ie Herсulel - Масман зI{aв би лaтttнЬ
Цей Л1аpкyс ffriiryu-"Ifiiсмaнyс!

Пo6opui пpавли йшли б y нас
Ha лeвiв, гiен тa ruaкалiв *
B циpк, на apeнy' а нe, як тeпep'
Ha сoбaк iз дp:бних жypналlв.

0дпн Hеpoн y шaс би 6yв -Hе тpилuять шiсть Hepoнlв,
Ми вени вpiзdли б сoбi, щoб спaстисl
Biд Paбствa та шпloнiв'

Шeллillг став би Ceнeкoю в нас
I тим самttм ск;нчttв би кoнфлiктoм.
Kоpнeлiyсy сказатЬ мlr мoгли 6;
<Caсatunr non еst рiоtum!>,

3OCI
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Богoвi дякa, щo в}rгрaB 6:й
Геpман, а pиttitЛяIl пpoГ}IaЛ}i.

Bаp з легioнамtl вuасно пoлlг,

Щoб нiмцями }tl{ зpoстaлI{"

I нiмцl rflr i нiMецька в IIac

Мoва лишилaсь; xo'la би -'oсел 
- цe oсел, a не авinus,

A швaби i е щваби. ..:,

Pаyмep нiмeцьким стеpвolt,l лиrrrивсЬ,
Лoвeць opдeн:в тa .шoтацiй;
l в pимy пlrшe Фpeй,riгpaт _
3 вьoгo нiякий Гopauiй.

}1асман лaтиriи нe знae нi в зy6,
Бipx-Пфeйфеp пишte дрaMи,
A зовсiм не сMoкЧе тepпeнтиIl,
Як милi pllмськi дaми.

Eaвляпyсм. Гepмaп, цIllt тoбil
Ти гiдttий, сKaжe.\to пряMo!

Щo в .[I'eтмoльдi ставлять тo6i ;toвyЦеrт.
Я пiдписaвся тaк сatvto.

Глaвa 12

У лiсi ryстoмy бpllчкa пoвзЛа
Пoвiльяo. Bжe затeмна
3ламaлoся кoлeсo. CтoТмo.
Пpигo.Ц'a Irс дy)I(с пplrrмltа.

Bстас пoштаp' iлe в село.
A я oдин чскaю



B темнoмy л1сi - i дикe lBr.iття

Bpaз нaвкpyгI{ зaЧyвaю.

Я зрoзyмiв - цe вовчe виття.
Пeвно, вoни згoлoдltiли,
Щo oч1 свoi, ненaче свiчки,
Cepeд пiтьми зaсвiтили'

Пpouyли, нaпевIIe' nрo мiй пpиiзл'
Ц:бестii'iзнагoди
I{:ei oсв.тили лiс
I зaвeли хopoвoди.

Цe сepенaлa, пoмiтив я Bpaз'
lVleпe шaнyють знoвy!
Я в гiдцy поtУ.стaв i скaзaв.
3вopyптgцy пpoMoвy:

<Бpaтoвe вoBки! IllaсЛиBий я
У кoлi вaшoмy бyти,

/Iе ,вияв ст]лькox IIIляхетI{иX дylrr
3 цьoгo виття мeвi вyти.

Щrj я в xвItлиtty цю вjдчyв, -Poзпoв]дaти пe бyдy.
Ax, цю чyдoвy мить пoвiк,
Bipте' я нe зaбyлyl

Cпaси6i 3a дoв:py.вaМ,
Менi ця 'Iшaнa }tиЛa.
Тим 6]льше, щo в кo}кЕy спpoбнy мпть
Bil paлo стаBaли дo д:ла;.

Бpaтoвe' нe lltaли сyмЕjвy ви'
I. чеQнo лoв:pи нe мaли'

.Ц,o iдeльмiв, кoтpl пpo м]й пepехiд
B сo5аки вaс 3aпeBнЯЛи' _

[I{o зpaдник я, i, дaйтe лицI qaс'

[I.дv в oвеui гoфpати, _
Подlбним нaклепникaМ' меtti

He личить в:дпoв.дaти.

oвeua шкypa, шo, бyвa,
Bдягaв я, шдoб гp:ти плe'ri,
B.pтe, нe так Мeнe грlлa' Щo6 я
Мpiяв пpo щaстя oвeЧe.

fl нe в1вшя, т'aцoх( н,e rтЕс'

Hе гoфpaт, пoвний rкoвчi.
'. Я в6вк, як бyв, i сepЦе мoe
I зyби y мeнe вoвнi.

.i Я вoвк, як 6yв, * пo.вoвчoмy'
i-,Я витимy, яl( Mo}кy,

'. floпoмaгaйте сaмi еoбi
To. й бoг вaм дoпoшf6>кe>."

Taкy пpoмoвy я скa.aв, 
)

И xoч нac-нe uyли тpeтi,
IТ пepeбрiхaнy вп,tiстпв

Koльбy <3aгaльн1й гaзeт:}"

'.Глaвa 13

Пiл ПaлepбoptloМ сol{цe зiйшлo
3 виглядoм сyмy.i втpaти.

I

I

t
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Гlo пpaвлl, 6eзглyз.Цe saвдaЕflя * щoдця
l{ю землю дyplry oсЯвaтIl.

oсвiтлиш oдин бiк - Ira дpyгolсy ть!{а'
3i св:тлoм чaс посп]шати
Hа л'pyгий, a пepший тимчaсoм y тЬ.1ry
Bх<e пoчицa пopинaти.

.Ц,ypнo кoтить кaмiнь Ciзiф
I .Il.анaiди peвнo
Бoчкt нaпoвI{юютЬi сol{цe тeл(
oсвiтлюе 3емлю дaPeп{нo.

Koли poзiйшoвсь pа}Iкoвий тyмal'
Kрaй шляхy зlriг я пiзнати
B сяйвi зopi облв'luя тoгo,
II]o шa xpeстi poзп'ятий.

pllй 6iлний дя.IьI(y, пo6аvy тe6с
:lI сеpцe мor' засyмyс.

,-{ 
Cпасителю лloдстBa, ти Еaцti гpixи

il Бpaвсь iсxyп.rяти rвсyеt

Eлс siгpaлш з тo6oю вotlи,

,Пани з .висoкoi paли.

fТa xтo ж вeлiв нападaтись тoff

{"'!3'-gjдqaлццц цeP{lt,' та вдaди?

На лихo твor. в твoi чaси
Hс вм]лш rни)кoк дpyкyвaтЦt
A тo б тп лю6iсiнькo м;г виtlваtt
! rобеcниx ,питagb тPaктaти.

i' lrti It1.ilJ
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' Бaнкiрiв тlI з xpаМy вигнaв биueм, _
Та в чoмy )l{ твoя пepемoгa?
Heщасний, тI{ вIlсIllu тeпep нa хpсстi *
Мpiйникам llepeстopoга.

I{сrrзop тoбi пеpeкpeслити 6 мiг
fl'yмки щoдo лихa .eп{Iloгo;
Пpиxильнa цеIrзypa тебe спaсдa 6
Biд poзп'яття стpaцrнoгo.

' Aх, мaв би ти тpiшечки iншrий тeкст
Hагipнoгo твoгo казaння!

l дy'i i тaлaнтy ти вдoстaлЬ Iuaв -
f : Д,ля чoгo l5- бyлo дepзання?l

гдaва 14

Boлoгий вiтep, ликий кpай,,
.Ц.oрoги нiяк нe здoлaти.
A в сеpшi Мo€My дзвеt{ить i 6pинить;
<o, сoнцe, плoмiнь вiдплaтиl>

.[авню п:сню \з пpиспiвoм oцим
He pаз мeнi няня спiвала:
ro, сонце, плoмiнь вiдплaтиl. - вoЕa
Cypмoю в лiсi звyrraла.

B пiеlti пpo 'в6ивuю мoвa йшла.
lldo вiдх<ив свoi днi Щасливi;
Hаperштi йогo в тeмнiм лiсi знaйшли
Меpтвим на сipiй iвi.

Bбивцi смeртельний вr-rpoк, 6yв
il,o гiлки iви пpип'ятий



Цe здiйснили Мeсники Фeми 'нaд ним.
<o сoвцe, плoм.нь в:дплaти]>

Пoзпвaлo сoнцe дo сyдy йoгo
I пpltсуД.илo дo стpaти.
oттiл;j кplrк прe,цсп{eртний бyв:
<o, сoнце, плoм.нь вiдплaти!>

3гaдaю цю п]спю, згaдaю й мoю
LIяпю _, любy стapettькy.
Я баuy знoв ii смyгЛе Лицe
I кorкнy зI,ropшкy МaЛerrькy.

3 lVlюнстepa poДoм вoна бyла
I зна,ra бeзл:u великy
П]сertь нapOДниx, стpaшr{их l(aзoк
t дивниx lrpигoд бeз лlкy" "

Як 6rrлoся сeрце, кoли B кaзкax
Пpo тy кopoлlвнy йшлoся,

Щo в лyзi сидlлa нa, сaltoтi
И чecaлa 3Лoте Boлoсся.

Гyси y лyзi вoнa стepeглa'
Пaстyшкa, a як гнaЛа

Увеuерi гyси зl{oBy в двip, .:.
3амислeнa стaBaЛa.

Kiнськy гoЛoвy нaд вop.тьми

Бaчила в тy хBиЛиIly.

Гoлoвy б.днoгo кoltя'
1I[o пpивlз ii нa uyжишy.
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Голoс кopoлlвнlt спaдaв:
<o, Фaладo, Цo з тo6oto?x.
Lieреп кoня в:дпoв:дав:
<I ти ge мaсru спoкoю!>

Гoлoс кopoлiвни спaдав:
<Koлк б п,toЯ t]енькa знaлa!>
Чepеп кoня в.дпoв:дав:
<I{e б сepuе iй злaмaлol>

- Taмyю.ти пoдих' я пp[IслyxавсЬ
l I сepцe тpиBoгa стискaЛa'
Koли пpo Poтбaртa няI{я Мoя
Мeн! пoв'дaтЬ lloчиЕaЛа,

Cтаpa зaпeвняла п{eнe, щo кopoЛЬ
He вмеp, як iншi геpoi,
A й дoс] живe y лaльнiй гop!
3 тoваpишaми пo збpoi.

Kiфгeйзеp зBетЬся ,u йpu,
I е в нiй пi,цзeмнi xoдtl,
I св.тлo uаp:внi лaмпaдlt ллютi
П]д висoчeннi звo.Ци.

lJeликa стайня - пepшrиit заЛ,
B н.й 6ачити ти спpoмoжний _
Tисяu: лoбpих кoнeй стoяTЬl
I кoлo ясeл кo>кний.

Boни кyльбаueвi стoять,
Tа в кoнeй цих кoпитo
Hi х<oднe 'I{.е BдаритЬ' ipжaння IIe qyтЬ:
Iх нaчe з зaлiзa в:длитo. .'



Coлoми повший лpyгиi зaл,
Ha нiй лe)катЬ сoЛдатlr, _
Багатo тttсяч ix т}т лeжитЬ
I всe цe вoякlt зaвзятi"

Boни озбpoetti лo зyбiв'
Aлe всi ui гepoi
Лeжать }reпopyшнo' бo гcть усi
Пoснyли кoлo збрoi.

B тpeтьoмy зaлi з6poi гopa;
Лати iз сpi6ла тa крrrui,
Мечi, спtrси, сoKиptl й стаpi
Cтapoфpaнкськi pyurниui.

Тpoхи гаpмат, тa дoситЬ бyлo 6'
ll{oб вopoг нас мiг збopoти.
Bгoрi нал цпlt,{!l Ilpапop вtlсl{ть

Чopнo..lep вoнo.злoтий.

B ueтdepтoмy зaлi кайзep сидитЬ
Чимaлo стoрiu вжe на тpoнi _
Ha кaм]нн]м стiльцi зa кaмiнним стсrorr'
Чoлo сxиливtци в дoлotti.

Плoмiпь uepвoний 6opoли
Aж дo зeмлi сягaе,
Часoм вltl oкoм блимнe, бyвa'
A часoм бpoви стягaе.

Спить .Itr дyмкy дy},{ae вig? -.
H;xтo нe Nro)ке знaти.
Koли ж Itаста}Ie слylIIний чaс, *
Лшxа тpе6a Чeкaти.
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Bjн скoчЕть i пpапоpa сxoпитb oloгe
t кликнe: нa кoнi! на кorrii -ГIoго кiннoта схotlltтЬся вмить
Гoтoвa дo бolo й пoгoнi.

l кoжний скoчитЬ IIа кollя.
l кoнi вх<е чyютЬ дopoгy'
I pвyться в гpoмoxкий, стpивoжeний свlт,
I сypми сypМлять тPивoгy.

ll{o лoбpe мчaть' щo лoбpе 6'ютц
II{o виспалися сoлдатttt
Cyвopий намip y t{opoЛя _
Biн xoчe yбивць cкаpатlr.

Cкapaти y6ивць, щo в тPyuy 3ье.п!
.('lвнинy тy, щo зватtt -34oтoвoлoса Гepманiяl-
o, сotlце, плoмirrь вlдплдтпl

A d' *o смiються, ll{oвляв' спaсдпсЬ
Ciвши за м1,pи й фoси, *
Iх тeж нe мине сilrеpтeльgа пeтля
Гнlвнoгo Баpбapoсси.

Як любo дзвeнять i як мплo 6pппятr
Kaзки незабyтнi;. _ нe знатIl'
Чoмy маpнoвipнe сepue ще}tltть:
o, сoнцe, плoмiнь в!дплaтнlr
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Хсмoдвиfl дoщ гoлками сise,
lVloв кpихtаtlий, щoсилд.



l кoнi сyмнo пiднoсять хвoсTt-I'

У бpyлi й.Ц,yuи, спiтнlли.

У св]й pi>кoк дyлить.пoltJтаpl
Цю дaвню nеpегpy я зItaю:
<Tpи вершники виТхали з вopiт>.
3дaeться, щo я 3aсиIlaЮ"

Хliлилo Ё сoн, i я заcI{yB'
I сон.мeнi дивний пpисl{иBсяt
H:би я в Рoтбapтoв"й гopi
Hapeштi оI1иtlиBся'

Cид]в не нe кам]ннiм стjльцi
3a кaпr.нним столoM' як скyЛЬrrтyра'
I пoстать йoгo нe такa бyлan

fк yявляють' пoxмypa.

3o мнoю люб'язнo пo зaЛaх BiIt

Тинявся,_iпoлopoзi
Пoкaзyвaв, як aнтикBap'
Бaгaтствa свoi тa кypйoзи.

У з6por.rнoмy зaлi мене в:н ttaвчaв

Пoвoдитися з бyЛaвolo,
Чaсом з мe'leй витиpaв вiн ipжy
Гopнoстaeвoю IIoлoю.

Узяв дo pyк вiн пaвиний хв]ст
I стaв peтeльнo зMlтaти
Пopoх i пt'iл, Щo нaлeт:в
Ha збpoю' цa ulЛeп4lr тa лaTII,

3.1'0'
oIr

B1ш пpапop вIrтрyсIlв i сказaв:
<<Lde гop.п'.сть ltoя ltайвища,
l[o шoвкy щe дос. нe згpизлa м;ль,
Aнi vepвa деpевищa)).

Kели мIr в зaЛy тy ввlйшли,

,Ц.е гtoкoтoм нa пiдлoзi
.Цeжaли oзбpoeнi б.iiu:,
Cкaзав старrrй y знeмoзi:

<Тyт тpeбa стlllilIlтll мoвy й xo.Ц'y,

Щoб xлoпцiв нe побу.Цитli;
Cтo poкlв Чaсy NtllllyЛo _ в)i{e чaс
coлдатам I1Латню п.IlатIlтll>.

I кайзep тихo п]дxoдитЬ дo I{их
I кoжнoмy сoЛдaтy
Kладe з yсм:шкoю B гамa}IeцЬ
Tихeсeяькo пo дyкaтy.

fI здивувався. тoДi в]н скaзав:
<}1e пpoпyскaюЧи стрoкy'
.l[,yкат нa 6paта _ я Чeснo плaчy
Kc>кнoгo сoтoгo poкy)>.

A в тoмy. зaлi, дe B дoвгий ряд, ,

Cтoяли п,{oвuазнi кoнi,
Kaйзep пr:й rце бiльшe вpa'Цiв
I пoтеp сoб: дo,loнi.

Biн конi тут paxyвaтrr став'
Oбляпyвaв iхнi кpyпrI;

"Пiчба зaтяглaся, i спpaглo тpЯслIrсь
l(айзepа вltсoxлi гyби.



стa всe щe тyт нrпoвнt{ll лiкri -Cкaзaв вiн вpештi t }куpбою:
<Coлдaт:в i з6poi вжe дoсltть !дсgi,
A кoнeй не llpвнoтoю.

f peмoнтepiв poзiслaв
B yсi св.ти tIIукати

.[.ля менe кpaщ}lx жepeбЦiв'
Чltмaдo iх тpeба мaтн.

oшe лiжлyсяn вшпoвню лig
Ha вopoгa влapю смiлo,
3вlльню Hiмеuuинy й нapoд"

ll{o х<лe мeнe, зрoзyмiлo>.

Tак мoвttв кat1зcp, а я гук!lyв;
<Тa це хt звoлiканltя звrlчайнil
Уlаp, а цIo кoнeй н€ ,ЦoCltТЬ €r -
Беpи ослiв зi стaйнi>.

A Poтбaрт мeнi, смiючись, в:дпoв:B:

t.Цtя, чЬгo нaN{ тaк. пoспiшати?
Pим яе бyдyють npoтягoм дItя.

.Il.oбpa слiл дoвгo чекaти.

Певнlший вчopaшвЬoгo завтрaшrlriй дeпЬ.

Пpиpoлa зpofтaнь нeвп,toлимa.

Щe й _ Chi va рiano _ va ganot . бpивить

Пpислiв'я дep}кaвнoгo PиMa>.

Гдaвa 16

Biзoк нa вибoi хитIrувся, то )t( я

Ha мить вiдР yдаpy збy.Ц,ивея.

,l

I
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I
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а1l , 3rE

Ta зrroвy скJIепIIЛIIся oчi моi
I зцoв менi Poтбapт сilився. .

Я зтtoв' poзмoвJlяroчи з ним, блyкar
Пo зaлax пiд тeмiнню звoд]в,
A вiн всe 'poзпитyвав Mege
I дoвгi poзIlroBи 3aвoдиB,

Багатo poкiв вiн gе qyв

3 цьoгo зeмнoгo свlтy,
Либottь з сeмилiтньoi вiйнц
Hi звiстки, ui пpшв.тy.

<A як там lVloseс Мeн.rедI'coка
A Kаpшнхаi}. *-8'frЬiсi.'нкy
Cпитав пpo гpафиню .П.юбаpl,
Людoвiкoвy Еoхaнкy.

сo' каfiзеpt - гyкrryв я. - Як пt tiдстaвl
Bжe Мoзеса чеPBt,t зл{еpли'

A пoтiм Peвeка "йoгo fi Абpaм'
Cинoк йoгo, швидкo пoмеpJlи'

Aбpам та Лiя po.Цltли на свiт
Чaдo "- Фeлiксoм звати.;

Biн oxpeстився й далекo пiшqr _
3мiг капельмeйстpoм стaти.

Kaршпн стapa тaк сaмo в тpyнi'
Пoмеpлa й дoчкa ii, Kлeнкe;
oнyкa ii, Гельмiнa Чeзi,
Щe дибae пolraJIеI{ЬKy.



Д{aдtrм ,[юбapi зa Jlroдoвiком
П'ятнaдцЯTиM лo6py лIrинy
Бyлa в-джилa. Cтаpoю вoна
Cхcдилa нa г:льlioтlltly.

Kopoль Людoвiк П'ятнa.Ц'Цятий вмeр
Cпoкiйнo в свoiм булyаpi'
Ш.стнaдцятий на г:льftoтинv пiшoв
3 Aнтyaнeттoto в паpi"

Myжньo I{a сMepтЬ кoрoлевa пiшtла,
B:дпoвiднo дo свoгo звaн}Iя'
Aлe Д,юбаpi зайшлася плаЧeM
П:д чaс гiльйoтttнyванпя>.

Тyт кaйзep PaптoM, зMoвI{I{yвшIlr сTaв'
Иoгo пoйнялa триBoгa'
Blп виpя.lив oчi: <Гiльйoтпнyвaтьl
Ta щo цe 3нaчить' nа бoгa?l>

<Гiльйoтинyвqти, _ я так пoяснilB" *
[e мeтoД нoвий, 6ез кpикy
I нeзалeжнo в.д станy людeй'
Bкopoнyвaть iм вiкy.

B такoмy paзi лo дiла йдe
Hoвoзнaйдена MаIIIиI{a,

Ii зладltав мoсьe Гiльlioтeн,
Тoмy вoнa й гiльйoтина.

.Ц,o дoшки пpив'язyють тeбe,

Kат Тi спyскaс'
I вжe ти ле}киш _ riaд тoбoю згopп
Тpикyтна сoкирa звllсaе.

3lr 316
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Bipьoвкy смикIlyти _ сoкI{pа лeтIIть
3 блискoм, як лиЧитЬ зaлiзy,
3 цjеi пpиЧи}Iи тBoя гoЛoвa
Пa.дae в Лaнтyх! щo 3tlи3y>.

Кatlзep Moвy rиcю спинив:
<Мoвчиl Пpo шr катyвal{ня
He xouy я знaти! Бoжe спaси
}Iас в:д гiльйoтиаyванняl

Kopoль i кopoловa! Bpaзl
Пpив'язaнi? .[I.o дoшки?
Цe ж пptlти етикeтy! Tа цe ж
I пpoти рeцIпeктy тporшкиl

A ти _ звiдк:ля цe <<тикать> мeui
У тeбe взялaся сила?.
3аждtl, illкoляр, я пiдp:жy тoбi
Tвoi зyxвaлi крилa!

Hайглибшy )кoвЧ y мeнi п:дняла
Tвoя стpaшна бpавалa.
Tи пpoти тpoнy! Bжe пoдtrх твiй-
Cтpашнa деp)кaвнa зрaдa>.

Koли, oтак poзлЮтивruись, стaрrrй
Пoчав мeнe Чaстyвати,
3бypились мислi тaемнi мoi
}1 пpopвaлись кpiзь 3агати"

<Гepp Poтбаpт! - я гyltllyв, _лягall
Cпати! 3 тeбe дoвoлi
Cтapoю бaйкoю бyти' a мlt
Caмi дoб'eмoсь вoдil

'i



Рeспyбл:канцi нас sлiймyтЬ вa глy}ц
Koли на иo"пi в нас бy.Це

Tакa кopoнoBа}Iа маpa;
Boни дourкyльнi люди.

l пpапop твiй тaкoж мeнi oбpид*
Пpaнiмeuькi дypнi щe з тoгo
Cтyлеttтства сдби,rrr смак менi
.II.o .lоpнo.uеpвollo.зЛoтoгO.

Hавiть щe краIiIe _ лишaйся' сo6i
B K.фгейзeрi стаpol\{y'
Бo, прaв.ry сказaтlil кайзep в наe
Улte нeпoтp;бний нiкoltyl>

Глaвa 17

Oтaк пoсваpився з каl.lзeрoм я'
У снi' y снi, зpoзyмiлo, _ .

B'явки з мoнаpхаМи rrаM гoвoplrтb
Hе дoвoдиться так см:лo.

B снi лllшe, в iлeaльнoмy снi
}Iаважиться нiмeць одкрl{т}I
Hiмeuькy дyмкy, щo в'явки
Тaк ппльtIo мyсить тaiти.

Прoкпllyвсь я зI{oBy, l{oли пoBз Jtiс
Мtt iхали, _ вигляд лiсy
B сyтi йoгo .пepeв'янiй - иlй сов.
Poзлep, начe тy завiсy.

Bepхaми пoхитyвали "пy6и,
Беpeзи' спoвIteнi бoлю,

B16
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Сxплялись тaк сy[rЕo, tцo я гyкЕyвi
<Пpoсти мeнi, милий кopoлю!

Пpoсти мeшi, Poт6apт, гoстpi слoваl
J.It знaчнo мyлplшrlй
3a мене, aЛe вже тepпцю I{еI\4ai *
Пpиxoдь >кe, кaйзeр, .leкaюl

A Iцo гiльйoтlIIIа нe лo лyшri, _
Хaй бyл'e всe пo-стаpol\{y:
Мeч_для IlIJlяxтt{, a дoбprrlt Moтyз
3адля мiщaпствa й сipoми.

Лиrп часoм дoзвiл дaй навпaки *
Bilшати шляхтy й стпllати
tliщaнствy й сipoмi т.й гoлoвy в плiu
Bсi ми гoспoднi ягItятa.

Kатiвеrrь Kapлa П'ятoгo чaс
НexaЙ жaxливий настане:
3нoвy poзпoдiли нapo.Ц
lIa цеxи, гiльдii, стани.

Cвяшeннy Pимськy пol{oви

fl'ep>кaвy. з ii гнилими
Пopядками, t бЛискoМ бpeхнi' з ii
3а6oбoнaми вс;ми.

Сepe,Цньoвi'ruя, хoч вoIlo
Cпpавдi менi ненависнe,
Стерл:ти б я м:г, кoлп 6 ти Еаr звiлЬЕиЁ
Biл гepмaфрoдитизMy

+



Гaмашпoгo pllцaрствa цЬoгo,
lJ]д дttвнoгo вIlxилясy
Брeлу гoти.lнoгo й бpeхeнь нoвихt
Щo сyть _ яi pи6a нi м'ясo.

Koмeдiантlв бaн.Цy гeть я<eни,

3aкpий цeй тeатp, .Цe 6eз кpaю
Гpaють пapo.Цlю I{a ДaвIII{tly _
I сaм пpиxo.п,ь, вeкаюi>,

Глава'.,t8

Jt4iндeн _ кp:пoсть дoсить м;цtta
I мae лoбpy збpoю.
Ta кp:пoстi пpyськi я б paдo хoтiв
Минати стopoнqю'

Ha.uвенip Mи сIтиI{IIлися тyт.
Пi.ц,йoмвoгo Ivtoстy _ ЩoсилI,I

Cтoгнaли дoшки й uopнiли poви,

Koли мI,т в кp1пoсть ]в'i3дили,

Pядlr 6аст]oнiв лякa;lи мепe,
Bисoкo пiдвoдились бpaми.
Лyнкo вopoта o,цкpились для I{aс

l лyнкo зaMкI{yлись 3a нaMr,I.

oдjсeсвy дyIIIy мoя дyЕIa
Нaг;rдyвaлa сoбoto _
B тy мить стрalднy' кoли пoлiфe}t
Пеuepy зaкpив скaлoю.

Якийеь l(aпpaл д0 -rraс пjд]йшов:
*Як звати вaс?> _ питar.

<Я звyся <Еlixтo>. Я тсй лiкаp oтний,
LI{o вeлeтням 6.льмa зцiмае>.

B гoтелi Iцe дy'кqe я зaсyп4yвaв.
Iсти булo нeпpи€Ml{o.
B лiжкy кoвдpи дyIIIилIl l\,teнe'

l сoн я кJI}rI(aв дaремЕo.

Лежав я в пyxoвiй пoстелi - вoнa
Чepвoнi гаpдинtl Maла,

Kитиця з 6aлlaхiнy 6рyлнa
Якpaз нaлi мЦoю sвисaла.

Прoклятa китttця! Шlлy нiв 'Biд неi нe MaB я спoкoю!
,]Vloв пleч .П.aмoклa tвисaлa вoвa
IJ мeнe нaд гoлoвoю.

Bpaз вопa гoлoвoтo змil
3чинaлa гoстинllo шttп:тl.l:
<<Teпep нaв]кtr в кpiпoстi ти,
3oставсь y нaс свдiтtt>.

o, як бп лoЬрe 6yлo мeнi, -3lтхaв я не дo д]ла, _
B Пapижi на Faubouтg Poisзouni.drо'
,Ц.e в мене дpy)кинa милal

; 
Чaсoм я чyв _ по Mo€I\,ry чoлy

i Tyпим н]6и чимсь qepкаЛa

i Xолoдна цe}IзopсЬI{а pyкa _
l лyмкa paптor4 зItикaлa.
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Жaплapми y сaвal{аx шaвкpyгt,l

Cтaди, як бiлe гiння,

{ I я пouyв кaйдaн.в жаxнe

\Мoтoгoшнe 
бpязкoт:ння.

Axl Пpиви.Ци тi пiдхoпили мeяe
I я нe sчyBсЬ' як пpиMчaЛи

.(,o мiсшя дикoгo, i тyт

.Ц.o скeлi IIprrкyвaди.

o, китиt1я з лi>кка жaxлиBo бpyлнal
Ha мeнe вoнa нaлeт:лa.

!i.eпеp, як в Iшyлlки y нei бyли
: l кiгтi, i нopнi кpилal

* Oсь oбeDнyласЬ прyсЬким opлoмl
l Oсь вп'явся вiн в тiл"o кiгтями!
; ocь вlв певlнкy з гpyлerl мoix pвсl

' Kpивaв i стoгнaв я бeз тямtl.

I

Я дoвгo стolнaз, - oбiзвaлись п]вцi,

Poзвiявся сoн мiй лytloю.
Я в лlжкy пiтнoмy: opeл * нe opеJr,

A китиця знoв нaдi мtloю.

Пoдaвсь я €iкстpа-пoIIrтQIo гетЬ
I лиш нa лoнi пpиpo.lи,
Hа БtoкебypзЬкliх зeМJIЯх зiтxЕyв,
llлiючи 3 нaсoЛoди.

Глаf,а t9.

o, як, .Цaнтoнe' т}r пo}tилиBсь
l мyсив cпoкyтyвaтиl.
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Мo>кнa всю батькiвщI{нy сBoю
Еla зaкa6лyкax забpaти.

Пiв Бюкеdypзьltoгo квявiвствa я
Ha чoбoти MaB gaгoдy
3aбpaти _ спpaвдi тaкиx ,шляxiв
I{iдq щe нe бaчёнo зpoдy.

[o Бюкeбypгa я з тим зaiздив,
II|o. заxoтiв MIllvloxoдolvl

,oгляllyги дiдiвськe пнiздo.
Бaбyся з Гaм6ypгa poдoм.

flo Гaннoвeрa пpиixaвши вдeць,
чoЪbtтi ^..iiЬвaксyв aвIIIи'

Я мiстo oглядaти" шiпIoв,
Бo i>кдlкy з кopистю зaвшe. 

'1.4;

]Vliй бo>кel Як х<e тщ нистo скpiвьl
}Iiдe й п'opoшII{i{ки нeп{ae.
Бyдинки poзкilшнi бaнив я,
.lvlaсивнiсть ixня врa>кaе

3oсiбнa мeнi спoдoбаЕся IIлaц
.Ta нaвкoлo ньoгo 6yдoви;
Живe тyт кopoль' тyт lraлaц.йo'гo,
3oвнi вiн пpoстo чyдoвий.

- (Пaлaц, звиvайнo). - Koлo двepeй'oбaбiч бyдки вeликi.
Tам вapтa в pyдиx мyндиpаx стoiть,
oбличчя нaпpo'uyД .Цикi.
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Cказaв мiй нивepoнg; _ <Tyт
Живe нaш Еpнст-Aвгyст, вiкy
Bисoкoповa>кногo тoрi й лopд'
Свi>киfr' для свoгo вiкy.

Biн iдllлiчнo тyт живe,
Бo крaщe -- всiм нам вiдoмi -Hix тa пoлiцiя, 6epeх<yть
Иoго напri любi . знайoмi.

Ми 6aчимoсь iiнoдi, i зaB)I{,цl4

Ha дoлю вiн нaрiкаe*
Cyмнo, кa)кe' сBoe }Kиття
Ha тpoнi тyт звoлiкaс.

,Biн 
звик пo-вeликoбриTaнсЬI{и )китЬ

Тyт y нас йoмy тiсrro.
Flа,цхoдить сплiн i пoвiситись
Bi,ш в гopя мo>кe, звi'сшo.

Я пoзaвuopа вiдвi.цaв fioгo
Уpaнui: схl,{ЛиBся вiн в гopi
Kолo камiнa _ клiстip вapив,
B ньoгo сoбaки xвoрi>.

Главa 20

3 Гapбyрга зa гoдиI{y пpибyв
.l,o Гaм6ypга я gатeмЕa.
3 ireбa зoрi 'вiтaли мeнe,
Пoгoдa бyла пpиемна.

] KoЛи дo Maтiiсi я пpш6yв,
.3 paлoщiв дO нeстяLtli

322
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Злякaлaсь вoнa, i: ._ <Cинy мiйl> *
Сплесlryлa пoтiм pyкaми.

<Мiil любиЙ синy' тpинaдцять лiт
Ce6e ти ,пpимyсl]B чекати!
Ти, пeвнo, дyжe згoЛoДнiв, -Чим тeбе гoдувaти?

€ pибa Ta гyсятиIla
I дo6pi пoмapанui>.
<!,aй pIiби Tа ГyсятиI{и'
Цe лoбpe _ пoмаpaltui>.

I пoки я з апетитом iв,
Мaтyся вi.ц щaстя сiялa,
A пoтiм пpo се' a 3Гo.цol\4 Ilpo тe
Мeнe poзпитyвaтЬ стaлa.

<Мiй любий сиIly' як )кe таМ
Пpo тeбe тypбoти в uy>кинi?
Чи дo впoдoби xaзяйствo твoiй
Шaнoвaнiй нами дрy>кинi?>>

<<Чy,Ц,oвa pибцa, мaтiнкo,
Aлe >к i вoна з кiстoчкaми.
Ми бyлeмo МoвЧItll iсти ii
He зaвa>кaй мeнi, мaмo>.

}'пopав я pи6y, тoдi на стiл
,{o6pа гyсятиlla стaЛa,
A мaтiнка зI{oвy IIpo тe, пpo сe
Пpегoстpo il,IeAIе IIIITaла:



<Cкaжи, Чи пalr.Ey ти l{paщy 3нaйшoв,
A uи фpaнцyвькy кpaiнy?,
Якомy нapo.Цoвi вiддасt,I
Ти пepeвагy, мiй синy?>.

<Hiмецькa гyскa, мaтiнко
Чyлов4, aлe _ пiзaщo
He пpиxoвaю - фpaнuyзи гyсeй
I сoус гoт1тoтЬ кpaще>..

A тiльки я гyскy пGпpoщaв'
Пpинeсли пpивiтaння
Пoмаpaнui; гаpIIo лaхЛи BоIlи
Пoнaд всякe сподiвaння.

A мaтiнкa зIIoвy пoчaлa
lJ,iкaвитись, IIитaпl
Пpo тисяui oпpaв тa peleй' aж нaсoм
He sнaв я rцo й кa3ати.

<.Д.итя мoel Чи ти, як бyв
Пoлiтицi вipний зоeтaвся?
[o якoi пapтii тeпep
Ти шиpo пpиe.Цнaвся?> !

<Помapaнвi дo6pi' мaтiнко,
Tи бaвиlп, я pадo кoвтato
Ouсй шpиeмпo.солодп<ий сiк,
A Iпкypинкy гeть вiдкидаю>.

Гл a в a 2l

Гliвмieта, щo зropidlo, ыкd
Biдбyвaцo пo 3мo3i,

JЦoв пiвoбстpи>кeний пyдель стoiть
Гaмбypг пpvт битiЙ дopoзi.

Heмaе вyлиЦь бaгaтьoх,
A шкода _ 6улlt нy.Цoвi.

.Ц,e дiм, в яKоIvly я зipвaв
Пepший цiшylroк любoвi?

.Ц,e дpyкapня, в якiй мoi
<Мaндpiвнi кapтинI{) сIоtали?
A дe аyстеpiя, в якiй
yстpиЩ пoдaвaли?

<3 yсix кiнцiв зaйнялoся patol\l
Пoлyм'янo тa димнol
Пaлaли вerкi кipok вoгнeM
I пaдaли гpiзнo i 'гpiмнo.
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Бiр>кa стaра згopiла тeж,
II{o нaшi бaтьки збyдyвaЛи..
Пo змoзi тo й чeснo - тисявy лiт
Boни в нiй гeндлювaли.

Лиш '6aнкy - сpiбнoi мiстa дyпli *
Ta тиx кI{и)кoк' дe писaлaсь
I{iнa людини-* Boгoнь }Iе з.цoлaв, _
Дyiпа y I{aс зoстaлaсЬ.

Бoгoвi дякa, з пiдписки ми,
ild,o в piзних кpaiнax poбили,
Д,oбpяний гешeфт yтBoриЛи й, мaбyть,
Мiльйoнiв вiсiм збили.

.! .A щo xpистI,lя'ни пoбo>кнi в pyl(ax

| Гpoмалсы<y кaсy тpиx4aЛIr _
ii To>к лiвa й нe вiдaла p],ка,
j Cкiльки прaвицею бpaли. /
l'

З yсьoгo свiтy гporui пЛиBЛи
B нaщi пpoстepтi pyки,
I лpoвiантoм МI1 6paЛИ такoх('
Зa6yвши сepця A4уки.

Hам слaли oД,eжy й лi>кка тaкoж,
I xлi6, i N!'ясo, й бyльйoшrи,
A пpyський кopoЛЬ - тoй нaвiть xoтiв
Пoслaти свoi бaтaльйoни.

I{o мaтеpiaльнi з6итки нaм
Покpили, дякyrм гpечтIo;
Aлe пepeляк пepеляк
Hе сплaтять нaм, 6eзпepe.l'яo>.

Щoб ix з6адьopити, я скaзaвj.
<He вapт, ЛЮди дo6pi, скнiти,
Tpoя шaпio B)кe гаpl{a бyлa *
}lyсилa тex< згopiти.

Бyдyйтe внoв овoj дo,t\ди,

Kaлюrкi сylлiть бeз +Л9IIoJrи'
fiсi>кeх<ну валкy спopядiть,
A такorк . кpaщi зaкol{д. '

Kaйенськoгo пepuJo MeIdIII кладiть
B сщи свoi для сI1oкoю'
Ta й кopoпи для здopoв'я вaх<кi,
Бo вapитe*ви ix з Лyскoю.

3 гиндичoк iuкoди мeнш бyвa,
Ta бiйтeсь, пpoтe' oшyl{и
Biд птицi, щo яйце зI{eслa'
/\o бypмiстpoвoi пеpyки.

l(о зa фaтaльнa птaIIIиIIa - цe
3 вaс кoх{ен IIаIIoBIIе tl-Iae.
3гaдaю пpo'нei _ Eсe' щo я iв,
Мiй шлyнок BI,Iвepтаe>.

Глaв a22

Мiстo змiнилoся, знauнi
B нapoдi знайшoв я змiни,
Блyкaють poзбитi й пoхмуpi всi,
Haue >кивi pyiни.

Хyлi ше бiльше схyдли' тotsстi
III.e б:льrпе poзтoвстiли,
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.[I.iти пoстаpшaЛИ _ стapикIl
3дитинютоться щoсItли.

3 тиx, щo тeлятаI\4и я зaЛиIIIиB'

,I|,обpi бики тепepa,
iVlфi гyсятa _ E)Ke гyсaки'
Bбилися в пишнi пepa.

Гy'ш,ель стapy тaкo)к я зyстpiв _
Cиpeна ттIиI(apнa дo згyби,
Чopнi бyклi пpидбaлa сo6i ....

I бiлi блцскyui зyби.

HaйкpaЩe з,бelpiгcя *.мiй дpyг к.gaп{ap

Пaпepoм _ тyтeшнiй )китeЛЬ'

Pу.Цoвoлoсий, здaлeкy rвiн

.Ц.oстoтний Iвaн Xpeститель.

Я з,Цaлeкy бачив Галлe * вirr

Il]видeнькo гeтЬ пoдaвея.
Я uyв, щo дyx йoгo згopiв,

Xou в Бiбepa вilr стpaxyвався. .

Cтapoлo цеI{.зopа свoгo

Я 'бaчив тaкoх{' У тyмaнi,
Ha тopзi гyсяuiм стpiлися ми.

B дy>кe Лихoмy вiн стaнi.

ivlи ,pyки 1IIoтI!сли. Cтapий [Iyстr-Ilв

3-пiд вii нeвipнy слЬoзиI{y'

tsiн лyх<е paлie, шo стpiЁ менe зЕoB. . .

B'явiть ,сoбi цю кapтин1rl
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He всiх я бaчив. Чaс минa
I наr вeдe в дoMоBинy.
Aхt нaвiть Гyмпeлliiнo мoгo

Я бilтьlлe не зyстpiнy.

boгoBl дylцy B1II Bl,[дaв

I нинi, пoвна любовi,
Мiж сepафимiв вoнa лiтa
Пepe,Ц лиueм leгoви.

Kyльгaвий A.Ц,oнiс, я впeвнився в тiм,

.Цo мeнe в)I{е I{e 3aгJIянe.

Koлись тyт I{a ByЛI,тцяx'вiн пpoдaвaв
Уpильники 3 пopцeляI{и.

Чи lvlaйep мaлий щe х<ивий uи нi, -
He чoх<y вal\.l цЬогo скaзатl{;
Пpaвлy кa)кyчи' я зaбyв
У Kоpнeта taпитaти.

Пoмеp uyДoвий пyД,eль Cappaе.
Bелика 'ътpaтаl Хтo хoчe _
Паpi, щo Kампе за цьoго б o.Ддaв

'Ц.eсять пoeтiiB oxoqe.

.У 
Гaмбypзi зpoдy-Biкy )киByть

Хрeщeнi тa неxpeщeнi,
Boни oднaкoво дбaють пpo тe'

Щoб злoто лилoся в кишeнi.

Xpещeнi пopя'Цнi чистo всi, ]

oбiдають uуД,eснd,

Boни згапrають овoi вeксeлi
Hа пеpшy BиIr,toгy чeсI{о.



Сеpе.Ц eвpeТв зI{oвy poзкoл.
.Цвi прoтилe>кнi пpoгpaми _
Cgаpi нe кидaloтЬ синагoГ'
HЬвi вiдвiдyloтЬ xpaп4и.

Hoвi свинятинy rдять
CepeД сyuaсноi скpyти,
Boни демoкpaД\ |7 стaрики
Бiльшe apис?oкpyти.

Люблю i стapих я, люблю i нoвих,
Пpисягaюcя бoгoм цнt.lти, _
'Iа знaqнo бiльше Я pIIбl<У люблю
3 пopoди кoпчeнoi IiJIIpoти'

Глава 23

Як рeопу6лiкy, Гaмбypг я б нe мiг
3 Флopеrlцiею зpiвняти..Гa в Гaмбyрзi yстpицi кpащi _ ix
У Лopенua мo,>кнa дiстaти.

ЧyДoвoгo вeчopa в тolt льoх
Я з Kaмпe змiг пipнути.
Xотiли MIi yстpицЬ кoBтIryти yДвox
I тpoxи peйпвeйнy сьopбнyти!

Бyли тaм добpi тoваpиrлi,
Я дoвгo .сидiв мiж ними
И дивився на дрyзiв стapих' як LlIoфп'е,
I paдo знайolмивсь з,нoBи'Mи.

Tyт B'iллe бyв з o6лиuням свoiм,
II{o сxorкe з альбoмoм I{истиM'
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B якiй вiн дoзвoлив 6ltтlзнa BписaтЬ
Bopo>кишi aкaдeмiстaM.

Бyв тyт слilпий язичник Фyкс,
oсoбистий вopoг Ieгoви,
Ш{o вipив тiльки в Гeгеля
I трoxи в Bешepy Kанoви.

Мiй Kaмпe paдjсний сидiв,
Пoпав в aмфiтрioни,
Cяйвo лилoся'з йoгo oчeй
3aд5lмaнoi Мaдoнни.

Я iв uyл,oвo й дo6pe пив.
I мислив нaс вiд uасy:
I{амle - BeЛикa ЛЮ.цина. ше факт,
I вcix ви.цaвцiв oкpаса.

Iнший, пeвнo, пpизвiв би мeне
.Ц.o гoлo.цнoгo 3aГиIly'
A цей i пити дae мeнi;
Hiкoли йoгo нe кинy.

Я слaвлю всeBишI{Ьoгo твopця
3a сiк лoзи й'нaйпaчe
3а тe, щo видавцeм мeнi
Biц Юлiя l(aмпe признaнив.

Я 'слaвлю BсeBишI{Ьoгo твopця'
ll{o нaм в висoкoi вoлi
У мopi устpиui стBopиB
I peйнвeйн на земнoмy пoлi'



Tи, щo тaкo,l( ЛиIион ствoplrв'
II{oб yстpицi кpопити,
Батькy, дай вevepю мeнi
Biльно пepeтpавI{тиl

Peйнвeйн зaB)кди викЛикае в менi
Ч1ття миpoлюбнi й Чyдoвit
B гpyдях мoix запaлюе вiн
Жагy людськoi любoвi.

Жaга мeнe BицIтoBxye гeтЬ
У вyлиць пpoгiн знiмiлий;
,(,yrui живoi шIyкae дyIца'
Бaжaнo в сщeнцi бiлiй.

B xвилини тaкi випoвня€ мeIIe
Чyття тyлнe, бЛaхteннe, _
Здaеться, шo сipi всi кiurки,
A всi дiвчaткa * €лeни.

Ha .Г{peбaнi пoбачив я
B мiсячнiм блискy та сяйвi
Bелиvнy жiнкУ _ зpiст ii
l гpyди бyли кoлoсaльнi.

Бy,ro в нei пoвнe i свiжe лицe,
I oчi цвiли блaкитЦo,
A щoки - тpoя}Iди' як виIIIeIIЬI(а - poт,
A rriс _ uepвoний пoп{ihro.

Сидiв y нei на гoлolвi
oчiпoк 3 бiлoгo льoнy,
Ha вeжy вiн скидaвся й тaкоrк
Haгадyвав кopoнy.
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Бiлa тyнiкa нa нiй бyла 
:

UJ'o нoги вкpиBaлa пo .п'яти.
Литкиt .Ц,o двoх дopiйсьt{их ко$}oЕ
Ix тpeбa бyлo б пpиpiвнятиl

B pисax ii лиця зЕaйIцЛи 6
Пepeсiuнocтi пpисyтHiсть'
I тiльки ii нaдприpoдний зaд
Bикaзyвaв вищy сyтнiсть.

Boнa дo мeнe пiдiйшлa,
3 пpиiздoм пpивiтaлa:
<<Tpинадцять лiт ти нa Ельбi нe 6yв,
A я тeбe зpазy пiзнала!

Tи, пeвнo' пIyкaeпI милих ствopiнь,
IIdo тyт бyли oxoui
3 тoбoю Boдитися в дaвЦиI{y'
B щaсливi зaбyтi нoчi.

fl.aвнo в>кe пoглинy;Io iх життя,
Ha гiлpy звaжaй стoгoлoвy.
Tи нe зyстpiпeцI чaсiв тyт свoix'
Aнi сyuaсшиЦь . оI{oвy.-

Hе знaйдeш милиx квiтiв, щo il,t
Cеpце вiддaв I{oлисЬ ти'
I{вiли вoни * тiльки зiв'яли й давlto
Чepвa зaвелaсь в ix листi.

Ix 6ypя poзвiялa, й gi слiдa
Teпep вх<e o,ц rrих нeмae.

,Ц,pРKe' тaкий кiнeць тrа зeмлi
Bсьoгo, щo I{aм },tltлe 6yвarl>



<(xтo ти? _ гyкI{yB я. * Пeвцo Я
Toбoю в снi стapoмyl
Д,e ти >кивeш? Чи мo>кна менi
Пpoвести тeбе дoдoмy?>

Bсмiхнyлася менi вoна.
<<Tи пoмилився, .мiй дpy)кe'
Я нe тaкa, Як дyI\,tar]II тиt
Haвiть пopяднa дyх<е!

3пaй rке, щo я Ite Mалeнька МaмзeЛЬ,
lI{o звyть лopeтками нинi.
Чи ти Гaммolrii шe пiзнaв,
Гaмбypзькoi бoгинi?

Ta ти, пoeтe, Мeне 3ЛякаBсЬ'
Pyкa y тебe хoлoднa, _
l всe-тaки хoЧelЛ зo мнoю йти?
Xoдiм негaйнo, я згoднal>>

Pетюнyuи, я вiдпoвi,в:
<He битимy oдбoю _
Иливпеpeд,аяпiдy
Хoч-в пeклo зa тoбoЮl>

Глaвa 24 
-

Як oпинився я нa гopi
IJ,их схoдiв ByзeнЬкиx' _'HO зH:lЮi
Мo>кливo, пeзpимi меяe пri.цнeсли
.Цyxи лo цЬoгo paЮ.

Tyт y кiмнатlti Гаммсlнij
Швllдкo пopa МиI{aЛa. l

сIIиB
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Boна скaзалa, Щo 3 лавнiх пip
,Д,o мeнe симпатiю мaла. 

.

<Paнirш нaйдopolкнi мeнi 6y.ltи
Пiснi пaтхпенi i щиpi
(,ltiвця, щo .foleсiю oспiвав
Ha благoчeсвiй лipi.

Г'лянь' llа кoмoдi й дoсi стoiть
Погpyддя мoгo l(лoтlrптока,
Aлe тeпep для ouiпкiв цoiх
3 нъoгo лиIIIe oпoltа.

Teпеp yлюdлelloгo я
Iнurогo мaю поёта,
Haд лiжкoм 6ачиul-в лавpовiм вiнкy
Paмцi твoгo llopтpетa.

oсь тiльки те, щo мoiх ситliв
Oдх.ilьocтyeш ти бeзyпинtlo,
}leнi бoлить. Пpoшy тeбe *
oблиш це l{eoд[,tiнЦo'

.Я .Цyмaю, *o no,*"uu" ou.
Biд дyрoщiв лiкyвaти,

;Tо>к зпаtнo лoяльтri,ший ти 6 мiг
jI щoдo йолoпiв стaти.

-al'_ -

Aлe, ска>ки, як зBaн{иBся ти
.(.o ттас виpУIIIaти в цю пopy?
Пoгoдy тyт _ ти зIIaeш це са[,r
}1и мaeм дoc}iтЬ сyвoрy>.

.+
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<Мoя бoгинe! _ я iй вiдпoвiв, *
Гли6oкo сIIЛять гIiд спyдoi,r
Пoмисли лIодcЬI(oгo еepця, i ми,
3вичайнo, }IeвчaсIIо Тх бyлим.

3oвнi менi ЧyдoBo жиЛoсь'
Aлe пoмиpaв oд Iryдьги я,
II{oдня зрoсталo .цe пollyття
И з'явиЛacя нoстaльгiя.

Лeгкe фpaнцyзьке пoвiтpя Мeнe
Cталo нapаз дyшIити' _
Пoвiтpя нiмeцькoгo Мyсив я
Koвтнyти зIroвy, Щo6 rr<ити.

l3a дyхoм тopфy та тютюнy
Hiмeцькoгo стaв сyМyвати'
Hoгa тpeмтiлa з нeтepпцIо
Рiднy зeмлю тoптати.

3iтхав я внo,{i i сyмyBaв'
Згaдyюuи Bopoтa'
I(oлo яких сTаpeньI{a )киBe
И зовсiм близенькo * Лoттa.

И oтoгo Щляхeтпoгo дiдкa,.II{o бyв мeне лaяв вi'tlтo,
3iтхaючи, згаДJЛвaв я нe рa3'
Бo вiн 3axllщaB }IeI{e 3BичIlо.

<.Ц,ypнoгo xлoпчиKа> _ з yст йoгo
Якpaз мeнi бpакyвaлo,
Цe бypкoтiння в мoiй дyшi
ДIoв мyзика эByт!алo'
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Я сyмyвaв зa блaкит'тrим диI\,lкoМ
Haд нiмeцькими диMapями'
3а ниrкньoca'ксollсьItиM сoлoв'eм,
3a бyкoвими гаями.

I зa тими мiсtlями я сyмyвaв _
3а Гoлгoфoю сyмy й любoвi, _
.(е нiс я сBoгo loнaцтвa xpeст
I свiй вiнoк тepнс'вий.

Хoтiв я pI4ДaTИ зHoB' дe кoлись
jVlенi дoвeлoсЯ ри"Цати'
Любoв дo вiтuизни _ цe пoчyття
3виклll,, здaeться' 3вaти.

Bсe цe в oснoвi _ xвopoбa й тoмy 
.l'l . ]i]

Пpo ню гоBоpитIl нe бyдeI\,I,

Сopoм'язкиI1 я з нaтypи i paн
Cвoix не пoказyю людяI\{.

o як мeнi oгидн тi'
II{o мaцають сeрце рyкаМи'
Пoкaзytoть свiй пaтpioтизм
3 йoгo всiмa бoлячками.

Гидкi, бeзсoвiснi жeбpакиl
Хoтiли _ пa гpiш хoua би,
Ii{oб пoпyляpнoстi зarкили
Менцель i веi йoгo rпваби.

Бoгине, ти стpiлa сьогoднi мeЦе
У дoбpoмy гyмopi;
Я тpoхи нeдy>кий, aлe дармa *
oдy>кають нeрви xвopi.



fl xвopий, так, aлr мo)кеIIt ти

Д.yшry мoю зцiлити
Cклянкoю uaю; дoбpе бyлo б
Poмoм йoгo дoЛити>.
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Бoгиня зaвapила uaй,

Poм влпла дЛя зB!Iчaю,

Aлe сaма тoй poм пила,
Зo,всiм-таки бeз чaтo.

r{oлo сxили"ia нa ТIлeче

Boнa мeнi, * xoЛщoвy
Пpи Цьoмy кopoтry зiмttявши сBoю' _
}"4 тaкy пoчaлa poзмoBy:

<<3 oстpaxoм tlасoil4 дyмaЛа я,

Щo ти бeз дoглядy мyсив
B Пapиrкi rкити стiльки uасy
М jж тиx фpивoльних фpанuузiв.

Tи там тиIlявся i нe MaB'

Hа лихo, I(oДo сeбe
Hiмeцькoгo qyЛoгo видaвця'

Що дбaв 6и. як ме.нтo,p, прo тебe.

Cп.rкyсa в Пapижi, по пpaвдi, стpaшIia,
Чималo сI'тльфiд тaм блyкae,
3гyбить дyцIeBний спoкiй мirк них
Пpoстiшoгo rreмae.

06лиш ти iх, лишaйся в нaс'
У нaс тvт звичai '{истi.

Tи знайДеrп безлiн r'ltхих poвваг
У нашoмy тoваpиствi.

Лtlш,aЙcя в Hiмeччиттi, тут тoбi
Teпep бyде кpащe жити;
Mи йдeм BIIеpeд' ти пeвно й сaм
IIoстyп значний пoмiтив.

If eнзypа м'яtttша стала B liaс'
ГoфмaпI стapie щoднини.
Бiльrш вiн нe кpeслптимe тoбi
Tвoi <Мaндpiвнi кaртинrt>.

Ttr теж пoстаpIIiaB i м'якшиЙ стaв,
Hа ltoстyпки пiдeш д'e Tpeбa,B кpaщoмy свiтлi й МиIIyлe такo>r(
Пoстане тсttоp Для тeбe.

.Го, rцо в Hiмeriчинi tsа}I{ко )килoсЬ' *
I [с llс1lе6iльrшсння зpltмi,
lli7ц p:r6tlтва звiльнtттtlся кorкний з нас
Мiг сlамol.yбстBo]\4, як в Pимi.

Сlrt16rl21у .1ly]\4кlI мaB Ilаlu tlарoд'
У lIlrс jj trt'iм 7ц;lll;l'rlll, -У.гtIскltм Itiдлllга'lltt .цltш тi,
l(o з дpyкrlM стoсyнки п{aли.

(,l,!aBoЛi Taкo'( B нaс не бyлo;
tIiсз tlyдoвoi влaди
Мlt i,i ,leмагoгa нe sняли 6'l';(с1lл<авнoj 

]Ioсади.
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.iяк нe пoгatlo в нaс, i чaсп

;.неxай вже якi тrицi,
j Tu з .oлoлy Щe нixтo нe вМep

У нaшiй нiмeцькiй в'язницi.

B мпнyлoмy пpoцвiтало в нaс
Hемaлo явищ пa нивi
Нeзлoбrroстi й вipи' a тeпep _
3aпepeuепня й сyмнiви.

Цeй вияв пpaктиuнoi вoлi кoлиcь
Bинищить iдеaли
Чистi, мoв сOЕ тих лiлiй, щo ми

3a пaзyxoю пЛeкaJIи.

Чyдoвa пoeзiя нaша кoJII.IсЬ

3гаснe:.вжe й тIpигaсaти

Cтaлa; пoмpe мiж всix ilrтциx кrrязiв

I негpський князь Фpeйлiгpaтa.

oнyк бyле питl{ тa iсти, aлe

t{е в цiй тиrшинi зaнiмiлiй;
Гpoмoхкo гpядe BистaBа гyчнa

Ha змiнy стapиx iдиЛriй.

Bмiй ти МoBчaти' _ я кItигy сy.Цьби

У люстpi uapiвнoмy
Toбi oдкpилa 6, _ мaйбyпri часи

Пo6aчив би ти в ньoмy.

. .B цriлoмy свiтi _ тiльки тoбi

Хoтiлa б я пol{aзaти

Tвoеi вiтчизни l\4aй6}тt{€' aЛe _
l,. .u нe вмieш мoBqaтиl>

<Мiй бo>кe, бoгицel _ я гyкнyв' -Чи цe дoстатня пpияинa?
Пoказyй мaйбyтнe Hiмeuвини, _
Мoвнaтимy, я )к мy}I(Чинa.

Xoueш, я пpисягнy тoбi.
Мoх<ещ сап,rа IIpI{знaчaти'

Якoюклятвoю,_iзнafi,
Щo вмiю я мoвчaтI{>>.

Boна sвeлiлa, мeшi: <ПpисягaЙ
Hа кштaлт Aвpаaмiв стpoгo'
Як €лeазap клявся йомy,
Идyчи в дoрoгy.вiд ньoгo.

o.щi'х< мою пiднiми Й пoклaди
Ha 'стeгfia моi свoю py'(y _
I,вiчнo I\,IoBчaти пoкЛяIIись
B poзмoвi, як i в дpyкy>.

o, мить ypouистal Я тpeмтiв
У мpii стapoвиннi
3pинаюuи, кoли пpllсягaв
Ha кшталт пpaбaтькiвський бoгинi.

Oдeжy бoгит{i я пLiднlяв

I, пoлQживши pyкy
Ha стeгнa ii, мoввaть пpисягнyв
B poзмoвi, як 1 в дрyкy.

Глaвa 26

Щoки 6oгипi яскpaвo цвiли
l3дalaлoсь, uIо навiть в l(opoцy t

-' ;"rF
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P-oE yлapив)' вoнa fiouaлa
3 найсyмнi.tпoгo тoнy.

<<B>ке стapiюсь я. З мiстoм oцим
Hapoдилaсь я в poки pаннi.
Ha Ельбi мaти мoя бyлa
L{apиleю таpaнi.

Д{iй бaтькo Kapлoм BeликиM зBaBсь,
JVloнapxoм у гpiзнiй слaвi,
Мoгyтнiший i poзyмнiший вiн 6yв,
Hirк" Фpiдрix y пpyськiй дep>кaвi.

B Aаxeнi тpolr щe стoiть, шa якiм
}1iй батькo кopонyвaвся'
A тpoн, нa якoMУ внoчi вiн сидiв,
Мa,гyсi y спaдок зoстaBся.

Biд мaтepi залишилась мeнi
[I.я пpoстa мeбля _ й дrцнi

li я й PoтшirлЬД,у IIe BiдДe}r
3а пoвнi эoЛoта скpинi.

<Гляltь _ oн тaпd y кyткy стoiть
Kpiслo стapенькe; пoбила
B>кe пoд1лшкy мiль та 1 й цIкyра йoМy
Ha спиttцi те>к стpyхлiла.

Aлe п.r пoдyпtкy знiми i

3 кpiсла pyl(oЮ сBoeю, _
Kpyглy дipкy пoбauиIII там,
I гopЩика пiД" нeю.
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Чapiвниfi гopщltк' 1. в tIьoM} Baв'кди
Магiчнe eстBo IIPисyтIre.
B тy лipкy гo"rloBy Bстpol4и

I вpаз пoбaчиш мaйбyтнe.

lV1ай6yтнe Hiмеччини .yBдpIIilц,

Hа бoх<eвiлля схoя(e;
Aлe ge лякайся, oтрy:lний дyх
Toбi лoшкoдит}t мo)ке>.

Cкaзaлa.з пoсмiхoм вoнa,
Мoвляв, чи я нe зблiднy,
Aлe я гoЛoBy смiлo встpoмив
y дipкy тy oгидIIy.

Я не од,крию, щo бaчиB таM, _
Пpисягу lr{oю цe б злoмилo.
Мorкy скaзати ЛицI oднe _
Боrкe, як тaм смeр,Цiлol

3 гид'6ю tгaдlДo й ,Дoоi я'

ЯK/Bpal тaм пiднялaся
Пpелюпiя сMolpoдy' що B с'lpаIIIнy

Cyмiпr смepлiнь злилaся.

Пoтoмy,. o бoкe, .такий пoстaв
oмopiл' що я пoвiplив,
Hiби чиcтили зapa3oм
Bсi тpиДЦять tпiсть сopтиpiв.

Cтеpвo, щo B}кe дa]в*{o,пolГI{илo
И смepлiлo липтe ,iстopичцo,

Bипyекалo peшrтIо, овoiх oтpyт
Poзклaдy й лeдapства 3BI{!шo

..,-lia1;l



I навiть IIpивIrд пpeсвятий
Пiдвoдився з МepTвиx знoвy'
Toй' щo з числeI{I{иx наpoдiв вх<e

Bисмoктав дoсить кpoвi.

Biн щe pas хoтiв taqyмити вeсь свiт
oд пoдиxy сBoгo злoгo;
l лiзла стpаIIIЕa й oгидна вepвa
3 upева йoгo гпилoгo.

Бyв кolкний червaK _ rroвий вaмпip,
I шюpaз .Цyх<нe cмеp,Цiлo,

Koли вiдплaти кiл йoмy
oгиднe пpottизyвaв тiлo.

Kpoв, тютюн i пoвiшена
Cвoлoч смеp.Ц'iли впeщi;
Xтo.тaк омepдiв зa }кtlття, тo як
Cмeр.Цiтимe пiсля смepтi?

Cмepлiлo й тaксoю, й пy.Цeлeм,

I мoпсoм, щo пoвtaли paдo
Пoпepелy тpoнy тa oлтаpя
И лIlзaлlа блювoтинy в.llади.

3дiймaвся oтpyйний сIltеpдючInй дyх
3 калюх<i нa >кивo.Ц,epнi,

Д,e вeсь сoбaчий цex лe)кaв
И iстopивнi шкoли мoдepвi.

Я пaм'ятaю' iцo скaзaв
Cен.Жюcт пepeд бiдoю: I

Хвopoб нe Jtilкyють п,tycкyсolt{

Тa poжeвoю водoюl

Aлe rrpийдeшнe Нiмeччини
Гeть всe пepeсмep,Цiлo,
II{o нic мiй yявити мiц
I цe вrкe мeIIe злoмиЛo -
f втpaтив свiдoмiсть, кoли ж oдкpиB
oчi _ пiд, бoкoп4 в фгинi
Cидiв я й лe>кaла ll{oя гoJrовa
Ha гpyляx ii, як донитti.

Гopiв ii .Iroгляд' цвiли yстa
I нiздpi тpeмтiли знa}Ieннo,
Baкxiчнo пoeта вollа oбнялa
I стала спiвaти IIaтxнeнo.

<€ в Фyлi кopoлЬ - rraд yсi скapби
Haйдоporкuoгo кeЛехa Mae;

Як з того кеЛeхa п'e вiн _ йoмy
Oчi сльозa заЛиBar.

Дyмкy йoгo бyваe тoдi
,Ц,yжe вarккo збaгнyти,
Biн мо>кe вiддaти oп'янy накaз
Tебe y в'язницto зaMкIIyти.

Cтepeжися з Фyлe кopoля'
He iдь нa пiвнiч ttiкoли,
Бiйся пoлiцii тa rкaндаpiв
I всii icтоpиuнoi rrrкoли.

Лишaйоя в Гaм6ypз,'i в мe!{e' люб.пю
Tебe я, ми iсти 6yдeм
Уcтpиш.i й пити сyчaсI{e виIlo,
A пpo тeмнe майбyтнe зa6y,Цeм.
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3aкpиймo кpиIIIкy, щoб бiльше нaм

oтpyтa y нiзлpi нe билat

Жoднa х<iнкa нiмeцьKогo тaк
Пoeта, як я, нe любилаl

I{iлyю тeбe i вuyвaю, як твiй
Генiй мeнe пoймaе,
Hiби .цивним хMeЛeM якиl4

.Ц.yшy мoю BпoBиBa€.

Hi6и нiчнoi стopo>кi спiв
Я uyю в oвоiм бах<aннi _
Це Гiмeнся весiльн,i пiснj,
Сyпyтник мiй y кoхaннil

Aж oсь yrкe й кiнна Че"'IЯ,цЬ пpийurлa,
Bжe й смо.ltoскипи IIaЛаютЬ,

I всi опiвaють, кpиuaть, i всi
B тaнкy смoлoэкипiв гасaютЬ.

Пpихoдить висoкoмyдpий Сенaт,
Cтаpшинa сивoголoвa!
Biдкаiuлюeться бypгoмiстр' -
3дaеться, бy.Цe пpoмoвa.

B блиекyuиx Myндиpaх всi paзoм
3.явились диплoMaTи, -
Biд iнoземниx деpжaв пpивiт
Bвiчливo IIpoсятЬ пpийняти.

Идe Дyх.iвництвo - paввiни й пoпи,

Cяtoть маснi тoIIзyри.
o, бoжe! Гoфмaн тeх< пpийtuoв
3 нoжицями цetlзypи.

B4{i B4'I

Нoжицi Д3вo!lять в йoгo p1'Цi:

Biн ними ruтpикae смiлo
B тiлo тoбi й виpiзaе. IIIMатoк.

Щo я нaйбiльш любила!>
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Щo далi тpaпилoсь мeнi
Tiei дивнoi нo.li,
Лiтньoi дниI{li я poзпoвiп4,

Koли ви слyxать оxoui.

ldдe покoл,jння стаpих хaнжiв
Пpoстим IIIляxoM дo гpoбa,
Пoмaлy звeд,e йoгo B тpyнУ
Бpeхeнь давrtя xвopoбa.

Плем'я нoвe бeз бpyлy й брехнi,
Cпoвнeнe сиЛ Bиpoстае. _
.[,o вiльниx .п,yxoм i МисляМи _ свiй
Гoлoс пoет звepтae.

Бpyнкyе MoЛoдь' яка збагнe
Пoетoвy гoр.u,iсть i вMiння.

}laйбyтнiй' пtoлoдi _ сeрцe Moe.

fiyпri мoеi пpoмiпня.

Я'снцй вoгoнь _ сeрцe Moс'

Свiтлe i uистe бeз мipи;
Haйшляxeтнiшi гpauii нaтягЛI{

Cтpyни мoеi лipи.

Цe тая лiрa, шo гpaв па н,iй

I задишив для Meile



Мiй 6aтькo пoкiйний _ Apiстoфан,
Улюбленeць Kамeни.

Ha лipi цiй сaмiй вiн кoлись
ocпiвyвaв Бaзiлeю
I звiльнelroгo Пайстeтеpa,
II{о в нeбo lIIoЛИЕlB 3а !IeЮ.

B oстанньoмy poз.цiлi, Itlyllly тyт
3iзнaтися в цьotr4y шpяI\4о'

Haслiдyвaв я кiнeць <Птaxiв>,
II{o в бaтькa вaйЛiшшa дpaмe.

I <Жаби> * цe тaкo)к Чyдoвa рiq.
B пepeклaдi в Беpлiнi,
Щoб мaв yтixy з тoгo кopолЬ'
Ii виcтaвляють нинi.

П'eеy любить кolpoЛЬ, _ i цe е
Bияв aнти.Iнoгo сМaкy;
Бaтькo йoго пpиxильникoм 6yв
Cyuaснoгo rкa6oкpякy.

П'eсy любить кopoлЬ' аJre

Я б мyсив тropaдy дaти
Apiстoфaнy' кoли б вiн нe вмep,

!.o Пpyeii нe пpиiх<джaти.

Живoмy Apicтoфaнy в нaс
Baжкo бyлo б, бiдoласi;
Жан.Цapмський xop xoдив би 3а I{иIt{'

fulaйтe цe на yвазi.
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Гaвкaйl _ oдep}кав би натoвл I{aKaз' *
Гoдi xвостoм кpyтитиl _
A там i пoлiцii дoзвiл дали б

B xypдиГy йoгo пoсaд,ити'

Kоpолю! Я ,ш,aм пopa.Ц,y тoбi:
Bшrанoвyй якнaйвище
Мeртвиx пoетiв, та oпoкiй дай
Tим, якi >кивi щe.

Живиx пoeтiв нe знeвarкай,
€ пoлyм'я в ниx i стpiли,
Cтparuнiшi 3eвсoвиx блискaвиць,

Щo тe>к поeти ствоpиJIи..

Бoгiв знeвaжaй i стapих i яoвих,
I всю oлiмпiйськy згpaю'
Hайвищoго Ieгoвy гaньби,
Aлe пoeтa * не paIo!

Cyвoрo 3вt{кли кapaти людeй
Бoги зa ixнi tвчинки,
Пoлyм'я в пeклi ясIlo гopить _
Heмae спoкoIo й xвилинки.

Ta всe.тaки e святi, що s вoгнIo

Спpoмorкнi ЧaсоM вtlзBoЛяти

3a мессy цepковнy, uи зa свiuy, -
I pятyвaть вiд poзплaти.

Kоли хt пeкельнi Boрoтa Хpистoс
3лaмaе в ,цelrЬ стpaшIЕoгo судУ
I сy.Ц твoрити пoчне - i тoДi
1{имa.по BpятyrтЬся ЛЮдy.



Aлe пeклo e _ пoтpa,пиIII тyди
Тo вже не звiльниrшся 3новy'
He дoлoмo>кyть нi мoлитви,
Hi заст1лпництво Хpистoвe.

Чи uув прo fiaнтoвe <<ПeкЛo>> ти,
Пpo гpiзнi йoгo теpцини?
Koгo зaжене тyди пoeт, -Toй вжe тaм i зaгинe.

Cам бoг llе пopятyе йoгo
3 вoгнro пiсeннoгo тoгo!
Тo>к нauyвaйсЯ, _ бo ми й тeбe
B цe пeIиo KиIIеM сal\,roгol
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KHигA гlIсЕнЬ

<<Kttигa пiсeнь>>, в якiй oб'еднaнo лipиuнi_пoезii гев'
piхa Гeйне, вийтlла з дpyl(y y жoвтнi 1827. PoкУ i за

>киття пoетa BидaвалaсЬ TpиI{адцятЬ pа3. бo1Iа скЛa-

дuЬii." 3 цI.IклiB: <,lvloлoдi стpax{дarfltя>, <<Лipиuне

iнтeрмеццo>, <<3нoв нa бaтькiвщtiнi>>, <<3 пoдopo>xi нa
Гаpц>> i <<Пiвнiuнe мope>.,Cтop. 

5. <<П poлoе> впepшe бyв надpyкoвaний .. у
тDетьoMv виданнi <<Kниги пiсeнь>>, щo вийшлo в l839

рoцl.

]\4oЛo.ЦI сTPA)кДAнHя
(1817_1826 рp.)

Стop. 8. Лuшuвшu cвoei кoханoi Оill, .- Piнальdo
PiналЬdiнi' Illiнdepeанo, opланdiнi - дiйoвi' oсoби так
зBaI{иx <poзбiйниuьких> рoмaнiв, щo бyЛи пoпуляpнi
I} llаси lottaцтва ГейlIe.

Kаpл Мop (в'пaсне, Kа'pл Moop\ - гoлoвна дiйoва
<lссrбi п тпhгсiiТ lliмrЦькtlгo tllIсЬMeнI{икit Ф. Шiллеpа
( I759.- lt]()5) <<Рllз6iiiltttl<и>., 

АtIoрl'iltl,tlрi, lVlttрiл .- lliii<llri oсoби з Tpaгellii Ф. Шi.lr-

'пс1t;t <M:t1litl Cтto;rpт>.
ipiлiстep с.l|\4ot]дOвoJleI{a' oбме>кeuа ЛIoдlIпа 3

вузьким'r, o6rrвате.пьськt'tмl,t Iloг,.lЯдаMlI й мiпdaноькoкr
моpaльнiстtо.

PoI{AъIси
Cтop. 17. Гpeнсldеpu. У вipшi BиявЛяrтЬся зaxo{IЛe'н-

I{я MoЛoдoгo Гейlre (вiрrтr написaний rloетoм тoдi, кo-
ли йoмy 6улo 22-poкиi фpанцyзьким iмпepатop-oм Ha-
пoлeoнoм Ёoнaпapioм, щo йoгo пoeт сxиЛЬI{ий був pоз.
гЛя,цаTи в тoй чaс' як <<BJIзBoЛЬникa нapoдiB,,.



Iмnepатop в нeвoлi. Haпoлeoн Бoшaпapт пiсля
poзгpoмy йoгo вiйськa пiд vaс пoxoдy нa Мocквy в
l8l2 poцi тa pядy iнlпих пopaзoк бyв вивeзeний aн-
глiйцями lra o, сB. €лени в Aтлaнтичнoмy oкeaнi, дe
йoго тpимали a,( дo сMepтi (1821 p.).

Cтop. 19. flpн Pамipo. B uьoмy rвiplпi, як i в ,цеяких
iнших' щo B Ilих lтoeт вивoдитЬ нiбитo iспaнцiв. xo.
Mellтaтopи вбa.Iaють вiдoбpaх<eння нeщaслиBoгo кo.
хання йoлoдoгo Гeйне дo Aмалii _ дoтIки йoгo дядь-
кa Сoлoмoна Гeйrre.

Toле0o.- eтаpoвинIle, мiстo в lспaнii, якe з 1085
poкy дo сФеДиI{и ХVI стoлiття бyлo стoлицeю Kaс.
тiлii тa lспaнii.

Cтop. 25, Poзмoва на Паaepн1opнcькi'м лgтi. trId.
dеpнбopнськuti лgе - мiсцeвiсть y Beстфaлii (Hiмev'
IIинa), дe Гeliнe бyв 1820 poкy.

лIРиЧнЕ I[ITЕPlvlЕццo
(1822_1823 pр.)

Iнтepмeццo _ в звичайнoмy poзyмiнн( - нeвeлиrl-
кий iнстpyментальний мyзикaльний твip, викoнyвaний
мilк oкpeмимIl aктaми oпepи Чи мi>к двoмa BеЛикиMи
тBopaМи. Haзву пoяснIo]oTЬ T1,IIи' щo пoезii цЬoГo циK.
лy бyли вмiщeнi мirк дpaмaми Гейнe <<Aльмaнзop> i
<Paтклiф> в книзi, видarriй y Бepлiнi в 1823 poцi.

Cтop. 29' Ifа кpuлах nicнi, мuла,.. Г0|tё - Bё.
лI,Iкa piчкa в Jндii, водy якoi iндyси ввarкaють сBя-
щеttI{oю.

Лoтoc - бoлотяна poслиIla в Пiвдeннiй Aзii з дy-
)кe BeликиМи зaflaшниМи квiтками.

Cтop. 30. Tu скаcюu менi, кoхсtна. * Bаcuлicк :
кaзKoBa пoтBopа. щo нiбитo вбивaе людиIr\1 сaМllМ
свoiм пoглядoм.

3I-IOB I{A БATЬкIBЩИI-II
(1823_1821 pp.)

L{ltкл ltliзе;tlIc та1{ тoпIy' щo пoeзiТ, якi yвiйшли вIiЬoГo' rlI:.:t"Ililся B Час IтoBeрltення Гeйне з Бrpлiнaв 6aтi.triвi:i.tliiii,lilr y lл. Лrоirгбypг (1s23 p.).
Стор. 39. I{е зrtаlо, tцО cTсtлo 3o j'||7o|o... _ Лopе.

лeЙ, _ t.lсlliltаi+:t поеTaMи-рol\{а}ITli!{u]l,Iи нiмфa (oд"o
3. I]T1JleilЬ. .t]'li.IiрirрOдlт), Що rriбитo }It]lЛa B piнцi 'Pelt-
ITl t с|,ioI1i ('П,llt,\1 прljlJб.litовалa ptt6:tлoк rЪ плавцiв
l1o тIеU.'JlL.li.IIl'' ске,.tL. Дc BoIIl] гинv''Ill.

- Стop. 4,6. Cх' я ll,ещасltuti Атлсtс.'' _ Атлаc 
- мi-

фо.ltoгi'tшIlri вс.iIете]lЬ, яктIй пoвстав л1loти бoга Зевсаi .за це бyв зaсiДl;сttl,tli тpttмaтlr rrа сoбi ttебеснe скле.
П]I{Iiя.

* Стop 46. IIr'lра вэtсе .n,tеtti Ообpttй pшlцl| веptI!/T|I. 
-ГлаОiсtтapu 

- бiiilli в с.тapод,tuHьомy,Рliмi, п{o билисяrli.lк сlбоlо дl11r l д,rr1r1,11y iз:peми в uиркy.,
. Cтоp. 57. У те'ltrliй noшrов!й каpетi,' Алtуp (мi.
фо,'t.) _ бог кoхаl'tltя.

. Cтоp. 1r. l!а ва.,tсLх у Cаламаrtцi' -_ Салаll,tанка *
мiстo в Iспап l, дe с старoвинний yнiвеpситет. ПiдСалаllaнt;.l;о с''ti,1 poзl,'м:-t и. м. Гeттlнieu Ь нi*.ч.,и"i.б I'eтT'liг{.I{.с1'l<оlt.'l 

-. 1тtiвеpсlттетi Геiitlе BЧився; в 1821pОцl oyB 3:l'ЛLl'с'Hlli| зa уЧасTЬ в Дyелi.
Стop. 55. Донна Kлаpа. Пояснeння дo цЬoготвоpy_Гейпе.дaс в oдiloмy з свoix лlтстiв, y якoмy 11и.

rшe: <Рoматtс, y своiir суT1, с сцeнoю з MoГo BЛас}loгo
}IiIIтT'I; тlлr'itи TipгартеlI Я пеpетвopиB Iiа cад aЛЬка'
дa, 

- 
бapОтТrсУ _ в сeньl.;оpy, a сaмогo себe * на св.

IОp1я uи l.l:tвlть Aполлоцаr>.
АльксtО * Ц:lЧ.1ЛЬIIlIК в iспaнськoмy мiстi чи сeлi.
Сеньtiopа - пaнi.
Cаpаeoсcа _ мlстo в Iспaнii.
Tipеаpl.ен 

- lIа3]]а пapкy B Берлiнi.
Стop. 58. Альл,tаllзop, * I(opОoва 

- 
oдI{o з нaЙcта-

р't]BиIIЕI1ll]Ilx lriст в Iспанii.
Kopан -- сBящеlIт{а кtlига B MaгoMеTаIJ' якy нiбитoltJПисав Магомет зi слiв самoгo бога.
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Аллах _
гoMeтaн'

ГваОалквiв!p -стo Kopдoвa.

rlaзBa бoгa; л,|,улла * дУxoBl{a oсoбa в мa.

piuка в Iспaнii, тra якiй стoiть мt.

(iммepiйськolo пpoтoKoю звaЛи I{инiцJню кepчeнсЬкy
пpoтoкy..Ilpiаt'toве 

мiero _ Tpoя, лe цaPeM 6yв Пpiaм _
oдца 3 дiйoвиx oсiб стapoгpeцьI(oгo гol\4ерiвсЬкoгo eпo-
сy <Iлiа,Ц'a>.- 

Пoлiфeм _ oдиII з циклoпiв (o,п,нooкиx вeлетнiв),
який пoЛoнив oдiссeя.

Aфiна.Паллаdo (мiфoл') _ 6oгиця рo3уМу в стapо-
дaвнlx гpекiв..Алtфiтpiта (мiфол.) - дpyх(иtlа MoPсЬкoгo бoга Пo.
сейдoнa.

Hepеeвi 1ouкu (нepelДи - мiфол.) _. дoчкIl Hepeя,
одI{oгo з бoгiв вoди. Hepeсвoю дoчкoю бyла й вга-
даI{a вище Aмфiтpiта.

Erна - вvлкан нa ocтpoвi Ciцiлii.
Стop. 66. 

.-- 
Цикл 2,. Талarrа! Tалаtrа! 1гpeш.)_ Bигyк' що oзнaчаe: <Мopеt Мopel>. 3a слoвами

гpецЬкoгo iстopика Kсеяoфoнта' тaк вигyкyвaли гpe.
ки, пpoбивalduись дo мopя пiд uaс вi.Цстyпy пiсля нe.
вдaЛoгo пoxoдy пa Пеpсiю.

Epiхтoнoвi nuшнi кoбuли (мiфoл.) * афiнський цaр
Еpixтoн нiбитo впеpше зaпрiг кoнeй в колiсIrицю i зa
цё пiсля емеpтi бyв пeрeiвоpениfi на сyзip'я Biзни.
Чoгo.

БopеЙ _ пiвнiнниlt вiтep.
Cтiкc (мiфoл.) _ piuкa в пiдземнoмy uаpотвi.
Хoporu (мiфoл.) тIoBняp y пiдзeмнoмy uаpствi'

який пepeвoзить тIеpeз uекeльнi piки лyшi пol\,IepЛих.
Еoz (мiфoл.) - бoг вiтpy.
Kастop i Пoлidевк (мiфoл.) _ ' напiвбоги' син}l

гpецькoгo бoга 3евсa i лeди; пeprпиft з них 6yв прll.
бoркувaueм кoней, a дpyгиfi _ бiйцeм. Пo.u,екy,Ци ввa.
)кaли' щo вoни пiклyюTЬся прo мopякiв.

otсеанudu (мiфoл.) _ дoЧкIl oкeaнa та йoгo дpy.
>кинlr Тeфiси; зa*гpeцькoIо мiфoлoгiеlo ix uoтIdpи ти.
сяцi.

IIелeсвсt ctсiнкa - О,цI{а з lriмф.неpeiл, I\.{ати Aхiл.
JIесa * гoлoвнoi дiйoвo1 oсoби стapoгpецЬкoгo eпoсy
<[лiада> Го.меpa..

IIioба (мiфoл.) _ uapиЦя' яка, втpaтиBtl.lи сBOix дi.
теil. з гopя пepeтвoрилaся нa камiнь.

Turа,н, щo iёбеснit1 oеotrb уtсpав g 6oeio... - Пpo.

Пo.цoPox{ I{A ГAPЦ
(lB2a P')

Геliнe в 1824 рoli зpoбив пoдopoх{ на ГapЦ

""ni...*i.цu*iсть 
i l{,i'ме.lчинi). Cвoю пoдopo}l{

oIIисaB У I]epшo},ry то'мi <ПоДоporкнiх кaртиtl>>' в

vвiйrдли ft вiршi цЬoгo-циKJ.ly." Cтop. 7l. 
.Iльза' 

-. Iльза _ гiрська plЧKa I{a

Iльзеliште|iн _ сl(еЛя, па якiй, 3а fiepеI(aзаMи. в

uaси був зaмoк.

пIBFIIЧHЕ /YloPЕ
(l825-1826 pр.)

<ГI'irвнiчне мopе>> Гeйнe нallиraB ц 1825.1826 poкax.

ёi"p. zз. Цuкл I. _ ГеpoльО - вiсник, Iцo огo.

лoItIувaB УpядоBi poзIlopяд)I{епI]я. .'.-Е6do *. збipниi стаpо.Цaвшix iслaндськиx мiфoлo.

гiчниx oповtдaнь.,, - 
i'i' ;'- :- ;;'IДавнiпri 

. 
геpм aнськi з aпис-и-, Що. збepeгли -

ся йодeкУди нa кaмet'ti тa lrl мeтaлiч}lиx llpejl.}детax.
",. i;йid;; (м1фoл') _ бог Moря B стаpодaвнiй Гpe.

цii.
Оdicc'еiL * о.циIr 3 Гpeцькиx цapiв, шo 6paв у'rасть

u l"poй'i.ьnlt ЫiЕнi. t'4jндpiвки OДiссея oписанi в ста.
pодавнoомУ гpеllькoпty eпoсi <oдiссeя>, iIpItпI'IсyBанo.

й? 
"ini**iоiuiroмy 

поЬтoвi Гoruор'oвi. ...EллаОа i g1xp6давttя I{азBa Гpешii.
Лаеpтiв сцtt - oдiссеit. (диI}...'виIце),

Цuiлontl (з гpeЦькoi мiфoлогii) _ велeтцi 3 oд'ItиM

oкoM.- 
Йrмфu (мiфoл.) --,шpугopя.цнi

давнii гpекiв- i plIмлян: втiленlтя- I{iц кiммеrliiicЬксt. Kiммеpiя *
згадyBalta в <oдiссei>; I{aд I{e.ю

ionrцe, oтжe, тat,l стojть вi.rна нiч.

(гip-
в1н

яклЙ

Гapui.
дaI]н1

бохrества- B стaрo.
piзниx си;l Ilрllpoди.

лeгeI-IдapI1a I{pаlIra'
нiкo,пи Ile сХoдитЬ
B cтapoдaвнi uaси

3б4
Jl.l aб5:

rr:itr ;;:;:l



rilеTеti (N1:.фoJ1.)' який B3яB oгollь У бог]в i пpин-с йoгo
I{а зеM''IIo ЛюдяM.

Ол:.мn _ Bисoка гopа, на яKiй, зa гpеuькoю мiфo.
лoгiеto' }киЛи бoгli.

Пантeoн - хpaM, присвяuениfi вс м богall' y' стapo.
дaвн:x гpек:в

Kpoнioн, Kpoн!О - Зrвес; 3а гpе]IЪ1{с]Io м.d;oлoг.ею,
Kpolr (.laс) 

- 
oдиIt з Титaн.в, бyв батькоrt Зeвса i Пo-

сеliдoна.
3евес _ бoг нe6a i зeмл:' стаprшllt,i з бoгiв y грецЬ-

к'й м'фoлoгii. .

Гeкатo.цбu _ вeликi )l{еpтвl'т.
Геpа (мt1.фo'п.) 

-,Цp.1>киrrа 
Зевса.

Афpod.та, Bенepа (м фoл.) - бoгItltя коxaнпя i кpa-
си в грецьI{.й 'i pимськ.li м-фо"lrог;i; IIаDo;l}lЛася BoIlа
3 п]I{I,l MoDсЬкol.

Аpеfl (lli.'фoл,) - сиt-l 3евса i Гери' бoг вlfiни.
Феб-Аnoллoн (м.фoл.) - бог сt-lтliiя. поeз-j, спlвy i

Mу3ик!i' oxоpoIIецЬ BсЬoгo прeкрасIto;.o в ПрIIpoдl.
Г'еr|эест (мiфoл.) - бог Boг!1io'y' стаpо:1авi.t.x гpeк.в
Гебtt 1мiфoл.) _ боiпня, дочка Зезса i I.еpи, BтlЛeнI{я

вiчнoi loнoстi.
Irpoэлiфu _ <<сBящeннe пI,{сЬMo) (гpeu.); письMo B

якoМy B)киBaлися нe л:тeplт. а oсо6л'tз зtтаки (гoлова,
птаx i т. д.), щo oзI{аЧаЛи цiл. поllяття.

Фенiкc - кaзкoвий птаx, 1цо зГoрaB y гн,злi l завжди
вi'Цpoлжyвався з пoпeJIУ; сиMBол в.дpo,tl>t<еttня, вjднoв-
леlIIlя B пplrрoДl.

Hoма1u _ кoчoBI.Iики.
Лoт - мiфluнa oсoба з Бi6л;i, що вiдзнauaлaсь нiбитo

пpaBeДI{иM )киTTяM; Дpy}киI{a йoгo бу.tra перетBopеI{a I{а
сoляний стoвп 3а свoro налпl:plty цiкав,сть.

Д,емeн _ дypнa Biд пplipoди лкlдйна.
Гeеeль * (1770-1831) _ нiмeuьxий ф:лoсoф-iдеaлiст.
Ганc - пpoфесop y Бepлiнi' дpyг MoЛодoГo Гейrrе.
IIIiльdа _ мiстo в H,мeччltтti.
Iilipазьксl, тpoян1а. - Шlpаз _ lt:стo в Пepсii' щo

сЛавилoся TpoянДаIt,lи, якi тaм poзBoДl{ЛII..
Гафiз - вeликий пoет Пеpсii (ХIV ст.).
Cаpoнська rpoян1а, _ Сaрoн - м]сцевlсть y Палe.

стинi (Мала Aз;я). шo згадyетЬся в Бiб.л.i.

j'Iев:ru 
- нихtчi сBящe}IoсЛy)китeлi в стаpодaвнiх св.

pеiв.
Ipod _ цаp y стаpОllавrr:fi Iудеi.
Алiллуя - МoJll]Tс}lllllrй вигylt y евpeiв i xpистиян, щo

ОзIlача€ <<xвaЛ.мo бot.а>>.

BесB:ль i Xeвpoн * м;сцeвостi в Палeстинi,
в bloЛll.

ИopОан _ piuка в Па,reстtтнi.

Il'oBI ГIOЕ3II

3гаI{yBarr1

Пiд цим зhгoловкolд з.бранo пoeз:i, нaписанi в пepioд
в:д |B22 дo 1842 pокy. Croди BхoДяTЬ циклrr: <I{oвa Ьес-
нa>, <<Рiзн:>, <<Pомаttсtl> i <<Cyuaснi поeзii>.

Стoр. l20. tIаiiльd- ГсtpoльО. Itайль0 Гаpoльl _ гe'
poli oднol метtIтоТ llосlltl,i DL.,'l jlt\ot o аIrгл. iiськoго пoета Бaй.
poна ( 1788_lB24).

Стоp. l2l. 3сLlt.sttltаttttя'. 
- 

Фpанцi'сtсаIь:rцb 
- |.l'oтIaх

катoЛицЬкoГo },IаlI/цp]BнoГo ЧepнeЧoГо opдeI{y' засI]oва.
I{oгo B ХIll сто"'liLтi; llа jBll г]oхoдить в.д ;мен; заснoB.
ника йIoго - 

(;pаlIшlска Aсс.зькoгo.
Стop. 122. АNNo tB29 - АNNo (лат.) - piк.
Cтoр. l26' IIезllаiiо,ltа. _- Стеэюкu тtоiлi1э:йськL. _

Tюiл,'|', - ПilJI:lц i с]д y Пlpих<i, де }кIIЛlI фpаншyзькi
кopuJl:. lIlлаu згор.в в t87i iiоu:.

lIеl,pаplса - вe'лtткий iталiйськt,lil пoет (1304-1374,};
Лауpа - жirtкa, на qeсть якoj Пeтpapкa писaв свoi вip-
uli.

Стap. 127' Паlti А4етта. - Eльс|u (в скандинавськiй
мiфoлoгii) _ лeгкi, гpar1ioзIri iстоти, щo вlдзнaчаloться
BeсеJiolo BдаЧеlo i дoбpе сТaвЛяTься Дo людей'
* Cтoр. l30. I(оptlль Гаpальd Гaльфаeсtp. - Гараль0
Гальrpаeаp (<Пpекpaсrrовoлoсий>>) _ нopвe3Ький кopоль
(86З-933 рp.)' який oб'е,цltав poзпoрorшенi дoТи }Iopве3ь.
кi зeмлi в oДrlе irоpoлiвствo.

CyLIAсI'{IсTЬ

B цьolty pоз,цiлi o6'еднанi гoлoвнIIM чином пoл]тичнi
поrзii Гейнe, пtlсaнi пepевa)кI{o в 40.х poках ХIХ ст. пiд
IJIIЛIIltoM l{lipлl Mаpксa.
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аi6i

']]i!ж-tl'ь3g3';;:I:Ii#;"Ь;_o*;fi xжl"#::;:
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iiЬ; Ы ъъ: i:-i*ij"' . o о 
" 
- o.п, t r н з 

-н 
а й.

-,,i ii""1ij,ii у *:l l-l, d;: 
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u P6л *" ooi Г p eшi i.

',:;{:i\:':j"l.:J'.Jif Ъ{iiъ."^1ix-ii'#1l:
* 

^'yц l -.^Т ?'P 
off,ж^ 

"',.

Дaк'r iм:фoл.\ _.. 6oг. пttII;l l l'г l Illl ll'|'|1.li

Ъ""p.'r+i. !!uфipа,ltбш ll()I)I)л'|,t1l,l!1цt1ll,.|! l',''1='.'

noioлЬ aава1:сьl;titL (1786. l808) y](;l||ilIi l | |..]l- !t'iii'.lr-

i',i;;;';;l ;oезii i сам пl,ьсaв безi\lrlllti lllllllll{lпlIll1|!i нtt{

шi.*'.Сupono 
_ вr.Iyтpiшнi покoi i гapeM 1.уl)(]ltll|ltlllI l l,ll

тa ll e.
B tt,л е ал л а (B скаЕдI,I}txвськ iii пri фо..l oг i i)-_ п 1l t tt:.t.i t t ttl l l t t.

tl!е ltVi,l tiсякlB. щo 3{iгиIlJЛlJ ш бото. Лtoдьiг..tiaвlt1lul,кtttt

;;;fi;;-_ у Мroнхсшi rrpиltiщeпня' . * 
']::}nУ 

tlос,гilt]lll'

Ё-iJ}ii.-.ii 3}l3I'4еilIrТi'Х JjIoДeй l-Iirиеччини, }Iа3BaБшll

''";i#,"'fti.Ё;.,.ii,,o oo.oo.uo.jaJiьII!,к ]:::::"'*'j..Pl]l]]ji:"-);
iйЬ',p' iltiр,i,, 1lаsЁ rs+о1 _ зItа\[eнllтий нiмецькlrи

пe-цrг;i#nl pсфuр,,u,с,р. l{ого бtоста ЛюДвlг B сnopУд}кe.

i.iii'lиr* <<[Jl';.:'l,li', Iio тlo,]тillJ)iB.

Аt]l it",u * с.ioЛl1l1я стаpо,u'aвньо.i |!:-,:]i. :lj''р o.u''"

i lдt'iстсцтвa. JiloJ.BlГ'. Базаpськи:i,r {rI{'iк"v.ЕaP:T пeptтвo-

1]iiTll стOЛI,iцlо j]ai]:tpli м.n.*.'' rrа o.ltр},li Aфiirli>, заб5'.

i;;;::l;. :T :ir:Ч, :'lip]j,,i',;,.T.J.l;l";:,i'.Jdlii;,,..'.
i< i, ii| i,: ! i,: u } 

" 

iiii з.-l ii,s l - I t i v о ць ки fт 
1 

t:!,|i;Ц и к' ди р e к.

тo р ivl o.,, iс n, с i ]._u i ^9,]l.1,l:: 
i l- 

il}'l;?l}i' f'xТiЪ.l'' iЪ" +.." o
Мuс.,:o,, (l7!7-1Bi i) -_ tttглстl.ьn..,'] .vj::.::]"'.

"';;;;;;;;i. 
нilreцoкci пlови i лiтеpaтурlt, peaкцloнeР;

iou1.ou". BllI{'1;l-tаL] y i&ro'Iхен: г',rit..ltстrlк)..-,.,

fItrc6.i'pililcьi,uu o,u),..'."'_ Я ксla Г рill !lЦ5_l86il ;
нitлeцlкиt:i фiлолoг, дo.niд.,'nn стаpо.u.aвньoi нiмeцькot

*o|,Ti*,,n,", Фpijpiх (17ss*1s66) _ тiiмецькиii пorт

". il;;",: " i 1 )".'' ;j' : " :: "::;o 
i,IЁ !,i - у, 3 у11'Y 

Й ;' 
* О л t л r"'

пi"йi,,аj*l,!'ni _"-i"o|' п1,i.м" дo твоpy <<ГIiвнiuне tлo.

pс). 
РCI^{AЕ{сEPo

Iстоpi.i
П oeзii, o6,едg aпi 9. зqi р чllц <Po-.л aнсepо>>.,.в oстlовlloмУ

ttltпtтсаlIi Гейпe в rв+в_tвэi рoках i вtiiiшли 3 дрyl{у

',' 
i,'бурзi ыaпplrкirrцi i851 pott5''
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Стorэ. 153. PампcеtLiz,. - Pампсенiт aбо. Pамсeс II1

(xйi Ът. до нaшоj eplr) - oдиI{ 3 oстанlt,х €ГlltlстсЬI{jtх

&apаorriв, вiд якoгo заЛиlill{Bся йогo зaпoвtт, itпсанrtij rtа

i",iiЪv.i',Що збеu.гiсться в DpttтаlтсЬкolr,ty lrl)'зr.;..

I+4'цлllя - 
вrIсох'rпй тpylT ЛloдlilIи, тцo збеpiгся Blд poз.

клaлy.
Cфiнкcu _ вeли'"{eзнl кaм'янi фiг5lpи .лeвiв, з лtoд.

ськими гoЛoBaми B стаpoДаB{JЬомy eгиптi.
hIемф:c _ стoлиця сTаpoдав}tЬoгo €гипетськoгo ЦaP.

стBа lta бepeзi Hiла.
P е eк p u ni * IlpиЛIoдI{е Лl1стo BI{e 3Bер Цrtlllя I nЛOBlrr /ieP.

)кaBи дo гpoMaдяI{иIia Чи дo УсTaItoBи 3 B1д3l]а1tt]il'1Ям 1х

зaслvг.--ё;ъ;. 
|56. IIIельм фэoн-Берaен' * Шельм фoн-Бepгeн

_-"ЪЬo",u"ий нiмeцький pi.Ц, uo"liовiтe пoitllлiпttя, яr,.о-

.o 
"ийepлo 

в 1844 poшi. 3амок Бqрг9н pо3таiпoBaнI{и

"oо,".y.ор^нкфуpта^нa 
Мaйrii, а нe jiюсiе.пьдlрф;r. У

вitlшi 
. 
рoзпoвiдaеться леI.еI{дa IIpo пoxoд)Keliня .pодУ

iii;;* 'ф; Б6;;"l,. .IlтoсоельдoPф - мiстo на Pеi:tlii

в Hiмe'{.{инt.
!,piкc i Марitt,ебiль - l\1аскli D it;lрОдrlr1t гриuta)r.

ёi"'. isв. Baiькipii''. - Bалькipi.i (в скarтдинавськiii

м'iriboйгil) - йoйoвничi д:ви-богItrij, Щo*BиpllllyBaЛI,l !lа.

;i.й; 6"i" i зaбllpaли в6итliх воirliв y Bалгaллy.*.6й. 
159, Пoлi бrlю niТ ГсLстiнесal,t. * Б1й пiд Гас-

тiIrгсoй в Aнглii (1006 poкy) шriж вiйськoшi !lopм]i{сЬхo-

;;..;;йй Blno."no*u i atйo.са'.сoнrЬкo.o кopоля r'а.

pЬniдЬ 1I закiцчився Ilopа3кolo Гapoльда i зaзоtoBltlll:яlп{

o";:i,i::;Tufll,o 
u Aпглij, де Пoхo*aЕIо Koрojiя Гa.

оольда II.' Байс - мiстo в Hоpмaнл.i.
ёi"й. rоe..йЬpiя.A,irуанeTTа. _ Bipш на^вiяний {:.:Y.

дoo nЪo ..pЦo.й"' фo:i-Бoлeн, -y6итy 
в 1796 p.' якa I{l-

6итo з'являлaся пiсЛя смepтi без гoлoBи B зatt,tкy B

Д;;.й;;;;Фl. ieйнe пepенЬситЬ лrгe,]'цУ в пaлaЦ фpан.

цyзЬкoго коpслiвськoгo ДBopy tюlльpl.

М а p i я - Ант ц а |[еTT а, - дpy)Kи,ll а стp аЧellоГo пi'Д uасt,Bе.

,*noi, 6pапuyзькoТ ревoлюцii кopоля JlЮДoвlI(11 
^V 

l'
в 1793 tэoцi ii,i бyлo в]дтятo гoЛoi]У." i"'itiii а, lti",|' i6paнu.) - пaвiльйoн квiтiв.

loeer (фpzпrш.) - ypo.il;стr встаBaпнЯ з лi>ккa i рaн.
iioBе oдягаrlllя y фpанuyзькoмУ l{opoЛiBсЬкohly дoмl.

А4 а pi i я-7,, u' ; .* 
.a,стpiй"oкa'1 

ltпep атрпця' N{ aTll М apii -

Aнтvaцет'тrt.
)K ан - )I( а tс P t1 с сo {|7 |2-177 B) _ сpp aнЦyзький IIисЬп4еII -

ник i мrtс,rttlтc.]1Ь, ]]OpoГ феодaльrrоi мoнаpxiТ.
IЗольтеp (1694.lil8s) _. фpaншyзькt,iй пtтсь\teнник i фi.

лосo dl -п ]loс вiтrtтель.
Dаilе-t!''ul,llr (фparrц.) - I]pидBорI{a Дaмa' щo гIpисЛy'

}KV]]а'.!а п pи oДягаt.iнi ltоpoЛеtJIrI'
"Фpейлiiа, oберeoфlлl,еЙ,crrрuна _ 3BailI{Я' щo дaBаЛисЬ

аpиЬтoкpaткaM Пp!I ,ц]ropaх дpУ}кirн oсiб цapствytoчoгo
дoMу.

Ciоp. |6'|, Ца'р !,аэl:О' _ Давud _ цар iзpai.шьоькиit'

"oo*y 
np",'"сУсTЬсЯ аBTopстBo дeякI,Iх стаpодaвнiх ев.

pоiIсiкиx книг, зокpelлa вiдошtoго <Псалтиpя>'. 
]|Iaав *_ flo"iiкol]oдецЬ цapя ,Ц.ат-lида; вiдзнaчaвся Чес.

то,цtобнiстlo; бyв пpи.lетшltй дo змoви tlpoти си}{a Д'aBIi-

дОRoгo - uaря Со,rоltoнa' якrtii i стрaтив Иoaвa.- c"op. |67,'I(oрoль Рi,tаpО. - Piuapл Лев,ячe Cеpшe .-
аliг"qlfiський кoDcЛЬ (1189-99)' oДшн 3 Bo}KД1B хрeсToBoгo
пoхolly t] l1аЛестI]I{y.

3 а,icrрit\ськоi втiк невoлi'.'. - ГIpll пoвepнeннi 3 Хpе9.

,ono,o nЬ'oду Piuаpл бyв зaxoпlrенrtй i.ув.язнeний свciм
BOnoГoM lсpшoгoM Леопольдотш Atsстp,ЙсЬкиM.

bтop. 168. Xрuсroвi наpеиенi - ueрrrицi.

iьЬ,n'nt (лar:.1 _ tutолитoвциli виг1.к: <помп.пуй!>.

Kiсrеp - ttп>кчий сЛY}IIIIтеЛЬ У ЛIoтерансЬK:]i цepKB1.

Prеicтс1э - пpliстoсyвailllя' за дoпoмoгolo якoгo в op.

гlltli г;1сttЛttlloгЬ lIи ГloсЛаблtotоть звуки.
c"op.'tzо. I1фа:льцapа|sLttLя Юr.та. Пфальшгpа.

финя * тIiTyЛ дрyх{llllи пфaльuгрaфa, Bl,ir]Т'oГo сaI{oBItI{кa

п1эи двоlli ltiмецькoгo кcрoЛЯ B сеpeдIll. Blки.
' 
I.Iлuвуть мерu,i... - пpо пoтoIiЛеI]I{я.зa1{oхaltих' тpУпи

Як'1х llЛril]УтЬ за I{oвнoM ix Убивцi' спiвасться l L1 o'цll1и

tIiмeцьItiй нapоднiiт пiснi.
Стор' 171' 

' 
АtIавpсьlсuti кopcлb. -_ Альngхаpа _ IiaзBa

Дo',п''i, мlrк вlдрoгaIlIlт Пiвдeнних Aльпiв.. .--- 
Альaаllбpа -' IIaЛaц xaлiфiв' в Гpеяaлi (Iспаliiя), па-

M9'Iтпик }4aBpI]TаIlсЬк0гo (apа6ськoio) мистецтi-ll Х{lI"
XIV стол.

i
I

!
l
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Бoа,60iль eль Хiк'o _ ocтaннifi MaBритaIIсЬкilfi кopoль
в Гpeнадi, вигllaний I(оPoЛeM apaгoI{сЬкиM Феpлiнан-
дoм.V катoЛl{кol4 в 1492 poui; мjсце, з якoгo Бoабдi.пь
вoстaннe IIoдIiвItBся нa AлЬгaмбpy, 3вeтЬся й тeлt:p <ot:-

танне эiтxання N{aвpiв>.
Cтop. !73. Жaффbуа PюОeль i, I\4елicсlнОа фaн.'Tp-inoлi,

Eoффpga Pю0ель - тpyбaлyp (пoeт.спiвeць) ХII сm-
лiття.

Стоp. 175. Biцлinуцлi. _ Biцлingцлi - бoг вriйни в ста.
ooдaвнix мeксiкaвцiв.' Kpucтoбсtль iXpucтoфop) Koлgмб (l4.4.6-l5061 ._ слa-
ветний мopeпЛaBeцЬ, п.lo вiдкpив y 1492 pоui Aмеpикy.

Coлoмоi * iзр.ai;rьський uap (10 стoл. до нaшoi r:рпi;

зa бl6лiйнoю лeГеI{"цoю - преtt{yдpa лio.цинa; ио}ty llpи-
п}lсУBаЛoсЬ aвToрстBo дeякиx ккпг Бlблii, як oт <'Пiснi

пiсeнь>', <Екклeзi:rста> тoщo.
PeОcюенсrpiт - llaзBa вyлиЦi в -Лoндoнi. -.

Е p аз м P orт е p О аl,tc ь tсu ti (t +qо_ t sзs) - най впда'гrii цi,tй

гyмaнiст i пиеьмеllнIlк вaсiв BiлpолжeЕня; бaгaтo шtaпд-

pyвав; пaпll.aв сJIaBетIty 'сaTиpy <Пoхвaлa .ц,ypoсТ.>.. - 

KLфzейзеp _ taмol( в гopaх Tюрiнгii' Де, яK ка'(e Ле.

гeltдa, сIIoчl,{Bar lмIlеpа,гop Фp1дpiх Бaрбаpoссa' який l'taс

Bстaти, щoб <<визвoдити нiмeцькt'lй нapод>.
Баpбарoccа -- <(ЧepBoнa бoрoда>' IlplзB}IсЬкo

xa I (l l52-1t90) - геpMaнсЬкoгo it'IгIepатopа.
Koiтес (i485_1547) _ зaвoiioвltик Мексiки.
{Iiеас * кpi,lлaт;lй кiнь (y грeЦькili мiфoлогii;' зтiлеI{.

ня IloeтI{ЧI{oгo I-IатхнеIli{я; кlllЬ N.{У3 1 пoeТlB.
hIoнrецgма _ oстaннiй пpaвитеЛЬ Мeксiки, IIoMep y

1б20 poui.
[Iip.oeц _ дoвгi вyзькi uoвrrri, вl,lдoвбанi з стовбypa Д,е.

pевa.
ОI|а lэotrid,а _ iя:a, пoдi6нa дo вitreгpeтy.
Гidйьеo - дBсlpяItський тtIту.r в IспанiТ.

IlIаIer Daloro,sa - <скopбнa мaтiр>, нaзва бoгopoдицi
B кaтoЛикiB.

€eunет _ кpaiиa в пiвIti.Itto.с;riднiй Aфaиiri.
Аcсipiя * сiаpолaвня деp}кaвa нa p. Tигpi' зI{ищеI{a

в 606 poui дo нaшoi еplI.
Bавiлoн - сTоЛlIця стаpoдаBньoгo Baвiлoнськoгo цaP.

сTвa; в 331 рoui дo Il. е. бyв зaвойoвaнIlЙ UЛeксaнд'poм

folaкeдoнеькцм (лив. пpимiткy дo вipпra <ЕIoвий 0лeк.
саI{дp>)'

Геip.i 1tLаpтeru * Bлaснe, не Гeнрi (тyт y Гeйнe пo.
милкa), a Дcюolt Маpriн (1789_1854) _ вiдoмий анг.
.тliйоький хyдo,кl{l,Iк.

Базельciка cvtеpTb _ фpeсrtа нa стiнi сo6oрy в Б-а.

зeлi (Illвeйцаpiя)'в пaм,ять uyми, вiД. якoТ вимepлo бa.
гато лIoдeй y мiстi.

Б|эlоccельськuti Mаl,t,han ,Рiss _ стaтуя xЛoпчикa' щo
випyскa€ се.ly в бaсейн; цЬoгo хJ1oпЧикa вBa)кали зax}iс.
нtlкoм Бplоссeля.

Tе Dеtilю (лат.) - кaтoлицькItii цepковнI'tй гiшtн.

Мiстepiя дyХoBнa дpaMа }Ia сlo)I(eт, взятий з <<свЯ-

тoгo .пiiсьI\4а>).

hLopucкti - пoтoMl(l{ мавpiв в lспаilii.
Xapiввpi _ шapiвapi, <котя.tilit кoнцepт>, сBliст' шyM,

стyкiт, якими вiiяв'.IяютЬ }tе3aДoвoлеiIнЯ.
Канtбалu * IlеpeкpyЧeцa iспаliсьl<а назва пiвдеI.ltlo.

aN,IeрlIкaIiсЬI(oгo пЛеменi кapаiбlв; в пере.I{oснoмy 3на.
чetiнi - 'lloдoТди, 

;ttopстокi лlо,ш'tt.

}')е Рrofundts (лат.) _ цepi,'oвi{a пiсня, якy спiBaютЬ
пpи lloхoportl Mеpтi]их y l{aтoЛ!1к1B.

Лiлir - зa стaрoeвpeйськоlo Легeilдolo' кoxанкa nер.
цIoгo чолoвiкa - A.цамa, дияBoЛ в oбpазi жiнки.

Б,елiал, Bельзевgл, Астарот _ рiзпi на3Bll диЯвoлa.
Cтop. l98. Лicoва cамоrьiiсть' -_ I'u'таtliя - ]lаpиI('l

eлфi'i (e"'rьфlr _- дltв. пpllп4. дo вipша <Пaнi Мeтгa>).
KЬбoльdu _ осoб,пttвий вил .il.yхiв y гeрмaнськiй мi.

фoлoгiil гlpськi дуxlt.
Гнoмu - пlдзeмнi ду-хlt; втiлeння стихiйыtrx сиЛ зeмЛl.

Cтiкс (мiф.) : (див. пpим. дo тво,py <Пiвнiчнe мorPе>).

Cтop. 
.20.i.' 

Podoвid iцлa. '_ Бgцeфал _. ,iм.я кoIi,I

oлЪ*.Ъ*дpo illaкeдoнськЪгo (див. пpим. дo вipшa <Ho.
вий oлeксaнлp>).

ГorфpiО БgльЙoнcькuli (б'r. 1060_1110) oдиIl 3

Vчaсникiв xpeстoвиx пoхoдiв нa €рyсaлltм, гeршcг Лo.
i^pь.ii' вмeр i б1'в похoваний колЬ так звaнoго Гpoбу
ГoЪпoдньoгo в €pyсалимi.

Д,oн Kiхor _ гepой poмaнy вeЛJil{oгo.-iспattськoгo пись-

г,Irн}Iикa Мiгеля Cepвiнтссa (l547-l6l6); Poclнанта _
iloго кirrь; Саtlчo _ lioгo збpoeнoеець.

Фptдpi"



.Bалаалt 
- зa 6i6лii,tllolo JtегеI{ДoIo' oсЛиця вoлхва Bа.

лааIиa 3агoBopиЛa Л}oдсЬI(liM гoЛoсoM' вl]кpиваiоЧ],l свoГo
хaзяil{a в замipах, сI]pяN{oBaI{иx пpoти свpеliсЬкoгo нa*
poдУ.

Cтop' 205. IIевilра. - Фo'litt невipt.lllii -- 3а eваЕIГелЬ.
сьkою легeндolо, oдиЕI з yнн:в Xpиста _ Фопда tle вipив
y вoскpeсiння cBoгo yчllтeЛя i p5'кaми MaцаB pаIIи I{а

йoгo тiдi.
Стop, 207' Enfunt, 1эerd,tt, (фpa'rtц.) 

- 
пpoпaщa диTl{Еa.

сBPЕI,:ICЬКI д4ЕЛoДII

Cтop. 209. €еуdа бен Галев!. - €eуОа бен Галевi -найвllдaтнlшlтIt eвpейський пooт XIi rтолiття. B стaplrx
лiтах поiхав y Пaлестинy i тaм зIrик безв1сти.

ТoлеОo _ мiсто в Iспанii lIад piuкoIo Taxo (<<злoтна
Taхo>).

Topа 
- 

книга заttоrtiв Мoйсея - мiфiuнoгo oсiloвoтIo.
лo)Kнl1ка iудeйськoТ рел'r..i.

XалОеi * IIа3Bа сTаpoдаBriЬoгo нapoдy, щo }il{B Iiа
пiвн:чtlo-заxiДrroмy бeрeзi Пeрськoi зaToки.

<Tаpeун Онкелoс>> - xалдейський леpеклa,Ц eврeй.
сЬкиx.свящeIIниx кI{иг (П'яrтilкнп>к>кя) IV стол., IiрIrпи-
сyваний гpекoвi oпкелoсy.

Аpамеiicька 14aва - МoBа старoдaвtriх нapoдiв, щo зa.
сeЛioваЛ}I Aрамero - крaТнy на пlвДeнниii сx-д вiд iIа-
лестl{ltи; цirю [,IoBoIо б1.лlт нa;lисанi дeякi уpliвки з Бiб-
лii.

Tалмgd' - сBяlI{еlII]a книГа y eвpеТв, збipник pелiгiйнo.
l,IopaЛЬIiиx пpнписiв Ta нopM.

Галаха 
- 

I{нlIгa пpaвиЛ iyлейськoi peлiгii.
<Koзаpi> 

- 
pелiгi'i:lrro.фiлoсoфський тв:p €гy.Ци бeн

Галев], щo заxIIщае iyлeйськy peлiгito.
ГаеаОа _ пеpсpoбкa Бiблii в Taлмyл'i.
Cе,l,tioалtiОа _ ЛегeI.IдapI{a цapиця, якa н16итo зaсIlyвa.

ла стapoдaвн;й Baвlлoн' насадиBшIl тaм poзкiшнlrй сaд,
щo вBa}кaBся oдI{иl\4 з ЧУдeс сBlтy.

|Ioва pанtt'.. - Иoв _ мiфluний прaBедник, II{o за.
знaв багaтo лиxа вlд 6oгa, яl<иii випpoбyвав твep,Ц:сть
йoгo вlpи. Пси лtrзали рaни },Ioва, I{a якoгo бoг нaслав
пpoкaзy.

Cupвентu' мgdpuеалu' Tepцu|lu, lса|rцo|]еTu' еаlелLl _
piзшi сpoрмu в:pшt.в.

TрuбаОuptt -. мандpiвнi
цaрстIrа (хI-XII стoлiття).

П у атg, P у с : льЙoн, Г iснtlа
цiT.

Г'пttgнс 7'o, (с,|lpанЦ.) -Франшii'

пoети, спiвцi кoxания i pи-

- м:сцевостi нa л;вдrri Фpан.

Лангeдoк, oднa 3 гoвipoк y

Miннезit.tееpu _лipи.lнi пoети XII-ХIII стoл. в Hi-
мeuurtн:, tцo oспiвyвa;Ilr жiнoну кpaсу i кoxанI]я.

Лaуpа _ >кlнкa' якiri пpl-IсBячуBaB свoi сoнeти Пeт.
pailка (лив. пpI,iM. дo твоpy <<I{езпайoьlа>).

П,' л,. еnu.цt - п]rolIaI|иtI.
С'oн - гopа Ь1ля €pyсaлимa в Палeстиtli.
Жoффrэaа PgОеллo _ Жоффpyа Pюде'пь (лив. пpипr.

дo TBoрy <Жoффрya Plодель i ,N4eлiсан,ца Тp;пoлi>).
Бlti в Аpабeлo-t. _ Прш м' Apабeли oлексанlp Ма-

кe.цoнськиii poзбив в,йсl,кo пepсJl(oгo ulpяr Дl1r:я.
I(аltei, Гелtлll, - пpикрaси, кaмiпцi з piзьблeними на

ниx зобpаrкеннями.
Ktp - цap, ЗасIIoRIIиK стаpoдаB}Iьoi пеpськoi дep)Itа-

ви (558-529 ,Цo нarпoТ epи).
Аpicraтель - диB. пpиМ. .цo твoрy <Hoвий oлексaндp>>.
Онiкс _ доpoгoцiнний кaмlнь, що B)I(иBarтЬся дЛя

п DиКD ас.. 

Аeаrсlcca - дoЧка l(ipа, дpух<ина псeвдo.Cмepдiса.
ПcевОo.Cлepdjс * мiдiйськиii маг (uaклyн), якI,rй вtl-

дaвaв себe зa Cмep,Цiса - бpaта цаpя Kipa.
Tаic - кVpтизаrIка, щrr йrплa 3 o,rlеKсандрolt Маке.

дoнсЬI{иNt п:д uaс йогo пoходy нa ПеpсiIo.
Пеpcenoл;с - мjстo, сIIaЛеItе oлeксандpoм Македoн.

сЬки\1 Чepез нзмoвy ТaTс.
Kлеonатpа - еГипeTсЬкa цapцця' щo 3aЧapyBaЛa сBoelo

кpасoio пpaвитeЛя Pимa _ Aптoн:я.
Оcтаннlй Олtалd - Aблeppaхмaн III (912-961)' якиli

втiк пiсляt пoва.ЛеI{ня Дпtraстi.i oмаядiв з Apaвii дo Iс-
пaнii i заснyвав TaM I(opлoвський xaлlфaт.

]|4енdiзабeль _ iспaнський фlнaIiсиcт пеpшoi пoЛoBини
XIХ ст., 3 пoхoд}кеI;llя евреli'



Ба1loнеcа Coлolуtoн ..- дrрyх{Iiнa
,_ бaнкipа Сoлovott:l Poтшiльда.

['oмep * стapoдaвнiil напiвмiфiuний
якоN{y пpиписy€ться atsTopсTBо BeЛикllx
<<Iлiадa> i <<oдiссея>>.

гpоuькЦй пoeт,
eпiчних I]оеl\{

IIелiО _ син Пелeя, Axiллeс * геpoй пoeми <<Iлiада>.

?oфаpi _ пеpеписyвачi так зBаниx священIlllХ кl{l,iг.
IзiОа _- €fl{ттeтська 6oгиня, дpy)ки!'a oзipliсa (6oгa сoн-

ця), якy Bвa)кaлLI захllсницeЮ Mистeцтв.
Д,eв,ятuЙ 0енo ltlt:яця Аба.,. _ Аб _ п'ятий ltiсяць

сврeйськoгo цepко.Bнoгo poкy, вiдповiдae кiццIo липня
_ почa'гкy сeрп}lя.

Bесnаciан (9-79 poки нaшoi еpи) * pимський iмпе-

ратOp.- 
€1iемiя _ бiблiIlний IIрoрoк, щo oп'пaкУBав зруйнoвa.

ний €pусaлим.
Cаpацuнu _ I{азBa аpaбiв в сеpе,Цнi вiки.
ГiмeнeЙ (мiф.) * бoг iплюбу в стаpoдaвнiх гpeкiв.
<.|Ieхo 1oiidi лiкpаc кале!> - евpейський pe'uiгiйний

гiмн, що йoгo спiвaли напередo,цнi сyботи.
h4epaвiнeu _ фpанкськa кopолiвськa динaстiя (V _

VIII ст.).
Сoлaioн Гaбipoль - eврейський пoeт i фiлoсoф ХI ст.;

III;IсаB I{e тiльки евреI1lсЬкoю, алe й apaбськoю Мoвoю.

MoЙ.ceti tбн €зpа - eвpeйський пoeт пoчaткy ХII ст.
Альхаpiзi - евp6йсьItий письмeнпик пoчaтIty ХIII ст''

пepeклаB нa eвpeйськ5l мoву <<МaкaMи> Гapipi (див.

далi).
Гаpipi (|0б4_1 121) - славeтниli aрабський пoeт.

,lVIсtка,lttt - фopпта вiprтljв.
IIIлеl.tiль - дiйoва oсoба з твopy Шамiссo <Пeтep

Шлемiль>, людинa, щo втpaтиJla свoю тiнь; нaзoвне iм'я
ЛIoдиI{и, якiй нe IцаститЬ y kиттi.

II]аllicсo (1781_1s38) *- видатний tliмellькиii лttсь.
MeнI{ик.

Гiцiе (|780_1849)
евpeй з пoхoд}I(eнIIя,

Xанаансoкi 1oчкu.
дo IIеpеселeння Tyдl,I

шоi еpи).

_ нiмeцький юpист i лiтepaтщ;
вil-t виxpестився зapaди каp'rpи.
* Хaнаaнoм нaзивaлaсЬ Пaлeстинa
свpеiв (за пiвтoра тисачi лiт до вa.
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ПoЕ3II l853.56 PoKIв
Цикл <Пoeзii l853-54 pокiв> вперпle 6yв oпyбu-tiкoвa.

ний в 1854 pоrri як сaмо.стiйний poз,Цiл кнIrги <Piзti
пoезii Генpixa ГeflIle>' B нaпrому видaянi, кpiм вибpаних
пoeзiй з цiого цltклy. пoдaнo й вибрaнi пoезii 1855-56 pp.

Qтop. 245. ГIевi'льнuцud кopaбель. * Cgrtеpкаpeo -
власtтilк кoмеpЦi11ttoгo Baнта)lty нa паpoплaвi.

Pio.dc-)I(аliеtipo * мiстo i пopт в Бpaзiлii,
Сенеeал _ фpaншyзькa кoлoнiя в Aфриui. *
Лейб.лiкаp _ пpl4двoplrий лiкap.
Д,eльфrcькi cпiлiu' _ ,Д.eльфт _ мiстo B пiвдеЦttiй

Гoллaидii.
Cтop. 254. Bхi1 Оo неба. - Cвя'тuЙ ГIетpe, вuЙdu pаЙ'

вi1nеiru,,, 3а xристиянсЬкI'тп,tи Легe}Iдами, клюvi дo paю
бoг лopyuив святoмy lleтpoвi, якиli впyскaе тyди душi
пoNIepЛиx пpаведllIlкl B.

IIInpея _. BЛасlIe Шпpеe _ p,uка в Hjмеччинi.
Kcан,тunnа - дpyжиliа гpeцЬкoгo фiлoсофa eo'крaта

(469_399 pр. лo нaшoi epи); iм!я ii стaло IlазoвI{иM дЛя
лайлltвoi лихoi жittкп.

Г'ееелiанcтвo _ фiлoсoфськlтй rlапpям' що виник пlсЛя
смeoтi нiмeцькo.o фiлoсoфe.iдеалiстa Гегеля (l770-l83l).

Аiалiбtэан (180s_1s36) 
._ 

сЛaветнr в св!й чaс iтaлiй.
сЬ]til с]IlвlЧKа.

XеpgвtLлlu i серафuлlu - нeбeснi сили в хpистиянськiй
nо'пiгii (<ангeльськi uипи>>).. 

Puбilli (1795_l854) * iталiйський apтист.тeнop.
Аlаniон (lsOs_1ss3) _ iталiйський спiвeць.
Tалбуpiнi (ls00*1876) * iталiйський -oпepний спi*

вeць.баЪ; з 1849 пo 1852 спiвав y Петеpбypзi i ,jVloсквi.

Пiкет, фаprloн' лябеp _ видIl Гpи в каpти'
Cтoр. 258. fr,o ,ГIазаpя. _ Ю0oль _ дoЛI{,нa, IiизЬKe

мiсце.
B stа|u qиo (лат') _ B пoпереднЬo;!l.У станl. 

.
'<сСrpаою- вitэLI Tа цeснoTtD... - Meнцeль Bольфгaнг

(1793-1874) _ pеакЦiйний пyблiuист i кpитик.

HIlvlЕtIЧИ}iA
Полiтична пoeма <<HiмeчЧиI{a) rtaписа}Ia Гейнe в 1844

оoцi. .

фpаrlЦyвькогo багaтiя
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Cтap. 27|. ПрotцсlrLня з Ilаpuэiсeлt. -. <<jii:lс,.tttвi ,iоj
бpaтoве>> - Tак пoeT наЗilBас фраllтlvзrв ltlуly, щo у
<Dpaнuli бyлo trова".Iеtrо феoдaльrl1i в'.tадl;"

Гoфpат - 
.rиH У }liменuиtli, втl'JIст;itяl сIIстеllи ПрyссЬкo-

гo бiоpокрaтttзм1,.
Лtoнебурзькi лlJzu - в Гaнoверськiri пpовiнuii (Прyс.

сiя), колись pайoн в:вuapсr.вa.
С'rop. 272. Гласlа 1. 

- IIiscrеrе (лат.) - 
,tолtrтовнttri

вигук: <<ПомIт'пуй>.

€вpоnа .ix,paцrн'а. - Ii tсохас еaнti сво6сld'tJ... .- IlОе.т

I\{aе lIa yвазi рeвoлiоц.riлиli рilх, щo о](ОIl.IticIJ;Lв 5l тоti
.Iaс €вpoпy.

Стop. 275, Гltава 2. - <<fuIеpе,эtсLLва.'. бpюсceльсbltе ЗаTb.
1|аpяTb uцОo>> -* t'л.сто Брiоссель y liе.'tьгii сjlаBl,i.[oся
ltеpе)I{ивoпr, щo таM вl,tpoб'п;t,псlсь.

Гoфман с|tон-Фалле1эслсбе:t (1793-1874) * IIoJ']iTi,IЧ-

ний пoeт i пpофeсop, який за сrзоi вlрrпi був пoзбавлеitlriI
лpофесoрськоj пoсаДr.т; п1сля ],848 рoкy llpIIx'I'rриBсЯ З

пpyссЬ}noio реакц1с}o.
<<x4uтна сniлк'а..'. з,lt|-tуlii,tтl, llаpo,}ну ОсiiО3LJ)) _ в 18l]4

poui бyло УтBopеrie мltтllе об'е.цil;ttltIя ltаliб.льшIIIX /iеi]-
)каB' з Якl]х скJ']a,цaЛaсЯ I-Iiмеч'iltllir, i зл]квiДовэtri пtптiti

кopдcни мirк tlt1l,Iti, щo I]l,tкJliir'а"цo l(l]'tкe П.J}кlз:]B.пеlljI'I

в тopг:влi i пpоlttтс.ltoвoстi. Це об'е,:lIIаlltIil О1]oЛIo]]:lЛа

феoдaльнo-моIlаpхiнLtа I-Iрyссiяl; ГсйIIс стaвпвся дo }lЬoгo
piзкo нeгaтивrtо.

Стop. 277. Глава 3. *-Аахeн 
- 

Ir,t]стo в Пpуссii, tпо
з Bi3 дo 1531 poкy бyло мiсцeм l{opoltУt]а1II{'t Гepl'lаlI.
ських iмпеpaтоp.в i 3iIlltlt;Ilill tloл,тtt.Ltltiм IiеII1..l]ОM.

Kаpл I|4аeнус - 
lмпepaтор Kаpл Beликilii (7428l'4)'

йогo peзиД'енцiсro бyв A:rхeн'
MаЙсp, I{аpл (1786-1870) - Ir]мсitькиii IIоеT Tll1{ 3Bl-

tloi <lцвабськоi tпкoЛи>>, Яка сЛyгtrBi-lлa ьiolIар,кi.ltlo.двu-

ряI]ськoМУ yстpосвi.
IIIтуккeрт _ Штyтгаpт, шt:сто в Hiмеччиili.

Kcptlер TеоОо1l (i791-1B13) - Ir1lteЦькиit поeт, у'1nq-
II11к Boе}'I ,пpотrr Illполеollа.

Фухl'ель _ lЛo}IпoJ-I; йoгo застосовyBaЛи прlт I{аpаIllI1

сoЛДaтlв'
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B dpуэtсttt,o,ltt1 <тtt:l стаpodавtrboeo <вi||' aаcтo наеа\gd
cplJ 

- 
п зво;lтltlttti l'Iо .ltloдeй н[т)Kчoгo .]тlllly в Hiмeччliнi

кo'rlllсЬ Il)I(lttti|'rIIl .tвitr> 3амiсть <ви'>, a6c <iи>.
Паtti rftrltt.А,1tlпttrllrlt't * дifloвa особa з 'Црaми ,шiмець-

t(оlю.- llil{'l,|\I(. tпttкl I(оt!еб1! (l76l_-l819) <Иoгaннa фoн./vl(,lll(r)rlr{rП i.
(ht|tс,, ,)'' .nя Л|rtт (|777_|843) - нiмeцькиfi рeaкцiй.IlIlIl Il()(',Г l]()M;lIlтllК.
l|",tпttr), ,II пv7tlil, ( I787- l662)_нiмeцький поет.рoMaI{тик.
'l,','t к',rI ttп1tti,. ( l77,3-lB53) _- нiмeцькиit no.".рoмuн"ик'II |||]|iQIlll||.'. рсtirtсt't1у сTОpoctia... _ Peйнська oбластьl} lI('l) iOЛ tt;rпo.лоotli вськI,lх 

. 
вoeн 6у лp лiд пpoтектopaтoмtltlr;ttlltii i ll;tl'о,rtоlIlIfl 11 п1сЛя приrдI{aння oблaсii д;Il1lyt'r.iТ 1rr lB|5 р.) Bopo)кe стaвилoсь дo пpyссЬкoгo I\,{o.

tl:t Jlх:'tlltl ll)('сiлаЛЬItoГo Ладv.
(] гrlll. 2B0. Гло,ва 4. УлЪpiх фo,н.Гуттен (l4ss-l523)

l.yt'l:tlliст i пlrсьмеlll.tик eпoxи BiдЪoд>*eння. oдин 
-J

::l.ll'l]..ll lll.:ToT сaтllpи <Лltсти темних Лloдbй>, спря.\l{lIt'|||l)l пllrlтtr ttрirковникiв.

,,.Д 
I,.', t t t 1t,'l t,- l' o.Y (:,ГраTе |!. _ Mе нцeль, iЗo.tьфeаlt,,э п793_ -ll{i 'l) .. lre;llсtliйrrпй пvблiцист i, кpитик; io,c'po,ен _

|{ |',,ll.lti.l.l{ llii tti ll' сVчасltlttt Лroтepa, ioстpo внстyпав пpoт!1
1tc'Irrl1rrt;trti'i' Мr'lltlсль писaв дol!o.сl{ нi лiвих пriмeцiки.чlliIt'llIl. }il{. ()f;'с,/ltIyвaЛIIся в тaк звaнiй <Мoлoдiй Hiме.I.,ilrПin

alilIttr' с,t,'iit'tllr' (гpeЦ.) _ Гoспoди помилvйl
ht'l|'||t'|,кllt,i rrt6tlp 

- 
катoлицькlrй сoбop v Keльнi пo.il.lll гl\, ll lll!.Ilttсll 

.lr l1,184 Гolli, а'тe в наслiдoк пеpемоги лю.
||.Il lltl !tr.r rr \[V ст- бvдiвнllцтвrэ йoгo бyлo пpипиненo.li ||1 l.' lt.llIi r illilti;tтllвtl прyськoгo кopoля Ьрiйpi*,.
l}i'tr 11,.11.o' l l ll.)l ll) |l()tlil.пIl дoбyдoвyвати i зaкiнчили аlкrr l:{il{l g111111

.'l,''t.,'t' '1I't|,rrlt (|'lBlt l56) _ вoждь peф.-lnмrlrii, рe.,liI illl!lIll Il\ {\'. (.Ill)tllи(lll.,llloгo пpoтI{ пaпи pимськoгo i liа.
1,, l!llll l! I

,l,'.,'.,'l .| , t r l',il!-. l''i''ji) -"' славетний yгoрськltй кoм-
П,.1!rt,'1, i lП tlt , I

1|,'''l, t, |1 | 1lItll|l||ll||i. мiстrl- y Bестфалii; в l{Ьol\,tyllIl|.Il'.lt|!l|ti! 1.l 'trt trittrlI l |.li ||| ]l||;|6;lll'гlll'тiв зaхoпили 6улllli |;l }l |' tt,ti!]l !. i \'llil|lllll||| l'|t{|tl} /l,('l))liаBv <Hoвий €рy.



raЛиNI'. Рoкv. uеq.99^1iвтора ця держaBa бyЛa p:.з#JЧiT 
1

,.i:.."*o* лyi;nнйшт"a i кirязiв, багатo анабапти

;;;, " 
тpil ix воlк;ti -- ТогaнIl .}еl.rл9.uс_ь11.1' KнiшеpДoл-

.iii'. iкr,.",'.]нг _ заt<атовaнi i BисТаBЛelIl B 3aл13llllх

i,ii'*o* lizr бaштi цеpI{Bи св. Ламбepтa.

Srtnсt Laltt|',еriz _ святого ЛaпtбЪpтa (цеpква. ,Цив.

.'"Ё..lTi*ilo.",il,I;]}u!' <'''B Бiбpiхg ]'|!сuв lсаl|Lнь .toв'.,.

,u'o,i,._jil:' Mо:]'lТ ьс я пl]О ,aтспЛeI]I{я Уpя.{oY пpoвl.Ilцl l

Гессeн понaд .o,u' o,р,.i, liaвантaжeних кaмiнням, щoб ]

нe да.T]1 3l'IОгI! I{opllстуI]атl.IСя'-рeйнськl.iм вoдт{lтM II]Ля.

-Ь^i.iр"-.й.;i ttu..".1,.' 
,. 

якоto I.ессен вopol'yBч* 
^'.-^,' ;.]

fIiк)сtc Беккеil (is0i].-1s45) _ нjмeцький пoет' aвтoр f

'uинi iснyвав таемlttlй паpoлний сvщ якиfi зsaвся (сyд
Феми>; вiн ttottcреДжаB пpиреЧeпllх TIIM' що сТаB]]B rIеD-
вoнi знaкtt I]it /'lItеI]яx iх дoм:в. Кpивавi знaки' прo nrri
гoвoрtlтЬ l.сliirrс', - oзtlака сoЦ:aльноi вiдпlrати н'мецьк,й
peа кlцiТ.

()'rc;l' 2{)4. Глuва B. 
- Я6лука Ат,lантu. _ A,глэнта за

Iurlll,кок) м.(loлогlсIo, дorJкa тrlтaна Aтлаllтl; вot,а б.г'','tа
Тillt IltIlIIдкo| шlo ji ltiхтo I.Ie мi,г догIiати. Aтлaнта пooб]ця.
.n:t вllйгlt зам,rк зa тoГо, }iтo ii дolкене. Юнак Г-плoм':н.
ltа tl'tсlI tlЙ бoгlrtlеlo к(]х a}II]я. Aфрoдiтоto, змaгaючi,с. з Aт-
,ltitllтoIo, кtttt'gв iй пjд tlогtl Тpcе зoлoтIlх яблyк. A;ланта,
lt:](, iiмlrlо'ttt яблytiа' затрtietалaсЬ' i Гiппoмен вItitшlов пe.
l)oMo)к lleп{.

Мrlльl:сil'м _ мiстo в Peйнськifi пpoвiнц]i.
l'ttt(ttJl(.I'tltl UItl цn6 цKlJp|1е _ тoбтo пpyссьI{e мoнаpхiннe

'll lt()l) 
'l 

Itс.гBO.

- Iiiлtl-ttlнt,о.,tеpвottttt|i ulтанОарт * прaпop бi,p>кyaзнoi
rIl1l;ttlt1v:rl.кrli рсtroлlou.ti 6vв пpaлopом.i pЪfiнс''к li. про-
lr, tltt ji. tili.tItt llrlttа пе1reбyвала п.д пpoтeктopатoм Фран'1ii.

l;II|| i1lttt'I'(I1'('I1 |I,'r,'liрcс.'' _ Гейllе Mar I{a yвaзi втeнy
ll{'ll('l\|(|)|((.ll()l.l ll;tп<l,rtеolIа iiollaпа;.1x з oстpЪвa Елlбй
i lttll'I;It'ttltt' :l;lх()|l.]lоIlIlЯ }Illп4 в'Ilaдll y <Dpанrt.i Ъ lвt5 рoцi.

| | tt.llt,r,Цi |l(1/|Ц '* llа3na шIIpoкoi алei в ПаpIiжi, м-с.
П11 rrll rt'tr I ltlr0t v.Jlяltot(.

|.it't l, I,,llt 1tt,rt.,.,:/ 14,1lilrll1 ) -- rlllгlrк: <xаJi жпвe iмпе.
Ir.l l 0lt

( trrJr ',,|}l1 I't,ttl,t l()" Уttttсt - lliс16 , Beстфал i"

l t'rtt'lIit1Jl,tr'li11 /) ,4i /r 
- 

л:с, у!ll,I. l; 11 |!ti'f!.:l'.l.!i!i l l ll''ll llltl Il'l)п];|lIl| llir tl()'lt з Aр-
.l i: . t il ' l,', .'l' rI lr il 

1r |l|, ll Ii|ll|l i'lltl l',) l.|ll'l1|t ll |l{.''I(с)
l'!.!. j.. ,t.! lIl' l'.ll;1.l t!itt Il Ilt.l. IIl !l tllllIll ii.,пl'', 

'','.'. 
\ ll''''l.llсIl

ir:, i,i. !;:.rii i-. t,, , l'.,lrl
| ,,i , t' i 'l t, !!.r,,r,,, r I!!rt , r il',, I lrqt It lrr[lr l,t.lll

I '...',,, ,:i,,,,rii !t ;, r..l,rуr1 {11r1 trц

, 
^: ii:i :,j,f, r. i.1' :. ъ *i}};,oll; * xgo п н и к* 

!е 
ш кeт Il и к.

' i"'*, л''i,i i iii., r,т z ц - t {o1), ф i *,,, ]'I o е а н. Г or л l б (|7 62-

l si;i,i i;.;;.i, Г iu p, Вl i,iьa, iл ь лl.,I, p iО р iх (177 0_l 83l ) _

". }""'i,'.T; .у,*Ё?,t ij Тfi"#ln o 
" 

n, n" Г eн г ст eн б e Р гl ( 
l?9'?;

1sа;i;"',ni;d;сЬpu бo.o.лou'o, 3aпеKЛoГo вopoгa Jllвиx

пoетiв.'."ь;;. 287' Глава 6. * {IаzсtlLiнi, tIiк,элo (t784*1840) _
.. "i"o..'''',i,тал. 

itс.'кIl ft скD !] |Iа t].Bj рт\'оз.
-".s,*,.'';'.,.. ffШiliriic ('п^т") дyx родill{и.,i'.,Ь:'i. 

r"рii:i (]7в0_1s3s) _ пoeт i BидaвeцЬ; opга}tl.

.oo','ni'. кoitцeгтit П lган:нi.
Hаnоl"еoн'.. aалuв ,е,р""ioцo j|!Jэ|L'а' - Б,i.lг1ilrl!lr tIaпo.

леоtlа Бонапар"n po.n.jniдi,o'n лЪ..нДy, н.битo вiн пepе'Д

;;;;;;; пon:,iми в fiогo )кtlттi 6aт{!i' якУсь ЛIoдиl{У

" Ё;'-]'ТГT-.io1Ъi' o" нзrшоi еpи) _ сJlавeт!]иfi фiлoсoф

сгаpo,тавнt,o'i Г pсeii. .-. .'^-:"'.tiii,'i';i-.*- o,",'вo' шl0 стoя'lа Irа ЧoJli стaрo,цa'ItЬol

Pимс'-коi рeсп\.бЛ кI,l.

Лtктapu _ IIorIеgI{а вapтa пр}1 кoнс'lrлaХ^тa illших вll'

щиx са}loвllиnu* u 
",np"лавньoмi, 

P1-11.i^i1н,ьolo слvя<

бoBOIr] oз I{ a KоIо б jIЛ а *;iф p lзок,з сoк:l.OjР-'loсep едиI{l.

Стоp. 28a. Гл(|ва 7.-_" co,iouфoу - ка11'я1li гpo6ниlt'i.

...Kpuвсtвttti- ,nol, ,onu'uЬiЬi. -_ в сei]{);il{i .,iки в Hiпlсtl.



Becта,лtсu - )кpttЦi бoгивi Beсти (в .pимськifi мiфo.

,oТiil, 
-йo -ouвaЛll 

oбl тtrицю дoвi.-Iнoгo дi вoцтва.

Kвipuru * почeсua ЕaзBа гpoN{aдяl.I у стаPoдaBt]ьol\,tУ

Priмl.
Гapucnекс _ pt'lмський )кpeцЬ' цo пpopoкУвaв' дивля.

''lТ.JnЪ.Til?Ш 
jff fldi"_ н j мeцький пpофeсop бoгoсл o.

* ooL,' 
;Y"oilf ЕJ'i#,( p eцЬ,. щo пр opoкУв аB, ди вл ячисЬ

нa л]т птаxjв.
"" 11o'"-jj,.1iir,оep (l800_1868) - нiмeuька aртиоткa; пи.

*ЬЪмh^"Б|ffuj"l.ff,*,-'*,l цiмeцький iстopик,

пoM.ркоп;rпltfi л.берзл.*Ь)i,ii 
rip,ацltz iв5-8 дo нaшoi еpи) - вeликий пoeт

стaDoдnвнЬoго Pttмll.
Фnеt|1,л|anат Феpo:нанd - (l8l0_l816) * нiмeцький

,.Jдol]'Ho 
;x","' _ Фpiдlэiх-.Пюпв|г {н (177s_ls52) *

ui".цin"t педагoг, кт'aйiiil1 
.pёaкшiонeр.'

ge Hеrсu,1'a! 1лат.l _..пpиi"in'n.o Гepкулeсoм! Гepкy.

Лeс - гeрoй стаpoпaввiх pимськиx мiф:вl в!дзнaчaвся

"",у;::T:::Tn|#.no,*. дo <Д.ифiPaмби кopoлевi Лroд. '

в1гv>.'',й.ip*u, Tuллiaс -. l,lanк тyq1!й.:* iм'1 .'слaвeтногo
pll'\,тсЬкoгo оpатnDа * ';;;;;; 

rrоз_lз p .тo нашloi eplr).
.'.HЬpnu _ рltмс',ктtl"t iмпeратnЬ (54_63.рp.]'. ulo vслa.

вtIвся свoeю n.op.,on..'io; 
-'oт 

у'u 0 цят n ut i cт ь.' H е |loнi 0 э> -
тoбтo мoнаpxi" "r,uпшnт" 

,шreстt{ 
дepх{ав, нa якi пoдjля.

лася B тi 'Iаси n.*.u;,Ti,;o 
<![ифipaмбп кoрoлeвi ЛIоd,.

IlJeллiнe _ д,rв. пp'

",,ё*?::-:f'i{,lu.*i"^l1il:l,:JJ; jj"&""T#i;'#]

"r.'i' 
'"i'p"-" й"oo'',' lшn зас1''т)кJ'Bав ftого дo стратII.

'*t;p;:';;i;.; iii,p рiвз_l867) 
. _ нirцt:ttький xj:дoxl'.

",*. 
ilp.д"'uuник p eaкшi йвоi шкc.пи хtивопltсУ:

^',?:'""й,й i"n ast, pictшпc (лaт.) _ кaЛяти _ нe oзнaчae .

I\,IаЛювaти.
Аsi.nu,s (лaт.) _- oсeл.

Cтop. 301. Глава 12. - Бpаroвe вoвкu. * Bовк Фeнpiс
(зa скaндпrIaBсЬкolo мiфoлoгiею) пoвинeв з'iсти влaдаpя
iтapoгo св:тy 6oга oл.,tta. <Бpаrcве вoвKu> y Гейнe .....

си[4Boл peBoJllOц]Й1{ttх сиЛ' Щo МаЮтЬ lroBaлити ll!ol{аp.
xiчний лЪд y сyuaсriiй пoетoвi F{iмeччинli.

Koльб * IlplI'l,гgIIЬ Гeйне' рeлaктop <Al',еm"ine Zei.
tung> (<3aгaлJн.a гaзетаu2; п.д тискошt лютoi uензypи в:н
частo зMУшettltй бyв випpaBЛяти 1 скopoчyвaти с'таттl
Гейнe, лpукyючи jх y свoiй гaзетi.

Cтop. 3о3. Глава 13. _ ГIаОepбop}, _ I{eвелиlte мlстo
в Hiмeччинi.

Ciзiф (мiфoл.) _ бyдiвник i uap Kopiнфa; poзгнiвaнi
I{a пЬoгo бoги пprrpекли йoмy вlянo викouyвaти lla гopy
кaм:нь, який з верllJиtIи гopи скouyвaв'ся rtазaд; звiдси
<Ciзiфoвa Ilpаця>) _ тя)кKа i мapнa пphuя.

Д,анаiОu (11iфaл.) _ дoЧкI' .[I.aная, якi в шлrо6нy шitl
пoв6ивaли свojх чoлoвiкiв i за це, 3а виpoкoM бoгiв, пo.
впншi вiчнo llaлиBaти вoдy в бeздсlннy бoнкy.

Стоp. 305, Глава 14' - Месники Фeми ; <Cy.п, .Феми>
тасмнйй нapo.Цний сyд B сepед}Iьoвiчнiй Hiмeн'lинi (лив.
пpи}{. дo глaви 7.i).

Оrтiлiя * дiвчина з нiмeцькoi наpo,Ц,нoi пiснl; ii бyлo
Dбl{тo, a на.ц yбlйвикoм пoI\,tстиBся <Cy.п, Феми> (Д,ив.

ttllщс).
I'oт6upr (нiм.) _ Чepвoнa бopoдa; пpiзвиЩe iмпepа.

тоpu <llрiдpixa Баp6aрoсси (див. пpимiткy дo <Biц,lti.
п yu.lti>).

lQ|lеeЙзсp _ див. приM. дo <Biцлiпyцлi>;
Ст<lр. 309. Глава 15' - Poт6'аpтoва еopo - гopa Kiф.

гсillre1l ( дrrв. пpшм.iткy .u,o <B:uлlпyuл1>).

I,t:лоttтt'рu _ oсoби, в oбoв'я3oк яких BxoдиЛa 3aкy.
пiшлlt кoноil лля apмii.

Оh. t'tl pilt'tttl _ I)a 8(1no (iтaл.) - пpислiв'я, щo вiдпo.
шlдttt. tI;tlutrMV (тIIхшe iдеш - даJ]i бyдеш>.

Cтrlp. 3l2, Глава 16. _ Семuлirня вit1на (|756.|763| _
tr'littlr,-llкv пpol}il,цll]J пpyський KopoЛь Фpiлpix II в спjл.
tli :t Attгл.с'Io пpoтr,I Aвстpii, Фpaнuii, Poсii' Швецii та
lullrtt i.

Mtt'tсc МcнlcJlbcot| * див. пpимiт. дo <€гyД,а бeн Га.
Л6Ul..

r$
'ry

l

i,

.дt
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Kаpшuха н]мeцька пoетeса Aянa Лyiзa Kapшиlt
(1722-t791).

Гpафuня,Ц,toбаpi _ кoxaнка фpанЦyзькoгo кopoЛя
Лlo,цовlкa XV; стpauеua в 1793 р. 3а виpoкoшr peвoлю.
ц:irнoгo тpибyнaлy'

Pевeка, Aбpалl, Л:я, Фелiкc -- qЛeни poдиtlи Мoзeсa
Мендельсoнa (диB. Bищe).
Kленке, I(пpoл;на.Лцiэa _ дoЧкa пoетеoи Kapши'н

(див' вищe); писалi вipшi i п'сси.
Гельм.на Чезi _ доuка l(apoл-ши-Лyiзи Kлeнкe, пoe.

тeсa.
LVicтtlаОцятtt|i на е:ltьйoruнg niшoв a Анrуанеттoю в

nаp:' * Фpанuyзькиf-r кopoлЬ Людoвiк XVI бyв стpаtrе-
циii нa г-льйoтt,lнi pазol4 3 сBorю дрy)кинoю Маpieю-Aн-
тyaЕeт'гoтo в 1793 poцi.

I\4ocьe Г!льЙ,oTeн _ вilнaх:дник гiльйoтuни _ зна.
pяддя стPaтtl нepeз в:дтинанl{я гoЛoвIl.

Cтоp' 316. Глава 17 _ Kаpл y (l5l9-1556) _ iмпеpа.
тop Pийэькoi iмпepii i кopoль lспанський, щo видав дy.
lке сyвcpi каpнi зaкoни.

Cвященнg Puмськg t|Qнoв|| Оepcюавg.'' _ Ця Pимеька
дeр)i{авa б,,лa зaснoвal{a кopoЛeм фpaнкiв Kapлoм Bе.
ликим (E00_B14) i oб'eл.нyвaлa pяд евpoпейськиx кpaiн
_ Lliмeuurrну, Aвстpirо, Чеxlю, чaстиI{и Iтал!i' Фpанuli i
Швeцii; в ХIII_XIV стoлiттях .Boнa пoчaлa pозпaдaтисЬ.

Стop. 318' Глава !8' _ M!нdeн _ мiстo y Beстфaлii
(H:мevuипa).

Оdiссесва 0уша' Оdlcсеli * диD. IlриMiткrr до <<Пiвнiн.
l{oГo Мop я>.

Пoлiфем _ див. пpимlтки до <П:вrr1чногo &,Iopя>.

Я звуco <I{'.хro> _ таl{ нaзвaв еебe oдiссeй Пohтфe.
мoв:.

I|Iец Eамoiсttа * 3.r стaрoдавtlЬoю Лeгeндolo, с1pакyзь-
кuil (с paку3tl _ стapoдaBl{Я гpeцЬкa кoлorriя на oстpoвi
C шlлii) тиpан 'Ц,iotliсiй пoкарaв свoгo lIридвopногo .Ц.а-
\,loкЛа, пoЧeпlIBilllt нa кiнськiй волосинi над йогo гoлoвolo
мeч.

Frt,u|botlrg Рoiss,onпiеrе (фpaнц.) - I{а3Bа кваpтaЛy в
Пaрцх<:' дe жив Гeйнe.

Д,o сtсеlli |lpul|gва,1,u... _ Гeйнe спiвставJтяe себe B Mi-

фiчним титанoM Пpомeтеем, якoгo 3eвeс I{aказаB I]pI{кy.

вати дo скeлi за те' lllo в.н забрав з пeба вoгoltь i пptr-

нiс йoгo нa зеMЛIo jl;O.ЦЯM.

' I1а БюкебуpтbKu.|, теJ|t,xях. - Бюкe6ypг _. м,стo в Hi-
мe.Iчинi' стoлиця .цр.бнoгo князiвства Шаyмбypг.Л-птre.

Cтop. 320. Г ла в а 1 9._!,'сtнтo н, Ж'сl pcю. Ж сlк (17 Б9-|7 94)
; oдйн з вoл<дlв Beликoi ФpанЦyзькоi pевoлюЦ,i. стpа-
ueпий у днi терoрy. Koли лрyзi пopaдили йoмy втeкти,
вiн вiдпoвiв, що батькlвщril]и нe Mo)кЕa захollитll 3 сo-
бoto нa кaбл1кax неpевикiв.

Ч'uце|эoне _ прoвiдник, щo дaс пoясIlеIlltlя,
Epнсr-Aвеуcт (1771-1851) ._ Гaннoвеpський мoнaрх,

щo злiквiдi7вав кoнститyцiIo, зaпpoвад)кeнy в Ганнoвepi
в нaслi.цок Липпевoi peвoлrоuii lB30 p.

Topt _ члeн кoнеepBaтивнoT пapтiТ в Aнглii.
Cтop. 324' Глава 21.- 17lвлlicта, Lцo З2op1лo....- B 1B42

poui i l.амбypзi бyлa вeЛllЧe3IIа пO}I(е}l(а, пiд чaс якoj
згopiлo пoнад 4000 булинк;в.

Д,p'екваль _. квapтaл y Гамбypзi' де }киЛlI пeрeва}кIlо
eвpei.

Tpoя _ стaрoдaBllr м стo в Малiii Aз.i; в:йнa гpeкlri
пpoти Тpoi стaltoBитЬ зм;ст стaрo.ЦаBlILoгo грeцЬкoГo
tlпoсy <Iл:a.п'a>.

IIrutp, щo яt1це 3||есла 0o 1уpzoлt:cтpoвai nеpцtсц.'' -
l'Ipусr,ксlгo opлa, який стallовив eмблeмy мoнapх.i, пpe.
зltрJllll}o 3BaЛи <зoзУЛеЮ)>, щo, як в'дo\,Io, клaдe яйця
rl .iyrtti гttiзДa. П.д <<яйцeм>>' зI{eсеIlиNt 3o3yЛeю' сл,л poзy.
мiтi,t запрoшсrrня Гaмбypгa IIpистати дo митнoi спlлки
(,rцrrtr. tlрtrмi'гr<.J дo rлaвll 2).

ti,roр. 327. Глава 22' - 
Гуdель _ 6aгaта гaмбypзькa

'llilMl|' з якоi глv3).вав Гeйнe в свoix твораx.
l'rt,n,lе -- /'loктoр, 3ятЬ дЯ,цЬкa пoeтa _ Coломовa Гейне"
Ьi6ер * кеpiвниr гaмбyрзькогo стрaxоBoгo тo.ва.Pи"

.'гlrlt, tцo з6аrrrtpyтyвaлo п;сля пожerкi Гaмб;;pгa в l842 p.

Гt!мnслiнo -. гамбypзький 6анк1p, який пoмеp п1д .'ас
rtl.1ltl6ytl;tIlttп ].сtltне в Гамбypзl.

А)rlнiс (мlфo'п.) _ oдIiн з старогpeцькиx бог:в, кpa.
('t/|||,. [(y.llt'гilвлм Aдoriiсoм Гeйне нaзивae KoгoсЬ з ГaM.
Гry1rtt<l1i в..Аlttfiср 

А4алшt _ Гeuрix lvlaйep' ,цiтеpaтypний i теaт=

1lrtLll'ltlt il кl)IlTик

I

li
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Kopнeт _ гaмбypзький apтист i диpeктop теaтpy. 
]

I{амne, Юлtуc _ Bи.цаBецЬ' щo дpyкyвaв твopи Гейнt
та iнruиx пpoГpeсиBних ltjмeцьких пoeтiв.

Аpucтorcpgru - аpuсTolсpаrи,' y Гeйнe в цьoмy мiсф
qтoттЬ 3aMiстЬ (<ar.j{st.okrajtisсh>> 

- <aristokrdtzi,g>' тoбTo
<<apистoкpaти' щo чyxaЮтЬrя>.

Cтop. 330. Глава 23, * Як p,ecngблiкg, Гамбуpe я б нe
мiе з Флopeнцirlo зpiвнятu. _ Гaмбypг бyв так зваI{и[,I
<<вiльним мiстQм>, ЯкиI\,I кеpyBaв сенаT. <Biльнi мiста>

'LBJIЯЛ:I4 
сoбoю щoсь пoдiбнe дo сaмoстiйних pеcпyблiк.

Флopeнцiя _ кyлЬтypнa peспydлiкa в Iталii в ХIII-
_ХVI стoл., щo дaла тaких веЛIlкl{x пoeтiв, як .ц,aнтe|
Пeтpapкa, тaкoгo lloвeЛiстa, як Бoка.lЧo,

IIIoвn'a _ гаMбypзьt(ий лiкаp.
Biллe _ )кyp}Iaлiст i pел,aктop.
Фgкc _ гaмбypзький yЧитeЛЬ, aтeiст.
Гeеель * диB. Ilpи}'tiткy дo II циклy <Пiвtliчногo Мoря>.
Kанoва Анroнio (|757_|822) _ iталiйський скyльп.

тop. <<Beнepa>> _ oдиII з нaйвидaтнiIIIих йoгo твоpiв.
Амфirpioн (гpeц.) _ щедpий, гoстинний гoспoдаp.
Bсi 0iвчатка _ €ленu.., €лeнa' _ кpaсylrя' дpy)киIla

спapтaнсЬкoгo цаpя Мeнелая, дiйoвa oсoбa 3 стapoдaв
IIЬoгo гpeцЬкoгo епoсy <<Iлiада>.

!,peбань _ Byлиця в Гaмбypзi, yлюбленe Мiсце пo.вiй.
Д,opiЙcька 1.oлoна - MoIIУMeнTaлЬнa кoЛolta стаpoдaв.

I{ьoгo гpeцЬкoго apxiтeктyplloгo стилю.
Tунiка _ oдяг B стaрoдаBI{ЬоMy Pимi.
Гaммoнiя _ ЛaтиIIськa нaзвa Гам6ypга. B <Hiмeuuи-

нi> _ бoгиня, заxисниця мiста.
Cтop. 334. Глава 24. _ Пoer, щo мecilo oсniвав.'. _

Фpiлp.ix.Гoтлiб Kлoпrптoк (1724_1B03)' aBTop пoеtvrи
<<Мeосia.ц.a>>.

Hocrальеiя - тyгa зa бaтькiвщинoю.
Лoта _ сeстра Гейнe (Шаpлoтта).
3а Гoлeoфlo cgмg t1 любoвi''. _ тoбтo 3a дoMoM дядь-

кa пoeтa _ Coлoмoна I'ейне, дo.lкy якoгo Aмaлiю Гейtre
I{eщaсJrивo лю6ив.

Cтop. 338. Глава 25. - Чuмалo cuльфi1 таlr 6лgкaс,-
_ Сuльфidu _ казкoвi .Цyxи, лeгкi, pyхливi iстoти; втi-
лення стиxii пoвiтpя; y Гейнe Bх{итo в рoзyмiннi лeгкo.
вarкних х<ittoк.

Гoфt,tан - гaмбypзький цeнзop'
II е е p c ь кuti княз ь-гep otl' o,цнoiмен. пoeми Фpeйлi гp ата.
Пpuсяеаti ||а, l|tuTалT Aвpаамiв... _ fк poзпoвiдаеться

в бiблiйнiй лeгeндi, дoМoyпpaвитель патpiаpxa Aвpаa.
ма - pаб €леaзap ПpисЯгal]' пoклаBItIи свoю pyкy <пiд
стeгrIo Aвpаaмoве>>.

Стop. 343. Глава 26. - PoтutiльО - багaтющий бaнкip.
Фpidpiх Bелuкuti * пpуськнй кopoлЬ.(1740.1786).
Aахeн - диB. пpиl{. дo глави 3.
IIiбu цucruлu 3аpа3o1| всi TpuацяTb |tticTь copTupiв. .

Hiмeччинa скЛaд'aЛася 3 тpидцяти IueсTи oкpeNrиx Mo
наpxiй.

Cен.}Kюст {|767_|794) * дiяч Beликoi Фpaшuyзькoi
peвoлloцii, якoбiнeць; стpauепий пiсля пepевopoтy.

€, в Фgлi кapoлt,.,. _ пapoдiя 'яa пiсню Гpетxeн з
<<Фayстa>> Гeтe. Фцлe - легel{дapнe мiстo. Haтяк нa пpy.
ськoГo кoрoЛя Фpiдpixa.BiльгельMa IV, пpoти якoгo бy.
лa сIIpяMoBaI{a.i сaтиpa <<ЕIoвий Oлeксaндp>> (лив. пpим.
дo цьoгo твopy,.

Toнзgpа _ вигoлений кpy)кoк на мaкiвцi гoлoви в I(а.
тoлицЬкoгo дУxiвництвa.

Cтop. 347. Глава 27. _ Аpiсroфан (450_385 дo нaшoi
epи) _ великий пoeт сTаpoдaвньoi Гpeцii, гoстpий сати.
pикt аBтop бaгaтьox кoмeдiй.

Kамeнa J бo)кeс'Tвa, зaхисницi п,Iистецтв y pимськii
мiфoлoгii.

Баэiлeя i ПаЙcreтеp _ дiйoвi oсoби з кoMедii Apiстo
фaнa <Птaхи>.

<Жабu> - кoмeдiя Apiстoфанa.
)!(аtl1аplасьrcufl хop хoduв бu 3а IIъJ||,..' _ B стapoдaв.

l||t()rr,ry грeцЬкol\,ry тeaтpi п'еси став,I.IлисЬ y сyпрoвoдi хo.
l)y' Щo спiвaв i тaнцloваB. Цими слoвaми Гейне пiдкpес-
JlI()с, щo в тoгoчaс!{iй Пpyссii такi письменники, як Api.
с'гllrpаtt, пepeбyвaли б пiд, пoстiйниМ дoглядоIvl я<андаpмiв.

llсtttтoвe <П'еклo>>. _ Д,анте Алiеiepi (l265_132l) - вe.
'lllrrсltii iтaлiйський пoeт i пoлiтичний дiяч. <<Пeклo> -ll(.l)lllil tIaстиIla йoгo твoрy <<Бoжeственнa кoMeдiя>.

'l'с1lt1ttllu 
- фopмa вipша; тepЦиI]аМll I{aписаIIo <<БoЖe.

('.l.ll(. lI lI y Koмeдlю>> .Ц.анте.
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