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СІ.ПЬСЬКИЙ СОНЕТ 

(3 31\МОВИХ спогадів про літо) 

Хви.~ЮGТЬСЯ широкий лан зеленнй, 

Волош.ш, ніби сині зіроньки, блищать, 

На тонких стеблах крапельки студені 

Минулого дощу веселчасто горять. 

І дівчина, обсинана .(Вітками, 

Іде, немов пливе лебедонька в воді, 

І грають ПРОМСНИСТИМИ вогнями, 

Неначе квІти, свІтлі очІ молоді. 

ВОНИ до мене так привітно сяють, 

Що в серцІ стиха СТРУНИ золотІ дрижать, 

І знов пісні мої пливуть, лунають. 

А там, в гаю,- птаШIІИ дзвенять, дзвенять, 

І щастя на душІ, І ТИХИЙ спокій .•. 
ХВШІІОЄТЬСЯ І грас лан ШИРОКИЙ. 

1912 

7 



!\ІОЯ ЦАРІВНА 

А я ТЮ; нохаю, ного і не знаю,

Далену цаРівну. 

А. RРUМСЬItUЙ 

Тобі одній, намріяна царівно, 

Тобі одній дзвенять мої нісні; 

Тобі одній в моєму храмі дивно 

Пливуть МОШІТВИ і горять огні. 

!\Іас життя веде мене нерівно -
То на веРШШIІІ, то в яри страшні,

Та СІ,різь душа снівас нерешlВНО 

Про О'Іі безтілесні і ясні. 

у городі, де грають струпи п'яні, 

Де вічний шум, де вічна суєта, 

Я згад~'Ю слова твої неждані. 

І серед ноля, на яснім світанні, 

Коли ще сном охонлені ЖlІта,

Душа тебе, тебе одну віта. 

1911-1918 
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МО ІЙ ЛЕНОРІ 

П'ЯШІЙ сонет 

Ні, тебе ПС~lа, тебе нема на світі, 

Тп з'явилася у ніч осінню, 

І уста твої, уста напіврозкриті 

Я зустрів побожно, як СВЯТИНЮ. 

Тн з'ПВИ.'1ась тихо, щоб мене збудити, 

Блиснуть і роавіятися тінню, 

І навіки в серці сиогад иолишити 

Про солодку ніч, ясну і синю. 

Пропщmають чпсті образи жіпочі, 

В ЇХ я відблиск - відблиск твій - шукаю ... 
Ті ж ум'а, ті ж незглибимі іскри-очі, 

А ЧОІ'ОСІ, нсма. Чого? Пе зпаю. 

І lюлпше серце вічний біль та мука ... 
Ні, тебе иема на світі, біЛОРУlшl 

1911-1918 
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МИСТЕЦТВО 

Ноли усе в тумані життьовому 

3аГ~'биться І не лишить слідів, 

Не хочеТI.СЯ ні з дому, нІ додому, 

Бо й ТЮІ, і там огонь давно згорів,-

В тобі, мистецтво, у тобі одно"у 

6 захист: у красі псзнанпх слів, 
у музиці, що вроду, всім знайому, 

ВтіЛЯЕ у неБССПIlЙ перелив; 

В тоБІ, мистецтво,- ~' маліІі картині, 

Що БІльша над увесь безмежний світ! 

Тобі, мистецтво, і твоїй країні 

я шлю иОlшін І дружній свій привІт. 

Твої діла - вони одні нет.,інні, 

І ТІІ між "вітів - lIпііяспіППIЇl квіт! 

1911-1918 
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Япомчусь ПО динnй ст~пи, 

И надменпо сб рошу JI 

Образоваппости цепи 

И вериги бwтия. 

М. Лермонтов 

І тУ)1 ЛЮДСЬКІІЙ, і веле)lудрі ItЮIГІІ, 

І п'яних струн бентежно-милий спів, 

І славу, Й 8110ТО - биті я вериги -
Я все забув, все занедбав, сиалив. 

І з-иід кохаlШЯ нІжної кормиги 

Я вирвався, як раб із кайданів,

Та серце ХОІІОДОМ страшної криги 

Я, друже мій, ще зовсім не НОІ:рив. 

я IІI1Ш оддав з низьким НОКІІОНОМ ДОllі 

ВСЮ суєту ДИТЯЧИХ цих утіх 

За день одип в широкім чистім ПОIІI! 

я взяв соБІ у Неі замість іх 

ВесеllИЙ сміх, безмежне щастя ВОllі 

І ріг - MllClIlIBCЬКllii иереЛIІВllпїI ріг! 

19.11-1918 
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Надворі ДОЩ, ХОЛОДНІІЙ вітер віє, 

Одпочивай, РУШllице, на стініІ 

:КУДИ іти, блукати без надії" 

Ні, нраще тут, у хаті, в тишиві. 

Тут у ІЩМІІІШУ ОГВІІК ледве тліє, 

Та зогріває в серці, в глиБИНі, 

Веселі, ЧIІСті, ясноокі мрії 

І воскрешаG прпзаб~'ті дві. 

Тут фортеп'яно з теплою душею 

Сто,ть і жде, що прптор/( бі.'ІИХ ру/( 

В йому пробудпть півзаСIlУЛИЙ звун. 

Тут Я зустрівся 3 музою своєю. 
І, ВЗЯВШИ в руни ліру й срібний ЛУІ!, 

Пливу ЯН тінь по морю снів за нею, 

1911-1918 
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СРІБНИЙ СОНЕТ 

М. Адєnсєєву * 

По срібленІ лІси окуталися тінню, 

А небосхил горить і пі1'1І золотить. 

Виходжу я на шлях - ІІЗ смугу ЯСІІО-СІІНЮ,-

І чудно й дзвінко сніг під валянком скрпппть. 

~, ЦЬO~IY Ж лісі я пив самоту осіншо, 

Тут весну цілував під шелест верхові'гь, 

Тут літом ІІРОПЛІІВЛІІ ледачі днІ пезмінні,

Тепер сюдн ирийшов мороза язустріть. 

Цей вечір, замкнений в холодному СІІОІШЇ, 

Нснніі, докінчениІЇ нагадує сопет, 

С"нет краСІ! гаїв і тнші зимової. 

3і сніЖНIІХ рим дзвіНlШХ його ЗЛОЖIllJ П"С'Г, 

Чнй си."Іует на Тilі бilаЮlті ПСЗСАШОЇ 

Для ТІІХ, ХТО МОilПТЬ~Н, G БОЖІІЙ силует. 

1911 /918 
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3C.'lClli ТlШ по Д~'ші маЙНУЮl -

М'якого моху свіжо-чистий тон, 

БезжурностІ глибокоІ затон, 

Одбите у прийдешньому минуле. 

Блаженні будьте, уші, що ночули 

Святого щастя золотий закон! 

Воно - в вінку і:! виноградних грон -
Мене в брудній таверні не минуло. 

Прийшло - засяло ... ЛеГllOвійний дар 
Безмежності і вІльного аітхапня 

Серед померклих ЖІІТТЬОВІІХ ПРlІмар! 

ХО.ІОДНІІЙ вІтер вІв на світанні, 

'Га злото дня ва сході вироста ... 
БлаженнІ будьте, мовчазні ус'га! 

1911-1918 



Молочно-сині зариси ланів. 

Сніг на листках - а листя ще зелене! 

Я ВИЙШОВ. янокинув сутерени. 

Назустріч снігу голову відкрив. 

НарештІ. що таке любов ДЛЯ мене? 

Чи нолюбив - це значить загубив? 

Хіба немає світа і світів 

Поза лицем зр:щливої Гелепи? 

Так: військо прсвеселс Я зібрав. 

Та поведу це Вiїlсько не на Трою. 

Хай тужиш ТІІ -- хай плачеш тlf за МНОЮ. 

я ПОВИЙ обрІй серцем угадав. 

Я віддаюся вільній переміні. 

Я полюбив ноля молочно-снні. 

1911 --1918 
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ДО ПОРТРЕТА САКСАГАНСЬІШГО 

ДИВJIЮСЬ, Кабпцс неаріВНПIІІШЙ, 

На МОJIодеЧIІЙ твій 1І0ртрет,-

І зачарований, і н'яний 

Тобі ПРИСВЯЧУЮ сонет. 

КОМУ артиста серце знанс? 

ЙОМУ зрідні JIIlше ноет: 

Бони в житейсь!(ім о!(сnні 

Під ШУМ 'ІПРО" і "aCTaHLGT 

Пливуть в "раїну снів іnРОДIІ, 

у ТИХІІй світ, на ясні ВОДІІ, 

Під срібло невідомих :зір; 

Оиом земне всс зрозуміле, 

Обох НССУТЬ прозорі !(РИJIа 

Б нсзнаний голубиїl простір1 

1918 
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t;ОПЕТ ПУДІ,ГИ n БАЖАНJІЯ 

Немае гірш, як буть собі НУДIIІІМ: 

Не гіРI(ість яду - кнслощі цитрнни, 

Пе розмахи в оркестрі огнянім, 

А КВllління фальшиве манДоліни. 

Огонь IІрОЙШОВ, і залишився ДІІМ, 

Про бурю спогад - жовті складки пінн, 

Туман ЇДЮІЇІ, де був потон і грім, 

Де грала повідь - кумкання жабине. 

Хоч бн злочинні гордощі чола, 

Хоч би Кармен приваб:шво пройшда 

І задзвеніЛIІ п'яні кастаньєти! 

Хоч би чарок, хоч би пороків ряд, 

Хоч бll У персні золотому ЯД, 

Хоч би удар веселого стилета! 

1920 
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Несіть богам дари! Прозорий мед несіть, 

Що пахне ГРСЧІЮЮ і теПЛIІМИ дощаМIІ, 

І золотиlї ячміllЬ, і втІху верховіть -
Достиглі ябл~'ка, де рожевіють плями. 

І вш!Оград міЦНIІЙ кладіть на Te~IIIY мідь, 

ІІа ПРОСТІІЙ жертвеНIІК між вічm[ми дуба~ш, 

Де постать 3евсова біліючи стоїть 

В б.~3Jшті творчої, блаженної неСТЯМJI. 

І [юрон золотш; в глибинах ЧИСТИХ вод, 

І иари голубів, ПОI:ірш[х Афродіті, 

І звір із темних нір, і соколи з висот, 

І мо.,оді уста, жагою піврозкритl,

Усе нагаю'є: і раниьої пори, 

І вдень, і ввечері богам несіть дари. 

1920-1921 
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J(lЛІІ.\ 

3nенув ЕlIдїміон на l\IЇеЯЧНJ1t подяні, 

Де СМОЛЬНІІЇІ дух трави і сосеll нрастарих. 

ДО МИЛИХ УСТ його, рожевих і ПУХІШХ, 

Богния ХШІІІТЬСЯ в НССТРИМНОМУ бажанні. 

А СОllце ВІІГЛЯІІС із-за сиігів гіРСЬКIІХ, 

СI\УП3ВШIІСЯ В A3Billl\il\1 зелені~1 онеані,

І сором стане їй, незайманій Діані, 

І чуть лиш здалеки її ~IІIСЛlIВСЬКИЙ ріг. 

Таl; смертного душа у Тllші чаріВНllчій 

I'ОЗНРIІG ПОГЛЯД свій і глибину свою 

ПаЗ~'стріч ріДНО)I)' і ЗЮ','ЯД3G В вічі. 

Так я в час творчості пічого не таю,

Але ЛІ{ день прийде і день мене покличе, 

Я, CTi~'10C НIІН)'DШIl, ДО молота стаю. 

192'! 
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У хутрі лисячім мене одвідав гi(~TЬ 

Із JlЮJlЬКОЮ В зубзх тз з пойнтером Нероно ... 
Тепер УДВОХ СИДЯТЬ. Перон иоважно ЇСТЬ, 

Пап П'6,- і ТИХИЙ дi~1 ввижається затоном. 

lIaBKoJlo - ВИР снігів. Ще не Д3ВОНlІЛО Й шісТЬ, 

А темно на дворі, і захо~ом червоним 

НЮІ ЗІІОВУ послзно про день бурхливий вість, 

Про вітер Сllіговий із рогом міДIІОДЗВОНIІИМ. 

Нехай гуде і МЧИТЬ ІІЗ CHBO~IY коні, 

ПРllпавши, ЯІ, Нечаіі, до сталевої гриви,

у нас ЯСНIІЙ ОГОНЬ і спогаflll ясні. 

Мій добрнй гість - брехун, філософ МПСЛІІВІІЙ, 

Рllбпли:з, :маll;:J;ріпець - розпоВіда мені, 

Як бllВ КОЛІІСЬ аку" в БенгаЛЬ('ЬRОМУ ЗНШlВі. 

1922 
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Зелена піна лісу мо.,одого 

Дрімотно плеще, як на морі шум. 

Блакитні тіні виали на дорогу, 

Заворожили Аlудрі бджоли ум. 

Стоять Д~'би заМllслено і строго. 

Тут - перейшовши МОЛОДИЙ самум -
Собі поставлю келію убогу, 

ІЦільНlШ П8ХУ'ШЙ для останніх дум . 

• ТJіловиЙ чеБРIІІ< сохне на по.'Яllі, 
Неначе ПРИВІІД, пробігає цап, 

І чути дятла СТУІШ дерев'яні. 

Д~'ші здається, що вона могла б 

Вас відтворити в ясиому свічаді, 

Дитячі дні, заплакані і раді. 

]3 J!совтнл 19'!:! 



О.'IlШС'\ НЮ') ff 

,1'flftll(H (',,1/11т;' 'ННlі('",; 

Під еннім полум'ям святого неба 

Ріс O"e,,~aHдep. Він Гомера ВЧІШ 

3 ~'ЧlІте"ем царів і мудреців,-
І TaїllI1I зір ЧlІтав у Нс"танеба. 

Як наш Вольга, він знав серця ЗDlрlВ, 

До еріБНОЛIІКОГО подіБНI!ЇІ Феба,--

І розумів, як ~·CMiXHYTl!el. треба, 

Щоб Буцефал но"ірно занімів. 

Над Індом, де чудні цвітуть рубіНІ!, 

Він ПРОЇЗДI!В на гордому елоні,-

І падаЛlI осліll.,ені бра~(іш(. 

Звитяжно пролетів краї землі 

І перейшов, ЗГОРН~'ВШІІ темні крп.l", 
T~'ДII. де ждrt.'1[\ прnтнн тінь Ахі.,лп, 

1922 



У горах, серед наМСІІЮ й снігів, 

l(e c.~iд ЛЮДІІНІІ 0110 бачить ріДІЮ, 
l\Іа~'1ЮGТЬСЯ на сині!\[ небі чітко 

Мпсливська хаТIШ, ПРІІТУЛОК орлів. 

Огорне CKe~'1i снігова наміТI\3, 

В проваллях загуркоче божий гніп,

Ми сидимо, ПИЛЬІІУЄМ mаШЛ]fІ\ів, 

у шахи граєм і И'Є~ІО нешвидко. 

КОЛІІСІ., НІ' Байрон ГОРДНЙ оповів, 

В такій же хаті Мапфред віДИОЧIІВ, 

Щоб ЗІІОВ на прю із фаТУАIОМ устаТIІ. 

Так 1\111,- ЯК день розн:вітне МОЛОДІІІЇ,

Підем зі смертю в шахи ПОГУ.'1ПТIІ, 

Ступаючи по стежці Iшм·пніЙ. 

19:::2 



у теПilі дні збнрання винограду 

Ії він стрів. На мулах неШШІД"IІХ 

Вона BepTa,~acь із ЯСНОГО саду, 

Ясна, як сад, і радісна, як сміх. 

І він СНlІтав: - Яку б найтн IІринаду, 

Щоб ПРlIвернуть тебе до ру" моїх? 

Вона ж йому: - Світи ЩОДНЯ nампаду 

Ніпріді добріЙ.- Підня.~а батіг, 

Гукнула свіжо й весело на мулів, 

І ЧУТНО уші правий з них ПРІІЩУЛИВ, 

І ЗНЯВСЯ ПlIЛ, немов рожевий ДIIМ. 

І він потягся, ЯК дитина, радо 

І мовив: - Добре бутн МОЛОДІІМ 

У теlIлі Дllі збирання шшограду. 

1922 



В буденщині нроцвіmн 1 прокисши, 

У поросі неправд" і иліток 

Ви сяєте, як очі б.~lІскавок, 

Передчуття гроз" б~'й"ої - мислІ. 

Темніє небо. Ч>'ТИ дальній крок 

ТЯЖІ~ОГО ГРOlиу n тишині IІЗВIІСJIііі, 
І враз ІІа груди, у бажаllні стислі, 

ІІа землю лине иінявиА пото". 

І радо п'є, здригаючись од щастя, 

3емли краПЛІІІIИ свіжі та сріблясті, 

І хилиться в знемозі зелыІйй "рин, 

Так ВИ, тривожні, Ішичсте людину 

Од буднів, од заетою, од загину 

На снігові простори верховин. 



НІЦШЕ 

Змію, ЛЮДІІНУ, сонцс та орла 

Благословив він У ВlIСОIШХ горах: 

Прсмудрість, світло, серце, міць крпла -
Для бур, ДЛЯ щастя, для висот ПРОЗОРИХ. 

Безумісм чоло ОПОВlІла 

ЙО~fУ гадюка: теРJШ мислів ХОрПХ 

Людииа непомітно принесла; 

Орел упав на землю в тлін і порох. 

І він до сонця руки підійняв, 

Але й воно сміялося зраДЛIІВО,

І иа уста мовчання віи ИОіlЛав. 

ЧУЖПЙ любові і далский гніву, 

По сходах таЄМНlIЧIlХ він зійшов, 

Де мертвий гнів і НСЖJlва любов. 

1922 
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Ні, зоряшщс, злотом і рубіном 

Ти не Сl,рашай ЯСНИХ своїх перстів: 

Щс того персня майстер не зробив, 

Щоб був тебе ДОСТОЙНІІМ і - GДІШІІМ. 

Не одягайся в ПОЛУМ'я ШОВl,ів, 

Не огортайся ПУХОМ лебедшшм: 

Не треба шат золотокоснм ФршІЗМ, 

Щоб СИВИЙ суд ЧОЛО евос схилив. 

Хай обіцяють мудрощі й КОРОНУ 

Богині пастухов і зІліону , 
У тебе є для його кращий дар: 

СтрілчаСТIІХ брів еліп~'чі БЛIІСIШВlщl, 

Жага, що під неВlllшістю таїться. 

І нершого цілунку першиїl чар. 



ЕС~ІЕРЛJІJ)ПА 

ШаліБ ВИХОР полум'я і змори: 

Коза, та бубон, та циганський стр ііі. 

ІГер Гренгуар, ВИСОКИЙ і худпй, 

Уже забув містерії та ХОРИ. 

Реве юрба, мов рІзнобарвний рій: 

ПаШІ, старці, ВОЙОВНШШ, аКТОрІI. 

Так всі річки У повновладне море 

Вливаються, як многохвостпй змlіі. 

Дівочий стан приваблює і надить 

Перед собором, де ряди ХІІмер 

Зібралися холоди у раду радить. 

Він на коні, ІІрекрасниІЇ Шатопер! 

Але вгорі, в стрілчастій амбраЗ~'рі, 

Палають 0'11 горді та ІІохмурl. 
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Тут ціШlіі ДСІІІ., у казанах ааr;утий, 

НІІПІІТЬ асфальт задушливо-тяжкий, 

І біЛІІЙ пил, колючий і ГУСТІІЙ, 

На легені спадає, як отрута. 

Гарячим бруком дівчиика забута 

йде плачучи - і з-під стрілчастих вій, 

Як озеро, сіяє зір ясний, 

Яr; озеро, морозами яе СIІуте. 

Дихання ~liCTa у шшиеву спеку -
Агонія пекельного ноня. 

Приноснть вечір ТНШІШУ далску, 

у прохолоді гаснуть мукп ДНЯ, 

І тротуаром, ніби піліГРIІМІІ, 

Й;:\уть МУЛНРІІ З пі;:\бllТИМН очима. 

1922-1924 
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Тріпuче сонїр, еріБJJОІ\{ ПОТС:Мllі~ll1J\1 

3нім:ночпсь у BOГllY височінь,-

І "юбо впаСТIІ ІІа 3С,'СНУ тінь 
І1uтр~·джеIilШ і J[аболіЛIІ~l тілом. 

ДОМІІ, даВIІО порівпяпі ДО скринь, 

Людсм\і слова з їх розмахом несмілим ... 
Дай, серце, волю нстерплячим крилам, 

3uтріпочп, РО3Вilїся і по;шнь! 

А серце так: ти ж ТОЙ листо)( СДИНІІЇІ 

На гі,щі всезе~1ІІ0Ї Деревини, 

Ти ш тіЛblШ частка, ліиія одиа! 

ЗУМій же ч~·ть, ЛІ; переходять СОки 

:Крізь дер сво ило;\юче та ВIІСОI(е, 

СпіЗllаіі, ЛІ'а у Ц і л і l\[ глиБИIlнІ 

19::5 
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Запахла осінь n'ЯJІИМ ТЮТЮІІО.)-І, 

Та яб.'1УН3МJI, та ТОНI\lIМ T~'MaHOM,

І свіжі айстрп ШіД піСIЮМ рУМ'ЯНИМ 

Зоріють за ОД'lШlеШIМ вікном. 

у трапах 1,01111(:, ян зелений гном, 

На СlІрШШУ грає. І ПОЩО ж весна пам, 

Колп мп Тllхі та дозрілі станем 

І ВIlРПЄ мудрість гo.~OBY сріблом? 

Бери С811В11, і рідний ді.! покннь, 

І пий холодну, мовчазну глибінь 

На взліссях, де медово спіють днні! 

УЧІІСЯ ЧИСТОТП і простоти 

І, СТОІІТ~'ЮЧІІ RИ.'1I1М ЗОЛОТИЙ, 

Забудь IІрО вежі темної ГОРДНllі. 

1925 

ЗІ 



І ПИЙ ХО.'lОдну, мовча:шу ГЛllбінь ... 





<) 

Анхізів снн, ВКЛОІШВШІІСЯ БОГІІнІ, 

Поглянув їй, окриленій, услід: 

Рожева хмаРIШ крізь гіршшди віт 

Пішла віД НЬОГО у иростори Сlші. 

Це іК нею дихав і С1\ІЇяпся світ, 

Це ІК їй МОЛИШІСЬ зграї лебедині. 

Ій, що вродилась у ирнбрежній иіні 

І що міцніша за міцний граніт. 

Еней ще чув гарячої Долоні 

Безсмертний ДОТІІК па своїм чолі, 

А в морі хвплі гналися, мов ROIIЇ, 

Гойдалися ТРОЯНСЬІ:і І:ораблl, 

І ряд очей, ПРІІХІШЬІІІІХ і ВОРОЖІІХ, 

На ІІІІХ ДllВlІвея із чертогів боашх. 
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ТРОЄ В ОДНОМУ ЧОВП І 

(не РnХ)'ЮЧJI <.'0631(11) 

л.же}>",,! ЕС Джсрu.]It 

ПрИВ'Я:J[ШО човен до темиого Іщріння. 

3амо(ши сухарі, і цукор одмокрів. 

І згорбилпсь тіла завзятих мандрівців: 

Од бурі гнеться ТаІ{ С~ІУТІШ лоза осіння. 

То, друзі, не біда! Розважність і терпіння, 

Та віскі mКЛЯIІОЧИ3, та кілы�33 гострих слів,

І хай l\IОlІморансі од холоду завив, 

Ми ж - ВНЩИМ РОЗУМО~І озброєні створіlllШ. 

у човен не взяли ми зайвої ваги: 

Оце - для голоду, ось трОШКИ для жаГll, 

Папуша тютюну, дві-три любимі ІШИГІІ ... 

А ІІа ше - все круг нас: і ВОДІІ, й дерева, 

І нсренлески ХВИЛЬ, І вогкість лісова, 

І хмари з СІІНЬОЇ, про:юрчастої ({риги. 

1925 
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у пущах, де лише стежки звірині, 

Серед потворно сплетених гілок 

БуваG в небо просвіт ніжно-синій, 

Як любе око. Скрізь таGМНИЙ змрок. 

ГудіlIИIІ СОСОН, ІІК ВИТТІІ ериній, 

Ш"ребіШІІІ кігтів рисі, молоток 

Старого дятла. Стомленій людині 

Тю! любо стрінуть затишний куток, 

ПРОЗОРИЙ ПОI'ЛЯД МИЛ01'0 спокою, 

Де часом перемінною юрбою 

Проилине хмаРОI! сріблотканиї! дим. 

Так ти, мистецтво, серед бур І ЗМрОt<у 

СіЯGШ МІІСЛЯМ і серцнм ЛЮДСЬКІІМ,.

у темнім морі променисте око. 
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ОТРУТА 

Богиия, смертного зустрівши юнака, 

Жагу занліднення не в силі потаітн, 

На його КllНула иолуменисті квітн 

І щезла в зliпусті, принадна і легка. 

Не вабся, хлончику! Той мудрий, хто втіка, 

Хто знає, що несе трутизна Афродіти, 

Хто любить чесний дім, ЗlШНТОМ оновнтиіі, 

Де смертна смертного і друга друг чека. 

НОШІ, зчарованнй, ти принесеш богині, 

На тернкі нестощі уловлсний зміїні, 

Дихання юності і життєдайний цвіт,-

Вона, життя нове - повік жива - зачавпш, 

Не попрощавшися, тсбе лишить Н3З8вше, 

Але Й ЛЮДСЬКИЙ уже тебе не нрийме світ! 

1926 
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топо.тТЯ 

З-під неба теплого і вірного, як друг, 

Перенеслп її під наше небо змінне, 

Як слово зраДНIІІШ. І 'юрної вершини 

Безсила пада тінь на нотьмарілий луг. 

СТРУМУС, сріблиться осичина наВІ,РУГ, 

Ставні дуби біжать, пемов табун леВІІІшіі,

Найвища ж падає. Зірветься в СИНЬ - і ГlІне, 

ЯІ, світоч, ЩО вночі піднісся і ПОТУХ. 

Нещасне дерево, Шевченкова .ТІюбове! 

Що слава хворому, що вбогому пісні 

І що для мертвого ПО"РОВ І1армаЗІІІЮВИЙ! 

Самітна, ти С1'ОЇш в чужій ВІІСОЧlші 

І, до Ч~'ЖІІІШОЇ весь ві" байдужа nЮВIІ, 

Мовчиш, раХУЮЧІІ свої останні дні. 

Чернігlв, 

.літо 19:Jfi 
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ВЕЧІР НАПРОВЕСНІ 

ВеСllа аа "РЯДlЮЮ, МОВ СI:ромна МаргаРlІта, 

СХllлила стан гн~·чкпЙ і пісеньки співа. 

Проста мелодїя, зпаЙОl\IЇ всім слова, 

по-старосвітсымуy одежа вбого зшита. 

Він - Лllцар. На мечі ясного самоцвіта 

Сіяє крапелька і грас, як жива,-

І ЖУРНО КЛОНlIТЬСЯ білява голова, 

Вузькою стрічкою намарне оповпта. 

Смеркас. Ще СВОГО не оддзвонив дзвонар, 

А вже несміливий ІІа майдані ліхтар 

ГОЙдНУВСЯ - і застиг дитячою сльозою. 

Ченці, ПОНУРПВШІІСЬ, яl: тіні перейдуть, 

Проїдуть вершшшп ... НіlЮМУ пе ПОЧУ'ГЬ 
Ні прядки бідної, ні lІісеНЬЮI СУМПОЇ! 

14 березня 1927 
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Епоху, де б душею відпочить, 

3 иас кожеи має право вибирати, 
Найдемо тут до вибору багато 

Народів, царств, богів, людей, століть. 

ГОТИЧНИЙ присмерк, еллінсыуy БЛаІШТI., 

Легенд біблійинх мідь, вісон і злато -
Все можемо на полотні віддати 

ЧИ И3 папір слухняний перелить. 

Але любить чи не любити те, 

Що вколо нас і в нас самих росте, 

ЩО ТВОРИТЬ нас, що творимо самі ми,-

JІнше сліпець, що замість крові в нім 

Тече ЧОРНlШО струмием неживим, 

Тривожиться питаннями такими. 

1927 
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Суворпх слів, холодних і шорстких, 

Перебираю низку, ніби чотки, 

І одкидаю твердо з-иоміж них 

Усе легке, все ніжне і солодке. 

Не треба слів і не иотрібен сміх,

Лише удар разючий та короткий, 

Що опече безжально, як батіг, 

І, мов стріла, ирониже серце KpOTJ<e. 

Зірву ЗО стін малюнки і квітки, 

Дешеву розметаю иозолоту, 

Щоб вийшов день, ВИСОІШЙ і СТРУНКИЙ, 

ЯК каменяр виходить на роботу, 

Щоб жест РУЮІ, розмірено СКУПИЙ, 

Валив каміння і ламав стовпи. 

1927 



ПОЕТ 

Не оаб.~ять торжища, і оргія не надить, 

І марно ТОЧИТЬСЯ, lІемоо СОЛОДКИЙ НЛlШ, 

ІІІ у ЗИ/ІЯ О далечі. Серед суоорих стін 

Німу РОЗМООУ З ним СУООрПЙ хтось пропа"нть. 

Ще хвиля - підступом царицю пишиу 

окрадуть, 

І встаиуть вояки ІІа ІІОКЛИК ЯК один, 

3 ОрЛlIІІИМ клекотом,- і в згарищах руїн 

Тіла нодоланих і коні будуть падать. 

В АгамеМIІОlІовім золоченім шатрі 

Воящі НОСХОДЯТЬСЯ. Іх ГОЛОВlI старі 

Па ГОЛОВlI богів у правім гніві схожі. 

Кому ж судилося иіДНЯТІІ оБИВЧIlЙ лу" 

ІІа того, ХТО ПІІТВО 113 вквітчаному J10ші 

П'с із ГеЛСЮIІІИХ рожеООIlСРСТИХ рук? 

26 лютого 
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ФІЛОСОФ 

В маслпновім гаю, поважною ходою, 

Хвилясті одяги нап'явши абияк, 

Сиують філософи, Щlше ОДІІН закляк 

На місцІ, думкою охоплений новою. 

Стоїть мов статуя. Rомашка бородою 

Повзе гостинною, і передражник-шпак 

Дарма "ричить йому: «Ото смішинй Д11Вa,,1 », 
В гіллі ВМОСТИВШIІОЯ якраз над головою. 

Там сперечаються, і плеТІІВОМ дріБИИ~1 

Лукаві запити оплутують бідаху, 

Що всесвіт розгадать хотів з ОДНОГО маху. 

Та ЩО то! ВиграШIШ! Та ж іСТIІІШ - Ю, грі". 

Що душу сповиюе огнем СВЯТОГО жаху. 

І з на т 11 іСТIІИУ йому Дано - ие ї,,! 

26 ЛlOтого 
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Хто храМIІ для богів, багатіям чертоги 

Будує з мармуру, в горорізьбу фрОНТОН 

ЯСНИЙ оздоблює 'ІІІ в ліиіях колон 

Задовольняє смак, вибаГЛИВIІЙ і СТРОГІІЙ,-

А Я нід буками, де СХОДЯТЬСЯ ДОРОГІІ, 

Простоту радіСIlУ узявши за закон, 

Хатшшу виліиив,- і, наче довгий СОІІ, 

ЖИТТЯ моє тече розміреио-убоге. 

Та не скупую Я ніколн для гостей: 

Усе, що на землі доглянутій росте, 

З веСНIІ посаджене у мене і НОШІте. 

в оборі й ІЮЗІІ Є,- і юне мені иові»: 

Не відкладається lІіде смаЧllіший СIlР, 

А слова дружнього З3 гроші lІе "~·IІІIТlI! 

26 Jlютого 
1928 



КОНІ 

Води напившися з ЯСIIOГО джерела, 

Вертаються вони під ПОКЛll!Ш пастуші, 

І хитро щуляться у перволітків уші ... 
Хвилина - і табуи мов буря понесла. 

А вечір глпбшnє. Рожево-спза мла 

Оповиває степ, людські голубить душі, 

І хмарки плямами розбршшаної туші 

Стають на обрії, подібному до скла. 

І от, натомлені, ПРИТИХЛОЮ ходою 

ВОШІ вертаються. Лиш кілька СТРИГ~'lщіu 

Не ХОЧУТЬ ні вівса, ні сну, нІ СУПОІЮЮ. 

Старого пастуха бере і сміх, І гнів: 

Ну, сказано - малil Усе б то їм брпкати! .. 
А легіт пестпть ЇХ, немов лаСRава мати, 

26 J11OTO~O 
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ШОJ(СЬЮСТЬ 

П. 'l'ичині 

ЧервоноБОI\ИМ яБЛ~"НОl\! ОI\Р~ТЛИМ 

Скотився день, досиіJШЙ і тяжкий, 

І ніч повіДЬІІИМ помахом РУJП[ 

Широкі тіні ЧОРНИМ иише вуглем. 

СОЛОДКОЮ стрілою пізній цвіт, 

Скрадаючися, приморозо!< Р3lIllТЬ. 

ДзвеШIТЬ земля, ІІІ( кований КОСIllТ, 

Зима прийде - і серця не об~lанить. 

Все буде ТІШ, ІІІ( писано в IШИЖllaХ: 

Зірчастий сніг, леГIШЙ на вітах іній 

І голоси самотні у полях. 

Та й по снігах, метелпцях поплине, 

ЛІ( у дзвінких, незміряних морях, 

невірний човеи вірної ЛЮДІІІШ. 

1929 
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НОВИИ хлш 

ПаХ)'ЧIІ1Ї ПИЛ неВПllННО осіда, 

Фарб~'G все У матові піВТОНІІ, 

І ГОЛОСІІ JІюдські - як віДГОl\10ПIІ 

Того, про що Р03ІШЗУG ВО.'1.а. 

Черги СПОl(ійно І(ожен ДОЖІІда, 

А сам У маренні ЯІ(ОМУСЬ тоне,-

І тілы�ш жарт нринсрчено-солоний 

МістОІ: ДО дійсності переюща. 

Діждались нового! 'I~IITa, СІшзаТJI, 

НІ: У людей ... Подумати: І(ОЛИ б 
Іще на горе довелось ЧСІШТИ! 

Ну, та МІІНУЛО. А тепер од хаТIІ 

До хаТIІ РО:ШlІва псесIІлыІІІїї х"іб 

Міцпі та ЖІІвод~нїllі ПРО1\lаТIІ. 

1929 
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В3АБРІД 

Л з баТЬІIОМ - ще маЛІІЙ - у вітряному лісі 

Ішов стеЖИІІОЮ (ІшзаШІ ми: взабрід). 

Прозора височінь здавалася ЯІС лід, 

Тп, мов жнві, листки в височині ВИЛИСЯ. 

ЛІС ніжно, ДРУЖНЬО ~Ш за РУКИ УЗЯЛIlСЯ, 

ЛІС обрій, що уже од "РIІМОР03lСУ nблід, 

ДnлеЮІЙ провіщав і радіСНIІЙ похід! 

В ш,і мереЖІІва тонні гlЛНIІ ВІІлеЛllея! 

Л ще не знав тоді, що над ііого чолом, 

Неначе шулян, смерть поБЛIІСНУС НР"ЛО~І 

І нігті ВІІпусна, РОН)'ЮЧІІ на МУНУ ... 

Чому Ж, чому не став Я нп безумний бій? 

Чом не міцніше Я в своїй p~'цi малій 

Держав ІЇого стару, гарячу й M~'ДPY p~''') '! 



Біжать отари, копі ржуть, реве 

Тяжкий бугай на буйнім пасовищі,

І чорні птиці промайнупн віщі, 

І чорна тінь Поймає все живе. 

Як весепо снівуча буря рве 

І розкидає ЗПЯКШІе огнище, 

Як дощ січе, як п'яний вітер свище, 

Яким потоком дапечіиь ппиве! 

Радій же, вемпе! Пий наиоі грізні, 

Приймай ціПУНОI{, як удар меча, 

Впади в обійми радості запізні! 

Вже ж вигпядав з-ва твого ппеча 

Нове життя,- і ГОПОС сопов'іний 

Крізь грім і грюкіт котиться і пине. 
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ТРУДИ І ДНІ 

Зепені вруна степяться, ЯІ' вовна. 

Rартинкамн старих дитячих книг 

Здається дапеч. До аемпі прпліг 

І спухаю тремтіння невгамовне. 

Як вірпться, ЯК сниться невимовно, 

Який шумить пе анати авідки сміх, 

Яке це щастя - в радощах аемних 

Трудів і днів спивати кубок повний! 

Попуменіють сосни. Срlбпий пил 

Бадипля сріблить. Міста профіль СТРОІ'ПЙ 

Повопі виплива на небосхил. 

І от - в одиу абігаються дорогн, 

В ЄДІІШІЙ помах рвуться сотні крил, 

В один чертог - усі хатки убогі. 

1929 
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Пробіг автомобіль, і синя хмарка диму 

За ним розвІялась. А там удалинІ, 

Де стнгнуть дерева однаково ставні, 

Трамвай трамваєвІ одгукується в риму. 

Покннувши красу, невловну І незриму, 

Звертаю знову я на вулиці земнІ, 

З людьмн вітаюся - і весело мені, 

Що з ннми Я свій хрест І свій вІнок нестнму. 

Ми разом будемо змагатнся f йтп, 
Rопати золото, розводити мости, 

Серед пустелІ сад насаджувать зелеНIІЙ,-

І легко буде нам розвіяться внlвець, 

Як гасло IІринесуть останнє ІІРО кІнець 

РукаМIІ наШИМIІ збудованІ антени. 

1929 



То хмарка набіжить, і бризне дощ краплистий, 

Ясною вільгістю оббризкавши цвітінь, 

То сонце вигляне ласкаво-променисте 

І знов сховається, і знову дощ і тінь. 

Живи, розгортайся, линкий зелений листе, 

Буяй, нове життя, серед могил і тлінь, 

А ти, заблуканий, забудь жпття двоїсте, 

Пісні одсніваиі одспіваним ПОІШІІЬ. 

Глянь: розкривається иазустріч сонцю й ГРОЗflМ 

Руками пружними запліднений чорнозем, 

Іде веселчастий з села до міста міст,-

А там, на обрії, ие вершник таємничий, 

Ні! Будить заснаних і недолугих кличе 

Брудний, замурзаний веселий тракторист. 

1931 



ГУСИ 

Б. Петрушевсьnо.му " 

t 

Вже перший сніг КРУЖЛЯЄ над землею 

І тихо падав. Уже вода 

Зашерхла на озерах. Опада 

Останнє ЛИСТЯ і ЯСIіІIТЬ алею. 

Не плач, не нлач за юністю своєюl 

Минає все, і иразима бліда 

Там, де палал а буря молода, 

На шибі Аlертву Вllсріблить лілею. 

Навіщо спогаДи? Нащо слова? 

Схились, ЯІ( ПРlІморожсна трава, 

Будь мовчазниїІ, пк МОВ'ШЗІШ сніжинка ... 

Та що це, що? О радосте, не муч! 

Високо десь гусИНИЇІ лине ключ ... 
Ні! Молодість там обізвалась дзвіlIlЮ. 
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Останній сніг, там бурий, там б.~аКllТІШЙ, 

Іще лежить в окопах і ярах, 

Ще в пам'яті метелиць білий жах, 

Ще сонце спить, ще про лісок не квітне. 

Та березня промІння непомітне 

В дівочих одбивається очах, 

Та інші мп, і в наших голосах 

Тепло якесь заграло оксамитне. 

Прислухайся ... СтриваЙ ... Іще нема ... 
Не ожнла ще далечінь німа ... 
Чому ж усе напружнлось, ЯІ( струни? 

Ах, внаю, внаюl По таJЮМУ дні 

Гусиний ключ, майнувшн вдалинІ, 

В старих грудях розбудить серце юне. 

1981 
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УРХАНОВІ 

Не той Y~IIB приціл 

і не попав 

в мішень. 

НаРnЄllnо-Нарuй 

Хоч і запІзнений, тобі сонет, Урхане! 

Не думай, що тебе зрадливо я забув, 

Коли в носланlі мисливськім иоминув, 

І не складай за це сувороі догани. 

Неначе той боєць, що лічить славні рани, 

Я хвилІ згадую: шукаєш ти ... причув ... 
Став, зачарований ... ще раз чи два стуннув -
І ніби скаменів, екстазом дивним п'ЯНИЙ ... 

ЯІtl хвилини це ДЛJI кожного стрІльця 

ЖаданІ, дорогІ та любі без кІнця, 

Як пристрасть виграє, мов нолум'я із Етниl 

Коли Ж НО ХРИНЛОМУ, СХВlfльованому «пІль» 

Я двічІ нуделяв, «не ту узявши ціль», 

Ти не судив мене, товаришу шляхетнийl 

28 вєреСШі 
1931 
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3нак терезів - доби нової знак. 

ЛІ( розгойдалися всссвітні шалі! 

Б.'Ііді серця і ПОГШlДи зів'ялі, 

Ховайтесь! Бурі ІІОСИТЬ зодіак. 

Не СУТИЧІШ П'ЯНИХ заводіяк -
Дві СШІІІ, що одна ростс дедалі, 

3а 1Іайдорожчі БОРЮТI.ся скрижалі, 

І кожне 11 і - ВОГIІСlше чує т а R ... 

Та хилнться рішуча 1108113 чаша ... 
МИ ЗШІСМО, ЩО псремога наша, 

В повітрі стигне БШIСIШВRИ удар. 

Бійці, єднайтссь! Не дрімаіІ, стороже! 

БеЗКРIІЛУ TЬ~IY навіки нереможе 

ВІІ3ВОЛЬШШ людства - ві.'ІЬШіїl нродетар. 

1932 
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ФРАНRО 

Син Яця-коваля, Іван РУДОВОЛОСИЙ, 

Рибаmш і мудрець, поет і каменяр. 

Не надився на БЛИСІ' і на позверхнїй чар, 

На Чайльд Гарольдів плащ, на Лорелеї КОСИ. 

3аглиблеиий у .шиг НОВИХ і давніх стоси, 

Він слухав ГОЛОСИ 3 НИЗІІН і з-пона,'l хмар, 

І хоч хитався він, та мав ВПСОН'IІЇ1 дар 

Гніт ненаВІІдіти і люд любити босий. 

Дорога у жнтті самотньому тлаша; 

Навколо - ворогІв закраДШlВість лукава, 

Пашш, що <<люблять P~'cь» для ласого шматю) ... 

Та ранив ТЯЖІЮ віи беркута і удава, 

І ироміж нас живе ясна і чиста слава 

Малого Мирона, великого Франка. 

1932 
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НА ПРИСТАНІ 

Сопетоїд 

Надходить иароплав. Зигзагами ХИСТКИМИ 

Огиі відбилися У чориій глибині. 

Я знову вгадую: приїдеш ти чи ні? -
І марно людську тьму прорізую очима. 

Хтось на гармопії похмуро награє 

Сумні І радіспl - однаково - мотиви. 

Мішки а картоплею. Прожектор пустотливий 

Рукою білою Венеру достаG. 

Ще сІверянського в юрбі живе чимало: 

у полі трактори, а вдача ще як рало ... 
Що ж! Я й Т3ІШХ люблю селян і городян! 

... ПриЙшов! Номандує, пемов громів велитель, 
Охриплий ВОВІ' морський - десняпський 

капітан ... 
Тебе немає знов. Терніння - наш учитель. 

9 серпня 19.'2, 
Остер 
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СОНЕТ-ДІАЛОГ 

Старомодний поет 

Не плачте за волошками, дівчата, 

За куколем червонпм не тужіть! 

Rвlтчайтесь юністю. Вона, завзята, 

Усі квІтки вемні перевершить. 

ЛУRавіІ Вам би все вінків та свята, 

А не труда, що сушить і В'ялиl'Ь; 

"{ОРСТОІСа вам не до душІ лопата 

І зерна чистого ОДlIоманіть. 

Дівчина 

Дпваче! Глянь, як ІІ1іВИ !(олосяться! 

То ж нашпх рук ЖJlва, рухлива праЦIJ, 

То ж п6рпв наш, що золотом розцвlв,-

І, в променистім сяючи врожаі, 

Імення безіменних уквІтчав 

Трояпда велетеПСЬІСа - Rолектив. 
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МАНДРІВНА 

ПЛhlВем ... Куда нам ПЛЬІть? 
А. Пушnuu 

t 

о тиха пристане робочого стола, 

Де ще на якорях дрімають вірні рнми, 

Де мислі щогламн иідиосяться стрункими, 

Струмують обра;ш, нк понадводна мла! 

Уже рука моя вітрила нан'ЯlН!, 

А ще lІе знає ум, кудн ЙОГО иестиме 

Повітря свіжого днхання нсзборнме, 

Як новів мужнього орлиного крила. 

Ще крихти, кинуті з таверни "уховаром, 

Чайки, змагаЮЧIІСЬ, хапають із води, 

Ще хтось там - на МОЛУ - сміється 0lЮ11 

карим, 

СЛЬОЗУ ховаЮЧIІ,- а вже хисткІ сліди 

Між ХВІІЛЯМІІ стер но РИСУЄ шумовите .•• 
Прощай'ге, береГІІ! Прощай, знайомий світс! 
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Мп довго плавали, ми бачили увіч 

Гаричі кактуси, банани тонкошкірі, 

ЛеГl<У блаЮIТЬ лзгун на чорніnl фонІ бурі 

І темну, ЛІ< графіт, над ОI(ещIOМ ніч. 

Міста ми бачили, де КОТИТЬСЛ з узбі'І 

ХВИЛЯСТИЙ ВІшогра~, де на CTpi~IНOMY мурі 

Гірлянди ніжних німф і ди!:і зграї фурій, 

Де, ніби МУЗШШ, солодка ЛДGТЬСЯ річ. 

Та скрізь - у мареві маїсових нлантацій, 

у синіх гаванях, на ДОI(ах ГОl\IЇНI(ИХ, 

Серед шумних будов - лице рабині-праці, 

Скрізь піт, і гніт, і нров, і СВИСТ бичів Їі'1,ких. 
Нрасуні, дітками годовані живими .•• 
О раю, ПРОЩІІІТ будыl Будь ироклят, буlїНИЙ 

Рl1ме! 
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І в l'омішшвий, СТОЯЗИКl1Й порт 

Нас, гнівних, море прииесло широке. 

Сміється город, і кипучі ДОІШ 

Громадять руль з рулем, до борту борт. 

Як сотні вен, артерій і аорт, 

Струмують ушщі. людсы�іi потоки 

ПІд гордий март свої рівняють кроки, 

І иад садами гордий знісся форт. 

Відтіль лунав мідною сурмою 

Rлич: гей, трудящі, силою одною 

На сонце й працю оберпlМо світІ 

Я пізнаю тебе, тебе я знаю, 

Мій любий, рідний, стоголосий краю! 

Радянська земле! Шана І привіт! 

1934 



ДВА СОНЕТІІ 

і920--1935 

Надходив ворог ДВОІ'ОЛОВИМ звіРО~f, 

Два ГО.'ІОСИ із паЩЄ/t двох ревли: 

«Гей, застеляйте радістю столи, 

Визвольника вітайте серцем щирим! >, 

Але труДящі в відповідь: «Не вірим. 

Я~орстку постелю м'яко не стели. 

Бр атп й батьки від пансмшх РУIІ ляглп -
Ми встанемо з Будьонним і Якіром. 

Ти "ров і смерть. Однаково, ЯІ,У б 

Узяв собі признаItу на чоло ти: 

Орел то бітнї буде ЧИ тризуб. 

Стрічnй же иодаРУНОІt від ГОЛОТІІ, 

ЩО вийшла в заграві визвольних труб 

Два чсрени огидпі розколоти! » 
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Мов горда думка, котитr.ся ріка, 

І міст над нею знісся, наче п6рив, 

Птахи кРУЖIІЯЮТЬ, довга треllЬ моторів 

у даllеч, ЯК віТРИIІО, заКlІика. 

Іржав кОIІИСЬ тут кінь руйнівник~, 

По жари підіймаllИ до просторів 

Rриваві руки ..• Та удар прискорив 
Меч, що радянська піДНЯllа РУІШ. 

І ворог ВОВКОМ котиться ионурим 

У сиву даllеч, відкіllЯ приишов, 

І МОІІОТОМ розбито грати тюрем, 

І зарнси невиданих будов 

Зростають на руїнах променнсто, 

І над Дніиром - нове сіяв місто. 

1935 
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13 ДОЩОВОr ТРИЛОГП 

Він хрипло лається, озлі.ІІПЙ та спіТНілий, 

Піджака розстІба, щоб знову застебнуть, 

Скрппкп - лише пищать, гобої - ШІШ PC"~'TЬ, 

І руки падають, і він МОВ'ІІІТІ., безсшшіі. 

- Що ЇМ до ШубеР1'а? - Ах, тіJJы�ш б зроз~'міЛІI! 

Це змова! - Ще прошу.- І він TaM~'Є ЛЮТІ., 

І ЗНОВУ нІЮIТЬСЛ му:зична калаМутІ .... 
- Пlано, сто чортІв! - 'fри фОР1'{', (іо;кс Мl1JIІІЇI! 

Та :3 брили темної, іс"риста і ясна, 

Вирізьблюється вже, уже встав вонз, 

Просвітлена в трІумф шукань жаг)'ча му"" ... 

Ще хвиля - і сплеснуть рожеRlПIІІ "РJJЛЬМИ 

Гобої та С"РПП"И, як одностайне м и, 

І вше ніДЖQl{ ЙОГО - камзол маестро Гmi)l(~. 
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ЧЕРНІГШСЬІН СОПЕТИ 

ІІа берсзі хвилястої Десни, 

Де білі піски й дерева зелені, 

Де слід віlІів ОДlюпуваilll вчені, 

Стояло місто, оповите в сни. 

РіlЩ розкочуваilась щовесни -
А дні ішли, такі сумні й буденні, 

Страждав народу СI{ОВЮIOГО геній, 

Стогнав у пісні cnlYToK даВIІІIІІІІ. 

Та блиснув меч повстання. 3arpIIMiB 
у слові Щорса, вилитім зі стаіІі, 

Трудівника проБУДЖСНОl'О Гllів,-

І човен, що гойдався 113 ПРIІ'13лі, 
Як б;шскавиця грізна, ПОilетів 

3 човнаМIІ браТllімн в щаСШlВі далі. 



Він ще здається СОШІІІМ і наївним. 

Ще тихий камінь зеленить трава, 

Але на площу мудрості слова 

Летять з Кре~I.'ІЯ в повітрІ перелпвнім. 

Стоїть собор lІад Ігорем безслівним, 

І головою сиВпїl дуб кива,-

Дарма! врпвається доба иова 

у город, ВКРПТІІЇІ порохом иищівиим. 

ПОГЛЯІІЬ ІІа лиця: ти вз,е сівер ян 

Не упіЗШ1ЄШ в людях цих бадьорих, 

ЧИЙ нрок твердий і lІепокліllllИЙ стап. 

Співаїl ше, Десно, в ВРСІІЯПИХ просторах, 

Ростіть, БУДОВІІ, гомоніть, МОСТИ! 

Старому - тліть, ИОВОМУ - процвісти. 
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Тут був готель «царград». Спинись, людино! 

Він ПУШI{іна, вигнанця і співця, 

Приймав колись. ни[Jеныш зала ця 

Найвищу ИРlІвітала верховину. 

Зібравшись иа весілля, у гостину, 

Неволі син, щО ВІІ[JВОЛЯВ серця, 

Тут СlІочивав, не знавши рішенця, 

Що тьмою СОНЯЧНУ повив годииу. 

Шевченко і\ Пушкін! ГНа.'Іа їх обох 

Рука царя під бурю і негоду, 

Та не взяли ні IІліснява, ні мох 

Іх серць наШаІХ -- і, непокірні вроду, 

Вопн НССШІ не разом, та удвох 

На І<рилах слова сонце і свободу. 
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Час не одну ГОДIIllУ строго вибив 

Над скромним ЦИМ будиночком. Трава 

Росла і в'яла. Та й тепер жива 

Твоя тут па~l'нть, Леоніде ГлІбов. 

Нащадки сіверян, полян, дулібів, 

Маl1ята вчать ті сонячнІ слова, 

Що, ніби чародійннк а рукава, 

Ти синав ЇМ - і в добрості ие схибив. 

«Стоїть гора високая» й тепер, 

«А МОI10дість!» - такої ие зазнав ти, 

Бо в сірі дні, бо в чорні дні умер. 

СШlll і дочки! Щебетанням славте 

Дідуся, що аа ТИХ СУМНИХ часІв 

«ДзвІнком»· серця дитячі веселив. 
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В тугому коміРЦі, 3 тяжким портфелем, 
Охайний, чепурний і мовчазний, 

Він перебув тут вік свій иелегІСПЙ 

Над стаТИСТIІЧIІИМ діЛОАІ невеселнм. 

Та недарма ми буйнпм цвітом стелем 

Узгір'я, де ніднісся дуб ставний, 

Що пам'ятник отінює німий; 

Він рідний наШЩI городам і селам. 

Глибоким зором і пеРОА[ ТОНКИМ 

Він слугував народові своєму, 

Боліючи душею разом з ним. 

Життя і кров, а не сюжет і тему 

Він залншив па білнх сторІнках -
І слів його не обернуть на нрах. 
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Іще, здається, BQOpa тут ГУЛИ 
ГРОМОВИМ КРОКОМ бойові заГОНIІ, 

І грізний тупіт огнеГРПВlIХ ,юней 

Будив ЛУНУ серед ТЯЖКОЇ МЛІІ. 

Тут СИНЬО-ЖОВТУ нл!сшшу змеЛIІ 

Бійці, що прапор піднеСЛIІ QеРВОПIІЙ,

І пам'ять ваша в пітьмі не потоне, 

Завзяття більшовІщыгоo орли! 

ВКЛОНЯЮСЯ БУДІШО'IКУ ШIc.lЬ"ОМУ, 
Де HOQYBaB безстрашний командир 
у БЛllClШВlIЦЯХ, в ро"отанні грому. 

Ми ростемо і в BIICOQiHL, ! вшпр, 
І правда наша кривду lІоборола ..• 
Хвала Ж БОРЦIIМ! В!п з нами, Щорс МІІІ,ола! 

2 квіТ1lЯ 1937, 
ЧеР1lігіу 
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у ПАРRУ 

Легкий обруч навзавоДп 3 багряним 

Безумним листям. Дві стрункі ноги 

В тоюшх папчішках. Неба береги 

3mlЛИСЬ жагуче 3 парком полум'яиим. 

Щасливі МІ! - а завтра, знаю, станем 

Ще щаСЛl!віші. Виють наВl(РУГИ, 

Як ЧОРНИЙ вітер, наші вороги,-

Та не ЗЛОВНТІІ нас їХ ЗЛИМ аРIШНОМ. 

Стаиь, дівчшшоl Подумай, подивись: 

Ти ще не знаеш, що було КОЛИСЬ 

Отут, при и'єдесталі Ніколая. 

Це батько твій, це сива мати зиає -
І з Їхніх сліз, що день у день лились, 

ЖовтнеВIІЙ день, як вічність, розцвітає. 
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РибаЛЬСI.кі CIIA~TII 

І. ЗИМОВІ ВЕЧОРИ 

л пам'ятаю вечори зимові, 

Мовчання саду, візерушш шиб, 

Луни морозної співучу глиб, 

Дозвілля, тихій віддане розмові. 

Тоді рибак, бувало, риБЮlOві 

Віщав уроче тасмннці риб, 

І марилось: о ШВlІдше! О коли б 

Узавтра вранці - Ішітень у діброві! 

л був малпй і рідко ДОІшдав 

Свос слівце про очерет, про став, 

Про ХІІТРУ IІліть, IІрО ненаситну щуку. 

ВОНІІ ІІОМСР"П -- і браТIІ мої, 

І кум Денис, незмінниіЇ друг сім'ї, 

Та дяка їм довічна за науку! 
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П. ОКУНІ 

Живців, нарешті, досить у відрі. 

Куди ж пшшти, де стати иа ириколі? 

О! Глянь! Стрибають в іскрянім півколі 

МалеНЬІІі риБІО!, МОВ у дивній грil 

Та то не гра. Не тільки тут, вгорі, 

А й иід водою, у зе.,енім иолі 

Водорослии, в хижаків доволі,

Тож бережіться, срібні иічкурі! 

Отут і станем під густнм лататтям: 

Ловці підводні знають, ЩО чекать їм 

На здоБИЧ - там найліпше, з-за ирикрить, 

Тож понлавець, не ВСТИГШИ добре й стати, 

Піриав в воду ... Що ж бо, пане-брате! 
Зловився й сам? - Не все ж тобі ловить! 
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ІІІ. JJИІІ 

Тут очерст, латаття, оситняк. 

Вода СПlllllшась - не біЖить, не рине, 

ЗаДУ~Н1лася. Внводок качиний 

Полощеться, забравшись У ГУЩЮ{. 

Мій поплавець, що наче був закляк, 

Здригнувся раз ... удруге ... иіВХВШIПІІIІ 
Чекания ..• Ваші ШТУЧКІІ, рибо Лlше! 
СТПС УДЛlllце .•. Сіпнув ..• Ого, це тю,! 

Ніяк не хоче лінюх зеленавий 

Виходити на иоверхню зо дна, 

Де те~IІІІІЙ 31УЛ і довгі сонні травн. 

Та не порветься волосінь міцна, 

І вудлища ЦУИКОГО не зламати ..• 
'Фу ... Грі кінець ... Подай иідсаку, брате! 
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ІУ. ПJІІ'l'Ь 

Уже вишневі зацвіли сади -
І сиіг нахучий падає на воду, 

Пригріті теплим промсием зі сходу, 

Бабки * нрозорі лізуть із ВОl\И. 

На очерет, на нівгиилу ІШЛОДУ 

Чіпляються янтарні їх рядп. 

Збирай лишень добро те і клади 

У свій кяmкст, ЯlI це ведеться зрод)·. 

Нехай лоскочуть ГОЛОВУ - дарма! 

Зате на світі кращої нема, 

Нема вірнішої, ЯlI ця нажива **1 

Лише махпу.'1а удлищем рука -
І поплавець, як б;шскаВІШ, знИ!ш: 

Не зна вагань краснопір пожаДЛD1!а. 
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На сизих луках скошеио отаву, 

І літо буйне в береги ввійшло. 

Городами проходжу я до ставу. 

Що ліг в яру, ЛІ' велетенськс скло. 

3 Ішіток і зілля мас він оправу, 
І голубе пливе над ІШМ тепло. 

Відчалнв я. RРОПllВl(У І(учеряву 

Та ненюфари рве МОЄ весло. 

Спинився. В воду впав зелений ІЮІШК. 

його чатує сто очей чсрвоних -
І поплавець пірнає, ЯК жпвнЙ. 

А з берега, немов вінок І(упальськпй, 

Пливе водою пісня. День рибадьськпй

Не перший день, але щораз повнй! 
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У. Jml'ОIlИ 

1 

Цибуля, сіль, піВХJІіба, три тарані, 

ПіВПЛЯШI\И, запасні гачки, чаііllll", .. 
У ес, либою,. Рибалка здавна 3ВІІК 

Перевірять припаси в тиші ранній. 

Ідемо вдвох: тут для ГУЧНИХ компаній 

Не місце - рибі иенавистен кршt 

І ~lеТУШIІЯ. Вже огняний язшt 

Затріпотів на неба бліднЇІЇ грані. 

Не пізно ще, та прискорім ходу: 

Усе владнати треба до ладу 

І ранішню засипати IІрииаду. 

Чорніє МЛШІ, рум'яна СІІИТЬ вода, 

І солов 'їна иісия молода 

Пливе стру~шом із росяного саду. 
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ДеllllС уще ІІа місці. Вще ОДИІІ 

У торбі єl - ВеЛІІІШЙ? - Та ЧlІмаШIЙ! 

На НОМllші сухому посідаЛIІ 

І - ніЧНЧIlРR. ЛІІШ серцп чути дзвІн. 

ЯН МОЛОІШ, туман ПЛlІве з ДОЛІІІІ. 

ЧIlРЮІ ЩІІВОЮ хмаРІЮЮ промчаЛlI. 

В ду~шах снуєтьсп дійсне й небувале ... 
І раIlТОМ: «Ах! .. 3ірвавсп! су·шй син! » 

І ТИШ[l ШІОВ. А РЮIOН lІаЛlІваG 

В ІІРОЗОРУ чашу, що Араїв не мас, 

Рощевого цілющого ВlІlІа. 

Враз поплавець затанцював зненацьна -
І вся душа наllРУЩllлась Рllбацьна, 

Угадуючи таЄМНllці дна. 
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Стис удлище, підсік ... Ого, ніврOl{У! 
Немов струн/!, співає волосінь, 

І короп ІШДRЄТЬСЯ У глибінь, 

Згинає ВУДЛlIще в дугу широку. 

Брат і Деннс даю'гь поради вбоку 

Розважні й мудрі: старших поколінь 

Одвічне право .•. Та уже, пк тінь, 
З'явилась риба жадібному оку. 

Огнем треМТПЧIІМ блиснула луск/!,

А.'1е ще р/!з правиця віднуска 

у темну воду нрасня золотого. 

Наш буде, наш! - А сонце вже пече,

І дивиться Денис через плече 

Так, ЯІ{ воно: ласкаво, лено, строго. 
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УІ. ПЕРЕЙПIJJА ДОРОГУ 

ІЦо вдієш? У прикмети й забобони 

Рибалки вірять, та й мисливці теж, 

І від примарних не втекти мереж, 

у сі природні знаючи законн. 

От і сьогодпі: наче мІО' червоний, 

Майнула хустка ntіж городніх меж, 

А там іностать вирнула ... Не стеlIl, 
Зверни з дороги, ЩО в тумані тоне! 

Іде назустріч ... Відрами кита ... 
З-під хустки волосинка золота 

Промінням виграє ... Біда, їй-богу! 

Ну, я ІІІ казав - поза кл)"няnш йти! 

Порожню торбу буде той нести, 

Кому крас~"нп перейшла дорогу! 
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VII. РОДІОН 

Бувало - ранок, очерет, заТОІ:а ... 
Із братом ТІІХО у човні СІІДІІШ -
І раптом розсуває щось комиш 

Безшумно, нібll вндра гостроока. 

(ДоБРllдень! Кл ь о в н а У Д иl » - Тінь 

ШИРOl:а 

ВіД картуза; два вуси, що хвацькіш 

Один угору, ДРУГИЙ поважніш 

УIІІІ3 иішов ..• ТИПОВИЙ заволокаl 

Це Родіои (Рсдьком прозваЛll ЛЮДИ). 

Він 1Іаш земляк. А звіДIШ Ж «JШЬОВ ІНІ УДИ»? 

Це, бачте, із Сибіру віи привіз. 

Музика, швець, рибалка і МІІСЛИВИЙ, 

ТУДІІ віи ЇЗДІІВ 110 ЖІІТТЯ щасливе -
І повернувся знов ДО ріДНIІХ сліз *. 

1938-1940, 
Ірnін, - [{иїе 
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Настав великий день - і слух наСТОРОЖllТЬ 

у ся Нраїна Рад, і задзвенять антени 

Від льоду вічного аж по Rавказ зелений; 

Скрізь, де навчилися щасливо люди жить. 

Хай друг радіG наш і ворог хай дрижить: 

Ми сильні Gдністю - пастух, пілот, учений, 

Єдину кров несуть артерії і веИIl, 

ЄДІІне серцс в нас: воно В Rрсмлі горить. 

На вісімиаДЦЯТIІЙ підносЯ'lИСЯ вал, 

Велика партія країиу всю підносить,

цвіте, як райдуга, Інтернаціонал. 

Ніхто ніlЮЛИ нас не зігне й не піДIЮСИТЬ: 

Бо ІЇ землю Пушкіна тешшть одна ЗОРІ!, 

І Руставелі край, і НІІВУ RоБЗDРI!! 

1939 

85 



ДАВИДУ ГОФШТЕЙНОВІ 

На ccrl'ЦlfНі піl,У ШИТТGВlJГО 

Потrапив :І у ДИI'lltI, трмниtt .ніс. 

j(all7"r 

На середині віІ,У життєвого 

ТИ ОПИНИВСЯ в радіснім саду 

І проказав: - Я з ДРУЗЯМИ іду,

І сонце світу світить нам дорогу! 

Своїм братам ти оду і еІШОГУ 

Ніс, як дари, під бурю, під біду, 

І чесно славиш землю мо.,оду, 

І слово чесне вивіРЯGШ строго. 

Багато бачив і продумав ти, 

ПРОХОДЯЧІІ через хисткі ~ІОСТИ,

І зрозумів, що наші краєвиди, 

Що наше щастя - теШI8 ця земля, 

Огрів ана промінням із Кремля, 

ЩО МІІ - воістпну брати, Давиде! 

1939 
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3 ЦИК Л У «(М оре с о л ОБ' Ї» 

ДЕНІ, ДВАДЦЯТЬ ШОСТИЙ 

я десять літ не баЧl1В Аю-Дага * -
І знову стрівся. В лагіднім дшшу 

Він воду пив із моря - на віl(У 

Мільйонний раз. Таl(а ж була одвага 

Валів зеленнх, і та ж древня сага 

Шуміла на приморсы(муy піСI(У, 

Що чув МіЦl(евич, яl( печаль ТОНІ(У 

В ньому глушила творчості наснага. 

І от мені здалося - дивна річl -
Що десять РОl(ів - лиш І(оротка ніч, 

Що з Аю-Дагом я й не розлучався. 

Що то був сон - і враз Ведмідь тоді, 

УзгІр'ям подарований воді, 

Горою ВОЛОДИМИРСЬКОЮ здався. 
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.ЦІШЬ ОСТАНI1ІЙ 

ПОВЗУТЬ ГJIіцпнії, не знаючи утомн, 

Вес впще ЇІ вище. День ОНРУГJIПЙ, МОВ росn, 

То грас Й світиться, 1'0 раптом прнгnса, 
І заСТlІгає світ, ЯІІ ~IOpe нерухоме. 

Німотний кипарис, хороший мій знаЙОnШЇI, 

Суворо ЗВОДИТЬСЯ В мінливі небеса, 

А тут, ВlПlзу, квіТКlІ, янтарна ТУТ оса 

Ух свіТJШЙ дар несе в тіспі свої xoponlll. 

Прощайтеl Зичу всім у літо увіІЇТІІ, 

ЯІІ входпть lюрабель у гавань, ДО мстп: 

Спокійно в пречутті блаженної дрімоти. 

А я рушаю в путь - нову стрі'ІаТЬ веl'НУ, 

Сllромнішу, а проте безумно занашну, 

До друзів, до Дніпра, до рідної робот". 

Н!І;ТС"Ь, 1939, 
Я.,та 
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ВЛJJЬДШНЕП 

.НР(·ОН 'J'tlHJI{~TIII'HHail еРНІ. 

С ІІі'чаJIЬНI"IМ lНУМПМ оБН:J.жа,I]НСI,. 

л. с. Лушnи1! 

ПРlІв'яла папороть ще зеленіє, 

Та вже горять, як свічі, дерева, 

І lІамороззю I(РlІєтьея трава 

Уранці-рано. СповнеНlIЇІ надії, 

Тн йдеш узліссям. Rожен кущ там I(РlІв 

ГЛllбокі таЄМНllці. ЯІ( ЖlІва, 

Між віттям павутнна ПРОПЛlІва, 

А сонце свіТІІТЬ ТІІХО, мов крізь вії. 

ЧеРВОНIІЇІ пес між ЛІІСТЯМ ЗОЛОТІІМ 

СнуЄ, як човен,- і раптово з НИМ 

зробилася Яl(ась чудесна зміна: 

Закаменів - ЛНШ хвіст ЙОМУ дрШКIІТЬ ..• 
РУШIJJЩЮ до плеча! Спокійно! МІІТЬ -
І запалає с в і ч к а в а л Ь Д Ш Н е 11 н 11 а·. 

1939-1940, 
Київ - Но'нrс(jе.л'Ь 



СМЕРТЬ ЧАl'ОДІЯ 

Па~r'л.,.і П. о. ЛгаНUUl1ltіliова 

ЯІ( Гамалія той на байдаку 

Повелівав одразу двом стихіям -
Козацтву Й морю,- так віи чародієм 

МУЗИI(У Й спів єднав у тнань тонку. 

СУВОРІІЙ лад був У його полну, 

І - щоб розквіТНУТIІ казнам і мріям -
ВЛlІвав вІн міць, що в ній ми молодієм, 

КларнетовІ, сопрано і СМИЧКУ. 

Ріка мелодій грала, нлеІютіла, 

І вІн палав, ян невичерпна спла,

Та враз ІІОЧУВСЯ смерті строгий стук. 

Але побачив ЛІІШ один із зали, 

Ян очі чародія IІримеркаЛIІ, 

Як паличку віll випустив із РУ". 

21 травня 1940, 
Но>;rебє.l!Ь 



ФЕДІ,ІЮНИ'І СПІВАЄ 

Ставний, сумний, в народнім краснім строї 

Він устає - і гості підве.'1ИСЬ: 

«Давно уже не чувано такоі, 

А ще гучніша залуна - колись ... » 

Співає він. Один, ЧИ два, 'ІІІ троє,

Чи З БУКОВІІНСЬКИХ голубих узлісь 

Увесь народ у гордім неспокої 

Устав, "емлі щоб повернути вісь, 

Щоб цlсарсы�огоo обернуть жовніра 

На Довбуша, чия правиця щира 

СвІй топірець піднесла - за людей ... 

І вся громада блідне у безмов'ї: 

То Кобзаря, що зріс на Наддніпров'ї, 

Стрічав БУIШВИНСЬКllЙ соловей. 

1940 
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l\IИСТЕЦ'ГВО ПЕІ'ЕКJІЛДУ 

и. :Мо УwФ.оnу 

Іде стрілець на незнайомий ЛУГ. 

ЧІІ ПТІІЦЯ Ж є? Чи день сьогодні вдаЛIІЙ? 

ЧІІ влучно він стрілятиме? 

ПромчаЛIІ 

ЧIlРКIІ, ЯК ВІІХОР,- і зайнявся ДУХ. 

Так ШlИга свій ЯВЛЯЄ ВИДНОКРУГ, 

І в ті РЯДІШ, що на напері стаЛІІ, 

ТІІ ~!аЕШ ВЛУЧІІТН, МИСЛИВЦЮ вдалий, 

І нревиим ЛЮДЯ~І принести, ян ДРУГ. 

Не вбити, ні! ДЛЯ ВСЯНІІХ аllа.'10ГіїІ 

Межа буває: треба, щоб слова 

3 багаТIІХ не зроБIlЛIlСЯ убогі, 

Щоб заЛИШllлась думка в НІІХ ЖlІва 

І щоб душі постової впяв 

На нас, ян рідmlЙ, 3 чуШllІІ1І новіяв. 

1910, l<О1<теБСJ!Ь 
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ВQ.110ДIlI\IІІI' КОРО.тІЕНІ{О 

Його я баЧIIВ тільки раз в ЖИтті -
У Кисві, в професорській квартирі. 

З-иід брів наВIІСЛIІХ очі грали ЩIlрі, 

В ІІИХ іСІІРИ миготіли золоті. 

у СКРОМІІості й великій просто·rі 

Оповідав про «статського» він звіра, 

lЦо, ІІа догоду катові в lІорфIlрі, 

Розп'яв дітей ІІ0лтаВСЬІІIlХ ІІа хресті *. 

я слів його не МОЖУ ІІ0ВТОРИТИ, 

Але й забути Їх не можу, ніІ 

Вони в душі - немов засохлі l\Віти. 

То Ж він Сllазав у найчорніші дні, 

Доріг сибірсыІхx порохом УІІРІІТИЙ: 

«А все-таКІ! поперед нас огні!» 

1940 
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Глибока ніч. Будинки сплять і люди, 

ЛИШ іиколи промчить автомобіль, 

Та сяйво блисне, та не знать відкіль 

Озветься голос. Тіні мов приблуди. 

Снують і коливаються усюди. 

Скінчив роботу н,- але не біль 

у серці, ніІ Заграє ранку хміль, 

І день великий, наче свято, буде! 

О, як майдаШІ ці заклекотять, 

Заіскряться, розквітнуть променисто, 

Як загримлять оркестри урочисто! 

Як буде весело мені впізнать 

у лавах тих, де прапори горять, 

Радянський Rиїв, невмируще міс'ги! 

7 Jlистоnа дІІ 1940 



РІЧНИЦЯ ВИ3ВОЛЕННЯ 

о скорбні тіні страдників великих -
Федьковича, Стефаника, Франка! 

Гримить, як пісня молода й струнка, 

Народ наш вільннЙ. В переможних КРИRах 

Палає даль. Нема тиранів дикнх,-

І ираця, й правда розцвіла людська. 

3робила це рука більшовика, 

Піднявши стяг свій на полях І ріках. 

Недавно ще густа лежала тьма 

Над Львовом і Дрогобичем. ЯРАJа, 

3давалося, народ повік не скине. 

Та що за цей зробилось ДИВНИЙ рІк, 

Рік волі, більший за неволі вік! 

Я!(і прекрасні перші РО]ЮВИЮІ! 

1940 
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НОВОРІЧНИЙ СОНЕТ 

На вікнах срібна світиться різьба, 

Сніт инки грають в сяйві електричні~l, 

І незабаром дзвоном опівніЧlІІlМ 

ГОДИНІІІІК НІІТЬ шовкову розруба. 

Великий гіМIІ, де труд і боротьба, 

СТОЛИЦЯ світу кине ніби [!ЛИЧ нам, 

І з МОЛОДИМ МИ стрінемося січ нем 

В країні, де ні нана, ІІі раба. 

Настроймо т СТРУІІИ ми на лад ВИСОКНЙ, 

Щоб наші роки, як гірські ПОТОІШ, 

Світили зрІст майбутнього зела, 

Щоб від Паміру до Карпат дзвеніла, 

Неначе ніс ня ПРОМСlІистокрила, 

Народу слава й партії хвала! 

1940 



ФРАНКО 

На ріці вавілонській - і л там сндІв, 

На розбитий орган у розпуці глядів ... 
І. я. Франко 

Нема тих струп, яюlх би не торкала 

Його рука, вся в чесних мозолях. 

Пройшов він борозною вслід орала 

3 народом поруч свій кремпистий шлях. 

3 народом разом Вlуками Тантал а 
Вів мучився, коли от-от в очах 

Обітована їм земля сіяла 

І Вlаревом зникала у полях. 

І знов ридав на вавілонсЬІШХ ріках 

МОГУЧІІЙ голос, повен сил вешIКИХ,

І хай розбився дорогий орган, 

Та досягли ми меж обітованих, 

І він стоїть У відсвітах багряних 

3 ТарасоВІ поруч - брат і ДРУГ Іван. 

1941 
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ЦВІТЕ А3АЛІЯ 

Цветут гортензии в Батуми. 

Пих. Ушаnов 

Цвіте азалія, мій друже Ушаков, 

У мене на вікні, в кінці старого року, 

І я люблю ЇЇ, як дівчину жорстоку, 

Що після довгих мук дарув нам любов. 

я впертим доглядом рослину поборов, 

Хоч і чималу мав з триклятою мороку. 

Тепср цвіте вона, свого дійшовши СТРОКУ,

Зими ТОНКИЙ етюд до весняних дібров. 

Так і в поезії, Т8І( і в ,китті людському: 

Крізь порох, труд і піт, крізь сумніви і ВТОМУ 

Ми здобувавмо свою ВИСОЧИНУ. 

Тож нинІ, сповнивши свій традиційний келих, 

По-братськи ВИПИЙМО за вицвіт мук веселих, 

3а чесио придбану щас:шву сивизнуl 

1 січня 1941 
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СЛОВО І пщгп, * 

я стрівся з друзями, обвітреними боєм, 

В рожеві сутінки лапатої зими -
І РУКІІ стисну ли В однім пориві ми, 

у вірі, що свій стяг, і спів, і хліб віДстоїм. 

Ми кинули в ефір иривіт братам-героям. 

І наші голоси нідхонлено крильми 

Душі ІІародної. НОТНСЯ ж і грими, 

О слово, зроджене свящеННIІМ непокосм! 

І нам приніс ефір гарячий відповіт, 

ЩО СЯЄВОМ зорі зайнявся білий світ, 

Що гнеться ворога розлюченого сила, 

Що иеремоги дзвін л~'нає віщовий, 

Що день відродження наблизився НОВШЇ, 

Що радість весняна все небо ВЗ0лот!ша. 

1941 
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:КИЄВУ 

Преltрасний :Києве на предltовічних горах! 

Многострадальному хвала тобі, хвала! 

Хай на просторищах, де смерть як ніч пройшпа, 

BocltpecHe день Життя і весен неозорих! 

За очі змучені дітей смертельно хворих, 

За кров, що рІчкою гарячою теltла, 

За Clшернені скарби, за чорні всі діла 

Хай вороги твоі розсиплються на порох! 

Поltари повної настав жаданий час! 

Не пощербився меч, і світоч не погас, 

Вершить свій правий суд свята людська 

скорбота! 

СlІнам, що віддають ЖІІТТЯ за ОТЧИЙ дІм, 

Що волю принесли крізь непроглядний дим, 

Наш :КИЇВ Золоті РОЗltРИЛЮ6 Ворота. 

16 ЛЮТО?О 1943, 

1/() П(Jlj(),1і до Hur.ea 
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ПАНЕВУ 

Уклін земний священннм верховинам, 

Де тінь Тараса навіки-віків, 

Душі народної любов і гнів, 

Знялась в безсмертя помахом орлиним! 

Там ворог був і иотоитом звіРШIІШ 

Топтав святині. Там моїх братів 

Лилася кров і сльози матерів 

ПвітчаЛIІ сон сииовнім домовинам. 

Та встав Тарас, і встав Тарасів син, 

І всі брати-пароди як ОДин 

Знялися сонцем сунроти тумаиів,-

І зловорожа падав стіиа, 

І JIенорочний, nІ' зоря ясна, 

В багрянім сяАві виникав Панів. 

! Jtlотого 1944 
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ПАД СВІТОМ МИР 

Над світом І\ПIР, пк аРI\8 золота, 

3 кінця в кінець ноБЛIIС"УЄ дугою! 
РознраВlІвшиея 3 силою лпхою, 

Співай пісні, веселі сій жита! 

На цілий світ народнії уста 

ПРОМОВИЛИ: І<інець ТЯЖІЮМУ бою! 

І МІІ йдемо зеленою тропою 

Туди, де сяє всіх в1"ів мета. 

О, праці й поту ми не боїмося! 

Хай час і труд побілять иам волосся, 

Ми юності ніlЮМУ не З:\ІІМО! 

На;\ світом мпр -- і наша Україна, 

В сім'ї орюшій молодість орлина, 

На Дніпробуд поставнла кермо. 

1945 
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ДІМ ПРЕШЕРНА * 

Село Верба. На обрії - химерна 

Поема гір. Під деревом стар нм 

Білів простнй, добродушний дІм, 

Де вперше мати сповила Прешерна. 

Любові й віри невмирущі зерна 

Поет посіяв на лану своїм, 

Але в житті шляхом ішов тяжким, 

Де забуття давала лиш тавериа. 

Як чужаниця у своїй землі, 

Він навіть самогубної петлі 

Був зажадав у дикому відчаї, 

Та смерть сама до страдника ирийшла, 

Тепер - ти чуєш? - дівчинка мала 

В твоїм будинку твій сонет читає! 

17. ІХ. 1945, 
Б6./!град 
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ВІРНІСТЬ 

Знайдеш собі дівчиноНl,ІСУ 

;J qОРНИ~lІІ брова,IИ, 

Та не знайдеш теї правди, 

Що була між нами. 

Лице, де осінь тіиню налягла, 

Одбилося в безмовному затоні, 

І очі звідти гляиу ЛІІ безсонні, 

І скорбна Тllша строгого чола. 

ПіС1lЛ 

Здалека ЧУТІІ переплеСІ{ весла, 

Падуть ЛИСТКІІ, пожовклі і червоні, 

І ТІІХО ПЛІІНУТЬ по холодиіаl лоні 

ТУДIl, "УДИ і молодість пішла. 

Знайшов собі він з ЧОРНІІ~Ш броваМІІ 

ДіВЧІІНОНЬКУ - нову весну знайшов 

І зник ІІаві" за гораМІІ й дола~ш ... 

3ів'яла рунь, МИНУJШСЯ любов ... 
Чиє ж весло там "рас СІІІІС иоле? 

Вернувся? Ні! Не ПОІшдав ніКОШІ! 
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)'ИJIЯ, ГИЛЯ, ТіІ 11 сірії гуси, 

Стежечкою та й на став ... 
Прошу ж тебе, молодий коаа'!", 
Ти натуру перестав! 

Торкнулась легко скорбною рукою 

Його розмашистого рукава. 

І говорила б - але що слова 

у боротьбі з сваволею такою! 

Як вітрові, нема йому спокою, 

СВОС він серце сам і розрива, 

В безодню рнне буйна голова -
І ІІЇНЬ дзвеннть уздою золотою. 

«Оця ХУСТllllа - обтирать чоло, 

Цей персник - люте відганяти зло, 

А сльози ці - я ЇХ собі зоставлю ... » 

МОВЧІІТЬ, Задумався. RОІІЯ СІІІІІІІІВ, 

Простяг їй РУКІІ - леГІШ підхопив -
І прошептав: «Натуру переставлю». 

105 
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11 ж тую хмизину 
Ногою однину, 

Тани тебе, мила, 

Любить не понину, 

JIюбить не нонину! 

Піс1tя 

Вечірня радість, ~IOB далекі дзвони, 

Мов відголос, мов спомин, мов луна ... 
До стомленого підіЙШЛIІ вікна, 

І в погляді, як в морі, погляд тоне ... 

Отак життя пройшлп МІІ довгі ГОПИ, 

Всього було - й трутизни, і вина 

у чарці тій, якій немає дпа, 

Аж поки кров наві" не захолонеl 

Дай рученьку. Спрацьована, худаl 

ВОЛОССЯ дай мені поцілувати,

Ця сивина прекрасна й молода. 

Ти друг, ТИ вІрність, ти жона і мати,

О! Бачиш? Син наш за вікном біЖIlТЬ! 

Люблю тебе. Не можу розлюбить. 

15 жовТ1tя 1945, 
Бєлград 
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МОСНВА 

То смерті хтивої лихі булп жнива, 

Rоли всі мускули напружили иароди, 

Багнет і молот свій в ім'я життя й свободи, 

В ім'я вселюдського піднявши торжества. 

Фортеця всесвіту, ти, зоряиа Москва, 

Уста затисиувши, пад суходіл і ВОДИ 

ЯІ, щастн вартовий у темрнві иегоди 

lIе;шамно зносилась, сувора і жива. 

Не грали па Rремлі у ночі ті р~'біНП, 

Як прпвиди німі, стояли чорні стіни, 

Гримів по вулицях гармат і тапків ряд,-

І в наіігірніший час, ~'певнеllа істрога, 

У всесвіт шшула ТП слово: пер е мог а -
І обізвавсь тобі ЛУПОЮ СталінградІ 

3 вересня 1946 
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ДВА СОНЕТИ ПРО ГОРЬКОГО 

1 

На гребні ДВОХ епох ішов палкнй ТlІтан, 

Всім серцем відданий життю доби нової. 

Ніколи він не вмів ділнть себе падвоє, 

Вперед ДИВИВСЯ він крізь раніШній туман. 

Всю землю він СХОДИВ - і бачив стільки ран, 

І стільки баЧIІВ сліз, що ДЛЯ дуШі дрібної 

Несила б їх знести ... Та хмари грозової 
Він був провісником - і ЇЙ співав пеаи. 

В кривавій темряві пройшла гроза очисна, 

І в муках боротьби нова зросла отчизна, 

На темних згарищах піднісся свіТЛIІЙ дім ... 

І Ленін, ЗОДЧИЙ наш, і Партія, вершптеJIЬ, 

Вітали велетня, що мп зовемо - вчитель, 

Що весь иарод З0ве <І любов'ю: ІН\Ш МаКСІІМ! 
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2 

Ноли тебе нараз вагання тінь огорне, 

Ноли помнслиш ти, ЩО В безвихідь зайшов,

Над ннигаМIІ його ТИ нахилися знов, 

я~иття його згадай, як юність, неповторне. 

О, як ненавидіть умів він МОрОI' чорний, 

Як З серця до людей він нростягав любов, 

Як кров'ю власною иенравду він боров, 

Як нроти ворогів стояв він непоборнийl 

у землю і вогонь, у СИЛУ ЛЮДСЬНІІХ рун, 

У мудрість книг людськнх залюблений без ~Ііри, 

Навік затаврував вІн ЖlІвотіння сlре. 

Безсмертеи, хто нрнйшов у світ як первоук 

І міццю генія піднісся на вершини ..• 
Стократ загинувши, повік вІн не зпгинеl 

1946 
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СОФІЯ 

Тут давня дружба зріє Й пломеиіє, 

Ії ніЯІШМ бурям не згасить. 

Ти пронесла крізь ЧОРНІІЙ СОН століть 

Свічу свободи Й вірності, Софієl 

Страшпий був час: тебе удави-змії 

Хотіли в хижих кільцях задавить, 

Твої троянди і твою блаЮІТІ. 

СІШСРПИЛИ 'Іерви зра;lll ЇІ тиранії. 

Але чи то ж Болгарія була? 

Хіба народ ваш на парод вс.,а 

Та піспя, що підносив Христо Ботев! 

НІ! І в наЙТЯЖЧIІЇl, у рішучий час 

Братерські руки простягли до нас 

ПаЛl<і ряди бо.'1гарських патріотів. 

1947 
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СОНЕ1' ПРО СЛОВНИК 

АluхаЙ.лоr."f; На.лU1іUf1U1LУ 

і .тТI'()ніі1!) Бу.лаховс lJ1і(І,'[!/ 

в Уфі, де сплять аксаковські тополі, 

В столиці світу, де Москва-ріка 

серед граніту плавно протіка, 

Ми сходились, одної повні волі. 

Ми мріяли, що у сім'ї і в школі, 

Твердиня мови, світла і струнка, 

RОЛІІСЬ устане - Ішига СЛОВIІIIlШ, 

Живі иародні радощі і болі. 

Ішла війна велика по землі,

Та, як весною срібні журавлі, 

Нас окриляли BBeQepi салюти. 

І Qac настав, і в RИGві ми зиов, 

Щоб, як свідоцтво дружби братніх мов, 

Народу СRарб народові веРНУТIІ. 

22 липня 1947 
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НЕЗГАСНА ЗОРЯ 

30РЯ моя вечірня нростилає 

Останні СМУГИ на хисткій воді. 

Стихає річ,- та співи молоді 

Ростуть, як паруси 118 небокраї. 

Птахн, нтахи! Які невтомні зграї 

Летять над Mope~,! Тіиі ЇХ бліді -
Мої слова, що змовкнуть ЛИШ тоді, 

Як вічиа ніч неро мое зламас. 

Радій же, серце! До ОСТIlIIКУ нпй 

Я~иття ЛЮДСЬІШГО пінистий наній, 

Палай з людьми жагою однією -

І знай: зоря незгасна світова, 

Вся ШИРЯЧИ проміння над землею, 

Усю мою ВіТЧIІЗНУ повива. 

Вересень, 1949, 
Xal'a~c 
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ПОЛТАвr.ЬIПІЙ БІЙ 

:КОШІ Полтавський громокрилпй бій 

3аклекотіВ, загуготів простором, 

БіJIЯ Петра стояв 3 lІезгаСНlI~1 зором 

Полковник фастівський Семеи Палій. 

3ВІІвався зрадп пласколобий змій, 

Та прав ДП меч і повсеЛЮДIІИЙ сором 

Його разплп,- і народний форум 

ПРОКЛЯВ Мазепу в правоті своїй. 

І І(різь віки пригні'lення й lІеволі 

На ииві праці і ІІа ратнім полі 

ІШ.,.І ми пор~'ч, друзі і брати,-

Та тільки змившп геть ЛИХУ порфіру, 

СВОЮ МІ! сиілку ОСВЯТИШІ ЩИРУ 

ОГНЯ~ІІІ світосяйної мети. 

1949, 
lрnіт, 
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ВЕСНА JІЮДСЬКОСТІ 

Ізнов весна, ЗІІОВ жайворонкп в полі,

А З кожною веСIІОЮ бдпжче нам 

До того, що ми звемо майбуттям,-

До свята серця, РОЗУЛIУ І волі. 

Берези Й ІШСІШ, ще недавно голі, 

Стоять, зеленим маючи гіЛ.1)ЯМ, 

3елена РУНЬ, на радість сіЯЧ3l't1, 

Вздовж заліЗНИЧНІІХ веселиться колій. 

Стрункі дівчата в одягах легких 

Перлово-ніжннй рОЗСИllають сміх, 

Як иlсні, все віддаючи роботі. 

Сьогодні груша розцвіла рясна, 

І в веснянім я чую повороті: 

Іде, наДхоДпть ЛЮДСІ.I(ості весна! 

]950 
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НА МОГИЛІ ФРАНКА 

Чолом великому трудівникові, 

Що в цій могнлі сночив свій знайшов! 

Він батьківщині ирисвятив любов, 

І вищої нема в серцях любові. 

Шевченка брат молодший, він ішов 

Крізь темні мукн, крізь кущі тернові, 

Ламав він сміло СІ<елі гранітові, 

Він люднм розум віддавав і кров! 

Ненавидів беркута, і ~'дaBa, 

І кнут, і гніт, і темний визиск він,

І на l\lаЙД3I1UХ Львова й Борислава, 

[ скрізь, де генія сіяє слаRа, 
Де світ новий підвівся із P~'ЇII, 

ФраНКОRі нашому - зе~IІІИЙ УІmі1l1 

19/;0 
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~AP І RЩ~АРП\()Н 

Шумить вода по листі, по гіллі 

І сираглу землю напуває ЩИРО, 

ЩО сонце, розгулявшися надміру, 

Палило у ЖОРСТОІюму теплі. 

Іскриться СТР~'міиь, в голубім срЮ.'!і 

ВесеЛl<а грає, вістіВIІІЩЯ МИРУ, 

Гаитуючи раикову тишу сіру, 

І на зелеиім иромеииться Сltлі, 

ЯJ,е це щастя - дарувать вологу 

:Квіткам, деревам, травам! ЯК ВОШІ 

Ії впивають, сміючись розлого! 

Вони віддячать. Ніжний цвіт веСИJl, 

ЩО ТІІ так щедро поливаєш шшl, 

Осіниій дар 3 )'Н.'ІОНОМ дасть :rЮДІІні, 

1 вереСILЛ 1954, 
I.Р1fJИ, llіuітrИ'1ltl ('пО 
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ВІРМЕІПІ 

Крізь темряву ВІКІВ, Яlt "віточ нсвгаСIІМИЙ, 

Я~адобу вольності ти гордо пронесла; 

:Колп іі терни вились нпвн.руг твого ЧО~'1а, 

Безсмертний спів лунав над горами твоїми. 

Ти бачила :JOрю ОРЛИНІІМИ очима, 

Хоч грудн, як удав, стискала хижа мла,-

І сталося! Між Сltель троянда ро:щвіла, 

Що у маЙбутНІ.ому СТОІ(рат пиmиіш цвіСТlІме. 

Твій древній Єреван, сади твої й поля, 

Тебе животворить промішш із Rрем.'ІЯ, 

Ширяє світлий труд в долині Арарата. 

Між друзів і братів, У гомінкій сім'У 

Будови ЗВОДИШ ти невидимі свої; 

Прийми ж і мій Уlшіи - ві,'\ друга і від брата. 

15 вереС1/Я 1954, 
Вреваu 
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ПРИl\IОРО30К 

ТРОЯНДИ паморозь іскристо-сиаа вкрила, 

Хоч бідні пуп'янки ще прагиуть розцвісти; 

Летить ДО вирію, до теплої мети 

Гусей згуртованих черга ШИРOlюкрила. 

Човнн У НРІІСТВНЯХ, і згорнуто вітрила, 

Як перечитані віД милої листи. 

у лісі паростка ЖИВОГО ІІС знайти, 

у полі хліб людський людська РУІІа СКОСllла. 

А от же пуп'ЯШШ у мене на столі 

Сьогодні розцвіли у хаТПЬОnlУ теплі, 

На стеблах, живлених СОЛОДJ(ОЮ водою, 

І зелениться рунь І(різь сонну калаМУТІ., 

І зиаю, що човии - не НИНі, то весною -
3а срібними ГУСЬМІІ 110 водах ИОПЛИВУТЬ. 

4 .листопада 1955, 
Ниїв 
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НАД ПЛЕСОМ 

Над плссом озера Я юність прнгадав, 

Вечірні небеса і посвист крнл качиних, 

Туман, що молоком біліє по долинах, 

В лататті іі КО~lИшах прозороводнй стив. 

Як псрельоту Я жадібно дожидав -
І табунців чирят, і зграй ТЯЖRlIХ КРШКИНІІХ, 

Як, прнтаівшися у РОСЯНИХ рослинах, 

Товаришам <<nилыlй!» радіючи "Рllчав! 

Лунали постріли, і падав шріт ІІа воду, 

Немов нежданий град З ясного небозводу, 

Відлуння на лугах, СТllхаючи, гуло. 

А присмер"и уже вгортаЛIІ землю, СНІІ!, 

І, настріЛЯВШIІСЯ, вертаЛIІСЬ ми щасливі, 

Дарма що промахів чимало в нас б)·ло. 

1955, l1uїе 
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ПО СЛІДАХ 

Була метслиця - і Тllша залягла. 

На білому снігу - рожеві ІЇ енні смуги. 

йдемо нс кваилячись. О! Бачиш - слід і ДРУГИІЇ 

Ідуть ЗllгзагаМІІ у поле від села І 

Цікаво для зайців, ВИДИМО, ніч ПРОЙШllа: 

Після голодних днів жорстокої зав 'юги 

Пожирували тут ухаті лсдацюги, 

Немов до власиого зібравшися стола! 

Та скирті клеверу нс буде з того шкоди, 

А нам зате які ввижаються пригоди 

Отам, куди ведуть лукаві ці сліди І 

Глянь - с к и Д к а ..• Ну, пильнуй! 
Я стану з цього боку, 

А ТИ відтіль заходь. Напруж і руки, й око! 

ВІн, певне, там лежить у бур'янІ ... Іди! 

1955, Київ 
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ПЕРШИЙ ГРІМ 

Як перший грім, мов колесо веселе, 

ПРОlютитьея над ліеом вееНЯНIІМ 

І залишить гроза блакитний ДИМ, 

А ио долинах вогку млу простеле; 

Як хмарки, мов Rолумба каравели, 

На обрії розтануть голубім,

Зітхнуть поля всі ИОДИХОМ ОДНИМ, 

Гілля на лнпах оживе дебеле, 

Легка бджола за ВЗЯТКОМ полетить, 

Трава збагне, що треба зелеиіть, 

Бруньки лииучі лопнуть ІН. иаштанах, 

І ніж кривий В руці садіВНIII:а 

Заблисне враз, щоб яблунька хистка 

Стрункіш росла по ЖИВОНОСНИХ ранах. 

18 nвітnя 1956, 
Ва)Jшава 
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СШСТИНСЬКА МАДОННА 

Хто смів снвззть, що нс богИІШ ти? 

І. Я. Фрuu,nо. «(CiKCTU1-lСька .лtr.zдm-ІUQJ.' 

Малиt1 вже добре МНЙСТРУЯ:l1l 

Т. 1', Шрr;чєнко. «(Марія}) 

О, хто сквзав, що не людина ти? 

Таж ти живеш в Шевченковій Марії, 

Перед тобою світ земний темніє, 

Щоб хмаРIЮЮ до ніг тобі лягти. 

Ти ДИВІІШСЯ В маіІбутне, у світи, 

І ЇМ несеш дитя своє. Rрізь пії 

Таl(ИЙ великий смуток пл:оменіє, 

1Цо слів розради іІ мудрим не ЗllюїТIІ. 

Твое малятко, КРУГЛООI(е й гоже, 

RОЛІІСЬ теслярський ПОЯВІІВШІІ хист, 

Хрест витсше собі людський, не божий. 

ТОМУ Т3:IПIЙ n твоїй печалі зміст, 
Якнй лиш людство зрозуміти може, 

А не свята Варвара іі папа Сікст. 

30 травня 1956, 
]{иїв 
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АФРОДІТА МІЛОСІ,RА 

Ти - матері Сікстинської сеотра; 

Земною, не надхмарною красою 

Ти світиш нам. Падуть иеред тобою 

ВіІШ й народи. ДалеЧіНЬ стара 

У иа~l'яті нащадків не вмира, 

Новою розцвітаЮЧIІ весною. 

Ти провідниця в праці й серед бою, 

Натхненниця і пензля, і пера. 

Ти бачила, як на нростенькій лаві, 

Забувши рани скорбиі і криваві, 

Перед тобою Гейне СЛЬОЗІІ лнв. 

Тобі одній утішпти вдалося 

Успенського, що перший зрозумів 

(мущпцы<i заВИТI<IІ» твого волосся *. 

1 .липня 1956, 

Нuїв 
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СОНЕТ 

СУРОВЬІtl Дант не ПРС:ll1рал сонета ... 
A.tCncflHap 17l1lJJnин 

}Н'пві, І'рі;шї, IІгромнії ('ОIlРТIf ... 
lЩ111 СТ'Р(lIl1"m 

... Сонети "уці ніНII(IМУ. 

Аnдрій Ма.лUIU'Ю' 

НІ( легко й просто це, мій дорогий Андрію, 

Враз - розчерком пера - з історії змеСТIІ 

Петрарrш, ПУШI,іна, МіЦI(СВllча листи, 

у вічиість - ковану в заліЗНі РИТМІ! мрію! 

Та, може, вислів Ваш я l\еПСJJКО РОЗ~'мію, 

Хотіли читачам Ви, певне, повіСТJI, 

,Що В дні осягнсНІIЯ всслюдськоі мсти 

ДареМIІО на сонет І1ам ПОlшаДRТЬ надію. 

Не згоден я і з ЦІІМ! Сувора простота, 

Що слова зайвого в своі РЯДКИ не прийме, 

Струнка гармонія, що з ДУМІШ вироста, 

Не псевдокласика, а Ішасшш,- і їй ми 

Повинні вдячні буть. Не Іграшка пуста 

Та форма, ЩО віки розкрили ЇЙ обійми! 

:; .tluстоnаЛа 19561 
[{иїа 
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МIІЩОflГШ <ІАМ\!К • 

P~'ЇIIII сірі. ГаЛЮI на СТІНІ 

СИДЯТЬ, Мов судді марноти людської. 

І луг, і Німан в СИНЬОМУ спокої, 

І наліБоцы�а пуща вдалині. 

Тут уставали буревійні дні 

Перед поетом: зрадншш й герої, 

ЛИТОВЦіВ з хрестоносцями двобої, 

Гражина й Чорний Вершник на коні, 

КlІязів литовських міжусобиа звада 

І Літавора неирощенна зрада, 

Бряжчання зброї крізь прадавній ліс, 

І ПОДВПГ неПОРОЧIIОЇ Гражини, 

І ВОГИllще, де з РОЗІІачем ИРОВlIНIІ 

В ОЧІІ('ПУ жертву КНЯЗІ, себе приніс. 
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КАМІНЬ ФІЛАРЕТІВ * 

Берези, соснн, і нісок, і яр, 

І НТИЧІІЙ свист, і вітер, і ялини. 

Тут тихо. Звідси голос не долине 

До ШlІигунів, що розсилав цар. 

Вгорі - перлисті нереливи хмар, 

Яких иема на небесах чужини ... 
Тут крила звів у свій політ ОРЛИНИЙ 

Міцкевича полумеиистий дар. 

Тут, виростаючи із зерна мріі, 

Висока думка, мов пшениця, зрів, 

Тут слово в о л я гарт дає серцям, 

Тут, гордий вірш замислюючи нотай, 

З пророчим зором слухає Адам 

Палкі промови Зана і Чечота. 

25 'Lєрвня 19,58, 
Пара'! 
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І\ІОГН,Т/И ПАРТИЗАНІВ 

Де вербп віття гнуть свов ПОХllле, 

Дс непрогляднпй яловець дріма, 

Де плаче ліс, де лугу сипь Hi~la, 

ПрореЧlІсті підносяться МОГІІЛІІ. 

ЖІІЛИ, цвіли, сміялися, любили 

Веселі хлопці - молодість сама,

І смерть. І тлін. І голосу нема, 

Ні рук міцних, що діяли й твор"ли. 

Але душа народу не сліиа, 

Вона стоока; дО МОГИЛ героїв 

Повік-віків не заросте тропа. 

ВеЛIlIШЙ дух на ПОДВИГИ їх зброїв, 

ВОНИ, омиті ніжністю матусь, 

Боролись за Ра::\янсь!(у Білорусь. 

30 червня 1958, 

J-\uїп 
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дп; ДАПШІА 

Над Світсззю прозорою, в долині, 

Де спочнвав не раз колпсь Адам 

(Такий портрет ЛI1ШІIВ худотшш нам! 

Немов стоїть Міцкевич там донині), 

Де в водах небо СНОЧlІває СІШЄ, 

Де іви нла чуть ~lОвчазним гіллям, 

Що новороту ~Іріям і літам, 

ЛІ' Пушкін l<ате, не ЗIШІЇти людині,-

Стоїть там Д~'б, мог~'тній, як зсмдя. 

Лке величчя і незламна сида! 

Як впевнено він віти РО3КРIШЯ! 

Поет новий, що ДОД Я охрестила, 

Тю, с'амо гайового короля 

Нпзвав у С.'1аву СІІНВ: Д)'б ДаНІІла. 

1 лunня 1955, 
Ниїп 
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ІЮЛО ДУБА В ЩОРСАХ * 

Під l\уБО~І цим писалася «l'ражина», 

Тут 'ІУВ CBoї~1 жагучим УХОМ він 

Мечів середньові'ІНИХ передзвін, 

ЩО ИІІМ ЛІІТВІІІІІШ потряслась доЛJШn. 

Але ЧІІ ж та насправді це країна? 

ЯЮІХ не відбулось тут перемін! 

Он Сервеч-річка свій бурхливий плнн 

Пускас, щоб крутилася турбіна, 

Як повелів колгосп-міліонер ... 
(Тю,і слова вигадують тепер, 

Що зчудувався б і Адамів геній!) 

А в гідростанцію саму зайди: 

Над шумом послухняної води 

Там філодендрони ростуть різьблеНі, 

2 ЛUn1IЯ 1958, 

Київ 
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МІНСЬК 

Вони гадали, що СКОРИВСЯ ти, 

П~о вмреш без дії, без борні, без слова, 

Що їх иожару заграва багрова 

Твій навіть иопіл рознесе в світи. 

Твоїх дітей терзаючи, Rати 

Тут вили, ЯК ВОВЧИЦЯ стоголова, -
Та ВЧИВСЯ ти у Фрунзе, в Мнсникова * 
Долати смерть і волю берегти. 

Твої СІІІІИ З синами України, 

3 орлами азіаТСЬІ<ОЇ рівнини, 
3 Росії дітьми стали в рать одну,-

І той згорів, хто світ хотів спалити ... 
А мусив же, неснтиІЇ, розуміти, 

Що Свіслоч ІШТИТЬСЯ в Березинуl 

а Jtиn"я 1958, 
Київ 

130 



I\IАРИЛЯ • 

«Сентиментальна панночка пуста! 

На графа проміняла вайделота! » -
Поета друзі говорнли потай, 

Замкнувши при поетові уста. 

Але була це дружня сліпота: 

На все життя маленька та істота 

Печать ПОlшала. Радість і скорбота 

В його піспях - це прошва золота, 

Навік прошнта голкою Марилі, 

Ії відбиток в Німанов!й хвнлі, 

Що із сонета у віки ввійшов. 

Тому клонюся густолистим липам, 

Де запалала гострим смолоскипом 

На цілий світ поетова любов. 

4 Jtunnя 1958, 

Ки'в 
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БІЛОВЕЗЬКА ПУЩА * 

{; в мене паЛIІЧН:D. із БіловеЖі, 
Горіхова, простенька, ну - смішна, 

Але мені нагадує вона 

Високі сосни у важкій одежі. 

Граби густі, беріз тонкі мережі, 

Повітря, дійсно схоже до вина. 

Де вічний шум, де вічна тишина, 

Де тропи зубрів, де сліди ведмежі ... 

'fa ні! Ох, І(рові нролилося там, 
Поли тих зубрів гонено царям, 

Мов иа заріз! .. Пора та нсдаЛСIШ, 

Поли тупа загарбницька рука 

ОстаННІ. ОГО СКОСlJла там бика, 

Телят закннувшн до Гагенбека. 

6 лиn1U'! 1958, 
Ниїв 
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ПАМ'ЯТНИК ЯНЦІ КУПАЛІ 

Обі" шосе, в веселому селі, 

ЩО СМУТ"ОМ віяло колись глибоким, 

Підноситься, мов скеля над потоком, 

Він - совість білоруської землі. 

Не тільки давні болі та жалі 

Він серцем одбивав CBoї~1 ВИСОКІШ 

Утн він КЛІІІШВ Ш'І10ХI\ТIІІIМ кроком 

Туди, де сонце СХОДИЛО в імлі. 

Він, що не знан СПОКОЮ ні СПОЧІІІШУ, 

Спокійно поглядав на В'язннку *, 
Де почннав свій МНОГОТРУДНИЙ ві", 

І ніби й нині чув все около, 

Склоняючп перед поетом ЧОЛО, 

ЙОГО прекрасно-горде: я мужик. 

7 .illlllHJl 1958, 

Ниїв 

133 



ЯКУБ КОЛАС 

я мало з ннм стрічався у жнтті, 

Та кожну зустріч уважав я святом. 

Віи другом був, у вірності завзятим, 

Тичиии, Чікованf, Лахуті. 

В суворо-добродушній простоті, 

СllУШIМ на слово, на ДУМІІИ багатим 

Він жив. Колнсь ~Іеие назвав віи братом, 

І слово це - як зірка у путі. 

Востаннє до його зайшов я дому, 

Щоб стиснуть руку другові старому. 

«Поїхав він до вьоски, но грибю) .,-

Сказала з усміхом його невістка ... 
А в Кнєві мене догнала звіСТIШ, 

Що вмер поет народу ІЇ боротьби. 

8 лunня 1958, 
Ниїв 
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БІЛОРУСЬ 

Лежать у полі вперті валуни 

На Молодечнині, в озернім краї; 

Супутник мій незаиеречно знав, 

Що кииуті льодовиком вони. 

Та виерті Білорусії СИНИ 

Сказали: неможливого немає,

І камінь иеред плугом відстуиає, 

Мов сніг перед атакою веснн. 

Як добре бачить власними очима, 

Що тут весна народу встала зрима, 

Що иа полях, де мужній ліг Настусь *, 

Пшеницю сіє, голубіє льоном, 

Шумить заводів теплим передзвоном 

Нова, жива, весела БІлорусь! 

10 липня 1958, 
Ниїв 
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ЛЕВНОВІ РЕВУЦЬІЮМУ 

В ІЮЛІІСКУ дар пісень тобі поклала ДОЛЯ, 

у серце налнла добра і чистоти, 

І дорогі Сlшрби несеш обачно ти, 

Як чашу, як свічу, у радісне РОЗДОЛЛЯ. 

Широкі обрії, не видно ираю ПОЛЯ, 

Де нам ДОВОДНТЬСЯ ирацюючи іти. 

Ти ореш, сієш, 1кнеш ДЛЯ ясної мети, 

Тебе ОJ<РІІЛЮЄ народу мудра ПОЛЯ. 

Ти учень ЛисеНJ<а, ти УJ<раїни син, 

Але зрlдні тобі і мужній Бородін, 

І глиб ЧаЙJ<ОВСЬJ<ОГО, і світлий сум Шонена. 

А скільки юнаків ТІІ ВИРЯДІІВ у путь! 

Як радує тебе, що навкруги ростуть 

Твої сораТНIІІШ, яи намолодь зелена! 

1959 
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Два серця трепетні, ВИСОІ<і два уми -
Широковітий дуб і ясен ТОНКОЛИСТИЙ -
Не слаВІІ марної, не ситої користі 

Вони, страждаЮЧJl, шукали між ЛЮДЬМИ. 

Миогоиародної годованці тюрми, 

ВОНП веЛl1 серця n ЖІІТТЯ нове і '1llет<,; 

IІе схожі в НИХ слова і І1соднакі ХИСТIf, 

Але однакова відраза в IІІIХ дО ТЬМІ(. 

О,lШI З НИХ не дожив до сонця Й дня нового, 

Унав, зневажений, на нрем'яну дорогу, 

А другий свіТО'IСМ для всесвіту згорів. 

Та у серцях ЛЮ;\t"ЬЮІХ ",ивуть ВОШІ оБОG, 

Ян снмвол щирості і M~'ДPOCTi ЖJlВОЇ, 

Як друзів радощі, ЯІ; пострах ворогів. 

ОстаТО'lпа рсдпmJЇЛ 

1960 
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ДВА СОНЕТИ 

Не заздрю, ні! Щасливий я, ДНТШЮ, 

ЩО перестуииш ти ясний поріг, 

Відкіль мІж зорі людям шлях проліг: 

ТУДІІ веде нас Партія ОРЛИНО. 

ЛЮДСЬІЮМУ генію нсмає винну, 

Він сяє ЧJlСТО, як нагірний сніг, 

І ~epeд різних на землі доріг 

Обрав собі він вірну і ЄДИНУ. 

Як розлились невидані моря, 

Яка їх орожевлює зоря, 

Які сміються вдалинІ вітрила! 

І знай же: наша "ров, і труд, і иіт 

У боротьбі той здобували світ, 

Нуди ти йдеш, моя дитино мила! 
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л бачив їх учора ІІа заводі, 

ОТІІХ людей, що світ НУЮТЬ новио, 

Що проти розлютованпх стихіо 

ДОРОГУ МОСТЯТЬ лагідиій погоді. 

Тут кожен - ян у себе у господі, 

Та всі злилися у РОЗУ~IJIИЙ рій, 

Всі ЙДУТЬ пазустріч радості людсь"ій, 

Своїм трудом уславлеиі в пароді. 

Тут в наш е обертається м о Є, 

Тут беЗНО~lJIльпі руни молодечІ 

ОДУХОТВОРЮЮТL безживні речі, 

ТУТ співом nraтемаТИRа стає. 

Тут Rожен елентричпий ПРЮJ3Д 

Дає людині непоборні НРllла! 

19 вереСl!Я 1961 
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МИКО.1JА ЛИСЕІШО 

Неначе сон, дові"у ссрцю МИШІЙ, 

Мов перший цвіт напровеспі моїй, 

у пам'яті він сяє, чародій, 

ЧнУ пісні нас до жнття буднли. 

Він од народу набирався СНЛ" 

В наТХllеннііі праці, в боротьбі Шlлкііі, 

Коли творив щоденииіі нодвиг гвій 

Во ім'я ТИХ, щО сілли іІ "огили. 

в своїм «Тарасі Бульбі» громовім 

Він нроспівав ОРЛlШ)' славу тим, 

Хто серце має мужпє Й нснобор"е. 

Сам чистий серцем, ЯК нагірннй сніг, 

Він в музиці до «Кобзаря» воз~в"г 

Народу монумент нер~·котворинЙ. 

21 uсрсзнд 1962 
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МИХА АЛ ОВІ СТЕЛІ.МА X~' 

Нехай не знає ВТОМІІ та рука, 

Що добре зерно в добру землю сіє, 

Що зневажає чорні суховії 

І щедра, як напровесні ріка! 

Благословенна праця рільнИlШ, 

Що оре цілину в ясній надії. 

Пшеницю від полови він одвіє, 

Як жнив кіи'lИТЬСЯ радість нелегка. 

Щасливий воїн, що ВО ім'я мпру 

Свою підносить бойову сокиру, 

Во ім'я правди І'РИВДУ тне з плеча! 

Хвала тому, хто людям у ириполі 

Несе слова, подібні хлібу й co.li, 
І співи, гіди і слави сіяча! 

Ниів, 17. У. 1962 
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СТАНІСЛАВСЬКИй 

Сто літ МИНУЛО. Давній світ умер, 

Та не страшна мистецтву домовина! 

ДЛЯ ві'Пlості родилась та людина, 

ЧИG і~I'Я МИ славимо тепер. 

Шекспір і Горькпй, Чехов і Мольср -
По верховині знову верховииа,-

Така була у нього ПУТЬ невпинпа, 

Де геній правди крюш розиростер. 

НеходжеНИ~1ІІ він ходив стеНО(8МИ 

І володіє нашими серцями, 

Як чайка МХАТу, що летить з імли, 

Як світоч вогненосцlв-Прометеів ..• 
Благословен той ЯСНИЙ день, коли 

Розцвівся Станіславським - АлеIlСЄ(:В. 

14.1. 1963, 
Киів 
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ПРОМІНЬ 

Буває так: ще темна ніч надворі, 

Ще сон lюлише землю, як маля, 

Німує небо, і МОВЧІІТЬ земля, 

3ірОІ: не видно В тнші нснрозорій,-

І враз прокинешся. Думки бадьорі 

Роєм налинуть хтозна-відкіля, 

3апрагнуть праці рукн, і здаля 

ПОЛЛGТЬСЯ шелест віт ІІа осокорі ... 

Що сталося? Хто серце розбудив? 

Чому так віриш, що нежданих див 

От-от надійде ХВIIJІЯ урочиста? 

То перший промінь глянув у вікно, 

Світанку смуга зайиялась іскриста, 

Як юності ЖІІВЛЮЩОЇ вино ... 

16.хІ. 1963 
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Світанку смуга заііНfl.'lась іСКРlІста ... 



Переклади 



зji()('іі('ы1оtt 

О.,еІи·ИІН)Р і/ !.ІlUиіи 

СОНЕТ 

Sеоl'П поt t!IC sonnct, сгіНс. 
\VordSWOI't!1 * 

СУВОРИЙ Дант не зневажав сонета; 

Петрарnu в нім кохання виливав; 

І{охався в грі ЙОГО творець МЮlбета; 

Про C~'~I гіРЮIЙ І{амоенс ним снівав. 

І в наші дні чарус він ноета: 

Вордсворт JЇoгo за реЧНlша обрав, 

3мінившн світу марного тенета 

ІІа хвилювання вільних вод і "рІОI. 

у горами лямованій Тавріді 

В його рядnи, суворіші від ~Iii\i, 

енівець Литвн чуття свої Вlшад:ш. 

у нас іще ЙОГО не знuлн діви, 

Ноли для lIЬОГО ДСJlьвіг зuбуutш 

Гекзаметра евяu\еllllОГО 1\-ІОТJIВlI. 
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Jllaucu.lli.1lau Вu.lотиu 

СОНЕТ 

СтемнlЛIІ>! золотом і ЖОВЧЮ JlaПОЇв 

ВечІрній 'Іас горби. У млі червоно-бурій 

Жмути l(Ошлатих трав, мов у звірячій ШI,урі, 

В огнІ - чагарнlПШ, в металі - вод розлив. 

А БРIІЛIІ ГОЛІІХ скель, громаддя валунів 

Таяться в присмерку, як ВlІдива похмурі. 

011 - ІІі би профілі ЯКІІХОСЬ ДИВНИХ фурій, 

011 - лаПІІ-обриси, 011 - щелепи вовиів. 

ГЛЯНl. - пагорб ребраЩI ПОХИТ~'G з ЗУСІІЛЛНМ ... 
ЧИЙ зll'НУТИЙ хребет 1І0ріс, мов шерстю, зішшм'? 

Хто в ЦІІХ місцях ЖlІве - 1І0твора 'ІІІ ТlІтан? 

Тут душно ... Внрваться б у простір на ,'вободу! 
Ta~1 дише стомлено безмежний Оиеан 

І віс запахом НРОГІІІІЛІІХ 1'рав та йоду. 
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:1 11 і ,1І (' 1~ Ь U О Ї 

J101flIlU-ВО,lьffjlUUl ГСІис 

IІI'І1РОДА І І\ШС:;ТЕІ\ТВО 

Не в розбраті мистецтво і природа, 

НІ, дехто мислить: путь у них оДна. 

Мене обох їх надить глибина, 

І поміж ними - обопільна згода. 

За чесний ТРУД - ВИСОІНІ нагорода! 

Працюй уиерто, хюї мета ясна 

Т(іла твої освітлює до дна, 

І полум'ям пойме тебе свобода. 

Тю, повсякчасно з творчістю бува: 

Даремно рветься буйна голова 

Довершсності ДОСЯГТИ самої 

Н" хочеш до великого дійти, 

Обмет себе; лише в законі ти 

3добудеш волю, радість - у спокої. 



Ге"рі.t; Ге,'; 

]\IОІй МАТЕРІ n. Г}<;1!НІ:: 

я :ІЮ'" ВИСОІШ голову держати, 

Бо маю честь і мужність бе:І догаНІ!; 

Хай сам король мені у вічі гляне,

Не опущу Я їх, Ішхана мати. 

Але тобі наважуся Сlшзати: 

Хоч дух у мене гордий, не:JДолаюшіі, 

Та біля тебе неПOlшра тане, 

Бо :ІВИК тебе, святу, я шанувати. 

Моя душа подолана твоєю 

ВИСОКОЮ, пренрасною душею, 

І В небеса я юшу разом з нею. 

l\аюеІ~ я З3 В'ІІІІІІ<:IJ, що СМУТИ.ТНІ 

Твое висоне серце, серце миле, 

ЩО ТІШ мене усе життя любило! 
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ФРЕСКО-СОНЕТИ 

ХРИСТІАНУ 3. 

л Фі"іЮlУ НС каджу ІЮіJOді 

30:Іочепій, всереДині - пустій; 

Не простягну руки людині тій, 

ІД0 обl;радає все святе, як злодій. 

Повіїній не уклонюся вроді, 

ІД0 безсоромність - Мов окраса їіі; 

Нумнр в І;ареті їде золотій, 

Та заПРПГТIІ мене у неї годі. 

я добре знаю: гордий дуб загнне, 

Але ХІІСТІІОЇ не зламать ТрОСТ1І111І, 

ІД0 ХИЛИТЬ вітер, буря нагИ1l3. 

л'JІС Сl\аЖll, нащо здалаСІ) вона'! 

3а паДIIЧllУ чепурунопі стати 

'Ін ПОРОХ із одежі виБІІвати. 
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Подаїlтс маску - за~шс"уюсь ннні 

Під бідаря, щоб пишна та сволота, 

я"у СІ(рашають шоВl( і позолота, 

Мене в своїй не ЧJIСЛ!ІЛJІ РОДІІні. 

Манер і слів дай простих, як ЛЮДІІні, 

Що ЇЙ зрідні обшаРJIана голота, 

Бо почуття і РОЗУМ неохота 

Салоннїй віддаnать балакаlllші. 

Танцюю на німецькім маскараді 

3 баронаМJI, ченцямн, RОРОЛЯМJI, 
Не всім :шаЙОМІІЙ, ДР)"Г із блаЗНЮІШМІІ. 

Мечем картошшм зарубати б раді 

Мене JlаН/І ці - ба! Л/lШ маску СRlШУ,

Весь набрід розбіжиться за ХВJI.'IJШУ. 
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ДО НlMAH~' 

:J 110.1 'JrIJI,OЇ 

A(}(t." .11 іЦl,"'ННЧ 

Мій рідний Німане! !іуди СПЛИШІ ті ВОДІІ, 

ЩО я в днтячі ЇХ зачерпував долоні, 

ЩО ними нлавав я по ДИКОМУ затоиі, 

Для серця БУЙIІОГО шукавши охолодн? 

Jlaypa, з власної МІІЛ~'ЮЧІІСЯ вроДи, 
!іолись любила там свої квітчати СI(роні. 

І віДбиток її у ХВИ.~Ь сріблястім лоні 

МУТІІВ С.~ьозами я, не знаючи Й негоди. 

Мій Німане! А де ж і горе те бсзкра6, 

І щастя разом з ним, і золоті наДії? 

Малечих днів моїх де раДощі ясніі? 

Де ще любіший lІам юнацький шал лі'га~? 

Лаура де мон? Де дру;)ї молоДі? 

Минуло все ... чому ж сльоза ЛІІШ не МlІнас? 
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3 любовних сонетів 

РАIIОІ< J ВЕЧІР 

:3і сходу сонцс йде В ясних ОГIIJ'" світаІШ~', 

А ІЮЛО місячне сумна ОКРlша мла; 

ДО СОНЦЯ пелюстки троянда простягла, 

Фіалка хилиться під ЧIIСТIНf сріблом раНІ'У. 

Лаура у вікні - я IІРIlКЛОНПВСЬ ІІа ганку; 

От коси золоті красуня рознлела 

І мовила: ,«Чому печа~"]ь ЯІ\ тінь .1JHr.ТJa 

ІІа місяць, ІІа "віТНIІ, на тебе, мій Іюханку?» 

в смерианні ВIІГЛЯДО~f любуюся 1І0ВИМ: 

Встав міСЯЦЬ-IІОВНОВПД, Яl{ З11грава рум'яна, 

ФіаЛlШ ОЖllла иід пітерцем .'1СГIШМ; 

Знов бачу - у віІші СТОЇТЬ моя ІюхаІIа 

З щаслиппм поглядом, в уборі чарівнім; 

Зпов IІрШШОШIВСЯ я -- IІсчалмІИЙ, я" і арапа. 
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РЕ3ИГНАЦlЯ 

Нещасний, хто дарма взаємності блш'ас, 

Нещасний, хто любить СНІІТУЄТЬСЯ дарма, 

Та нещаснішого серед людей нема, 

Ніж той, хто раз любив - і вічно нам'ятає. 

ПРШШДІІІЩЬ бачивши, він ТОМИТЬСЯ в одчаї, 

Бо ду~ша чар йому затруює німа; 

Довершеність йо"у ПОЯВИТЬСЯ са'lа -
Він серця й аигелу віддати не бажас. 

Гордує ТОЮ він, служить не годен тій, 

3емну минаючи, не може й неземній 

RохашlЯ ПРИСВЯТИТЬ, утративши надії; 

До енорожніЛОI'О подібний храму він, 

Що серце СМУТІІТЬ нам нустельністю руїн, 

Де бог не хоче ЖИТЬ, ЛЮДlша ЖИТЬ нс сміє. 
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Кримські совет І! 

АКЕРМАНСЬШ СТЕІlIІ 

ПЛIIВУ на обширп сухого онеану. 

Ян човен, мій віЗОIl В зеленій ГУЩІІні 

Мпнає остр овп у хвилях запашні, 

ЩО НИМИ бур'япи підносяться багряно. 

Вже МОРОIl падає. Ні Ш;ШХУ, ІІі ІІургану ... 
ШУIlаю провідиих зіРОIІ у вишині. 

Ои хмаРІІа блиснула, он золоті вогні: 

То світпться Дні стро, то лампа AKcpMaH~·. 

сшшімосы� Тихо якІ .. Десь линуть журавлі, 
ІЦо й СОІ,іл би ие взрів,-ЛІІШ чути, де НУРЛП'ІС ... 
Чутно Й метеШІКа, що тріпається в млі, 

І вужа, ЩО повзе зіllЛЯМИ таємниче ... 
Я тан папружпв слух, що вчув би в цій ЗСМllі 

І голос із Литви.- Вперед! Ніхто не нличе. 
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l\ЮРСЬІ~А ТИША 

На веРХОВІІні ТархаllКУТ* 

Ясною стрічкою наш вимпел ледве ~ШG, 

І грає лагідно ПРОЯСlІсна вода: 

Немов замріяна про щастя молода, 

Прокинеться, зітхне,- і ,шову засинає. 

Неначе прапори, як грізний (jій затих **, 
Дрімають иаруси; моп 'ІаНЦЮГОМ пршtуте, 

Судно гойдається, ладне й собі заснутн. 

3ітхнув моряк. В гурті (jС3Ж~'РШIЙ лине сміх. 

о морс! G иоліп, що )' ХВllЛини бурі 
На дні ховається, у темряві похмурій, 

А в тишу догори ХШШЯСТО вирина. 

о MIICJle! Спогадів G гідра мовчазна, 
ІЦо СІІІІТЬ на дні твоїм під злив:ши-дощаМIІ, 

А в сунокійну МИТЬ рве серце I1a"ypa~lII! 
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ПJ!АВБА 

3ростас шум, густіш МОРСЬІ;і енують ПО'l'ВОР", 

ДрабllНОЮ моряк поп'явся, ніби тінь, 

І висне в нлеТlІві ледь зримих паВ)'ТІIНЬ: 

Т,в; оглядп навук сильце ~BO<; ирозоре. 

А пітер дужчає. Помчавсь .міш хвилі-гори 

СвавіЛЬІІИЙ l{орабеJIЬ, немов ша.ТJеllИЙ KiHI~, 

Б'є піняві пали, у хмаРIl~" впсочіНІ) 

Чолом підноситься, КРШІаТІІЙ вітеll боре. 

І мій БУЯG дух У РОЗГРlі СТІІХій, 

Унва розпуска свій парус огняннй, 

І ЛlІне .кРІП: 3 грудей, підпіеlПIIСЯ Jlа;~ HJH\.\Ol\[, 

До лона корабля ПРllпав 11, ніби жду, 
ІЦо від ЗУ""ЛЬ МОЇХ ІІР"ШЮРИТЬ він ходу ... 
НІ: любо! ~ІШЮ н, ІЦО аIН\ЧIl'ГI) БУТJI }I'гaX()]"I~ 
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r;уl'Л 

ВіТРИJІD. зірвані, ревіння, шум запі1, 

Тривожні ГОЛОСИ і ПОМП зловісний рlШ; 

Із РУК матросових останок ЛIПIВII ЗНІШ; 

3гасає сонця ДІІСН -- і гаснуть з НІШ надії. 

в тріумфі бурянім, серед ШУМЛИВИХ стіи, 

Що вгору ЗНОСЯТЬСЯ в безумній круговерті, 

СТУПНВ на J"орабе~"ІЬ jl(ОРСТОКИЙ геній ('мсрті, 

НН воїн, що іде на ПрlІСТУН між руїн. 

Півмертві он лежать; той руки 011 ламаr., 
А той товаришам прощання поспла(;, 

'Гolї рс-пно l\IОЛIІТІІСЛ, JI~об I'lІБСJIі ВТС"ТJI. 

ОДІІІІ шlш із гурта -- саМО"пій чужашщн -
Гадае: щас,'я той у світі Mil' найти, 
Хто дру~іи J\f[Hi Іце, хто 1\fОЖt" lI~e J\IОJПІ'І'М'Н. 



ВИГЛЯД ГІР 13 СТЕПІВ КО3ЛОВА * 

МандріВНІІК мір з а ** 

МандріВІІИІt 

ГlIЯНЬ! Чи ТО звів аллах стіною море льоду, 

Чи трон для ангедів з ХОJIОДШІХ туч ВОЗДВПГ? 

ЧІІ ДПВП РЯД фортець постаВІIJIИ ~ІіЦНИХ, 

D~об каравани зір пе пропускать із Сходу? 

Чи Цареград горить на грані небозводу, 

Чи, може, то аюшх між темних шат нічпнх 

ПовіСIIВ свій ліхтар ДЛЯ всіх істот іІОІВИХ, 

U~об світ)' цi.~oI'O ОСЯІІТП ПРИРОДУ? 

Мі рза 

Там?. Був я. Ta~1 ;шма. Гортані рі .. ПРУДЮІХ 
І дзьоби ручаїв там п'ють ХОJIОДПУ ВОДУ; 

Дахпув я - білий сніг пішов із УСТ моїх. 

Там, де l'ірські ОрДІ! не зtlлітаJШ ЗРОДУ, 

СПИТЬ грім в JЮШІсці 3 хмар, ПОВІІТІІЙ У ТУМ::Ш. 

1'а,\l ЛИШ зоря над мій піДIІОСИ.7!3t'Ь тюрбан. 

То Чатпр-Даг! 

МаН,,,ріВНІІК 

А-а! 
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І;Ахчиr.АРАЙ 

Бе;}людні 'ra німі Гіреїв двІр і садІ 

По гашшх, що меШІ нокірних баш тюрбани, 

Чере;} нотуги трон і розкоші диванп 

Літає сарана, повзе холодний гад. 

ПОDlIВСЯ темний илющ і дикий виноград 

По вікнах, по стіні подобою альтани; 

р у їна - иише тут па мурах гість незнаннй, 

Нк Валтасарові *, на віковічний згад. 

А в залі ще стоїть ОІ<раса мармурова; 

Гарему то фонтан. Сльоза його перлопа 

Спадає по сльозі і промо пл я щомить: 

«О, де ви, де тепер, любов, могуття й славо, 

Що мали у віках сіяти величаво? 

Ганьба! Немає вас, а джерело дзвенить». 
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J~АХЧИСАl'АЙ УПО'" 

3 мечетей тихо йдуть побожні МУСУДМІШШ, 
Шану * відгодос Німіє вдашші,-
І сріБНIlIЇ ночі цар ишше В ВИСОЧlIні, 

3дадя побачивши ;юрі шще рум'яне. 

в гаремі зорянім евіТІШ0 lІодуМ'яне 

Одно ио одному засвічує вогні, 

І хмарна лебедем пливе по СПІПlзпі, 

Вся бі,ш, наче сніг, а 110 краях багряна. 

Там темний ",шарис одюшув довгу тінь, 

Там мінарет стр)'пю!Й. А ген, ЛППІ ОН01\l НПНЬ,~

Гранітні ведетні, не~юпбн до Ебдіса 

3ійшдись ДІІЯВОШІ на раду lІотаЙну. 

3 них часом UЛПСК3ШШ, ЗРllП3С n;l,D.~'1JIHY 
І лине в темряві, Я/{ БIlС1'РШЇ "інь фарнса. 
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1'1'01;11І11(11 11О'I'ОІ(I,lюr 

аіп l ПJНt ТН n I\IJ[tю, а:,швітчпні:и вссною, 
'ГРОІІІІДО ЛlО.'ОД3, бо JIlIІІ~'ЛIІ В і"ші 

ВІ;( тебе юні дні, 3;10ТІІсті МОТlші, 

І спогаДів черву ЛllшаЛIl 33 собою. 

ЧО:\[~r Tal~ світяться громадою ЯСНОЮ 

3іРIШ, ДО ПОЛЬСЬRОЇ обернені зе~ші? 

Чп то не ПОГЛЯД твіі'І, ПОDІІТIIЙ У іКа .. '1і, 
с .. '1іДJl ПОDllпінrш огненною сльозою? 

о IIO::IbRO! Як і ТІ!, Л B~Ipy ШІ Ч~'lюші; 

ХНІ"" прпязна руна мене хоч похопас! 

Тут манДрівці BeД~'TЬ P03~IOBII IІСI'~'чні, 

І вч~'Ю Л С::Іова, що Ч~'в у ріднім І,раї; 

Поет, СJ\JfздаЮЧJl ІН\ Ч('СТЬ тобі пісні, 

IIa,J, гробом і моїм ТIІХСIlІ.],О ззеп.івас. 
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l\IОГИ,ТІII I'APEl\I~' 

Мірза до 

мандріВНIІІ,а 

На C'rїJI аллахові Jlюбові перші l'рОI'" 

Узято тут КОЛIlСЬ; І1ерлшш осяйні 

Із моря ніжності та розкоші - труні 

Були тут віддані, на смерті темне лоно. 

Окрила забуття і часу їх заслона, 

Над ними зносяться тюрбани кам'яні, 

Неначе БУНЧУIШ у демонській війні. 

Гяур * їх імена тут креслить беззаконно. 

О рози райські! Вам на схилІ ЧIlСТОТI! 

Під ЛИСТЯМ сорому судилось одцвісти, 

Не осквернили вас лихІ невірні очі. 

Чужинець молодий тепер сюди СТУПIlВ,

Дозволив Я йому, прости мене, пророче! -
3 чужинців нерпшЇІ він сльозу отут ЗрОllliD. 

ІСІ, 



БАЙДАРИ 

Жепу вперед коня, щоб лпнув ніби птах; 

Ліси, яри, шпилі біжать назустріч оку, 

Подоба бистрого хвш)ястого потоку,

Сп'яніння прагну я найти у цих дпвах. 

Але зморпвся кіпь. Тоді в моїх очах, 

Нсначе в дзеркалі, розбитім зненароку, 

у час, І(ОЛИ туман долпну вкрив шпроку, 

Примарою встає той весь казковпй шлях. 

Всс СПИТЬ, лиш я не сплю. Вода мене студепа 

В обіймп прийняла. Ось чорний вал шумить,

Його стрічаю я, внеред простяг рамена,-

І ХВІІЛЯ над чолом розБІшась, клеКОТІІТЬ. 

Л жду, щоб мисль моя, як човеп без нричала, 

ЗБЛУДІІлась серед вод і в забуття запала. 
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АЛУШТА ВДЕІН, 

СЮІДас вже гора T~'Malllli з себе шат", 

ІІамаЗО~1 ранішнім РОСИСТИЙ лан бршшть. 

Ліси КОШІШУТЬСЯ і роинть З верховіть, 

Л" 3 '!ОТО" ДОРОГИХ, рубіШI і гранати. 

Мов квіти, ЩО дала ирирода ЇМ літати, 

3ннлися мотилі веселкою в блакнть -
І діамантамн вся далеч майорить; 

Там, далІ, сарани иотягся рій крилатиіі. 

Де СІ(СЛН серед ХВИЛЬ гранітна вигляда, 

H~'PTYC Й иіниться розгнівана вода, 

В ній іСКРl1 МИГОТЯТЬ, ЯК тигрові зіниці: 

То б~'рі віСlIlщі для берегів земних; 

Ген - ХВlІлі лагідні у вічній ХlІтаВI[ці, 

ЧОВНІІ і лебеді гойдаЮТI)СЛ па НИХ. 
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А<'1УШ'ГА ВНОЧІ 

Свіжішає вітрець, жарота відлягає, 

СвіТІІЛО золоте спада на Чатир-Даг, 

Розбилося в скаЛІШ у нього на плечах 

І гасне. Мандрівник СIllIІІIШСЯ, поглядає: 

Чорніє пасмо гір, ДО.:lJIНУ ніч поймає, 

Шеиочуть, мов І(різь сон, ПОТОІ'" у гаях, 

І - квітів МУЗІІка - СОЛОДКllі'l ~'І~'Г(ЄТЬСЛ пах~ 

ІЦо для ушей МОВЧIlТЬ, до серця промовлш;. 

l\Iене ВІto;IІІСУС піТI,~НІ і ТІІШlІна,-

Аж от І1("мовбп ПСП гойднулася КОЛIІСI\а: 

То світлпіі метеор б:ШКIІТЬ переТlІна. 

О ноче східна! Ти - неначе одаліска, 

Що поцілунками зчаровус до сну 

І раитом будить знов жадобу вогппщ'. 
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ЧАТИР-ДАГ 

Побожно тінь твою ці,1ІУЮТЬ мусульмани, 

О ЩОГЛ0 кримськая, вешшИlї Чатир-Даг! 

Ти евіту мінарет, ти Криму паДllшах! 

Верхів'ям знісшися у хмари і тумани, 

ПІд брамою небее СИДИШ тн, нездоланний, 

Мов ангел Гаврнї,1І, усім ШІХІІМ ІІа страх, 

Ліси - твій темний IІлащ. СіЯG в блискаВlШХ 

Тюрбан шовковий твій, гарячим З,1Іотом тканий. 

Чн еон це нас lІече, чи отіняє мла, 

Чи сарана летить, чи вража рать найшла,

СIІОКійний, мовчаЗIІИЙ, з ХОЛОДНОЮ душею, 

Ти, ніби драгоман • між небом і землею, 
Уважно С,1ІухаGШ, в ногах нрославши грім, 

НІ< розмовляє бог із творивом CBoї~I. 
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ДОРОГА НАД ПРІРВОЮ 

В ЧУФУТ-І~А.ПЕ 

111 і "Н 11 1\1 а 11 Д Р j 11 1-1 11 ., 

Мірза 

Молися, попусти повіддя, О.1вершIСЯ: 

Тут кіпсьюш маєш тн довіритись ногам; 

Це IliHb-РОЗУМIІІЩЯ! Він обирає сам 

Безпечнішу тропу: поглянь - уклю" піднісся, 

Завис пад скелею! - Додолу не дивися, 

Бо оком дпа иіяк не досягпеш ти там, 

Рукою пе ~Іахай - не дано IІрlІЛ РУІШМ! 

І навіть ДУМIlУ тн ПУСІШТН бережися, 

Мов бідпнй Яlюрець, в пезнану глиБНIlУ: 

Не зачеПНВШIІСЯ, У водоверть жахну 

Потягне ЧОВПИІІа 'fОЙ Яllорець до страти. 

МапдріВlІlІ1І 

Л, мірзо, ПОДІІВНВСЬ! В отворі 'fiM земнім 
Л ба'ШВ ... що таllе - по смерті розповім, 

Бо мовою ЖИВИХ того не РОЗ"ЙЗ3ТJI. 
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ГОРА RПОНЕІС 

1\1 і Р СІ u 

у прірву ПОДІІВІІСЬ - простср.~ОСЬ небо дo.~i: 

То морс; С{'РС;\ ХВІІЛІ., нс"овбп Птах-Гора, 

ІД0 грім ~·БІІВ ііого, перо бі.,я пера 

РО3НІІJlУВ снігові D ШIIРОI~ОJ\(У півко .. '1і 

І біЛIІМ островом роз.~ігсь по синім ПО.'Іі. 

Tolї острів - хмара то; її не ПР0311ра, 

ЯІ\ ночі, зір ЛЮДСЬНІIJЇ; а та зміяста гра 

СТЯГИ nогпеппої на хмарп ТС;\Пfім ЧОJIі,--

То БЛІІСlшвка.- СТРlІваіі! БеЗО;\ШІ у HOrUX, 
ІД0 мас кінь її псрс .. ,стjТІI, моп птах! -
СІШЧУ! Напохва1'і деРЖІІ І(QНЯ ЇІ ОСТРОГІІ. 

ЯІ\ :ЗН1ІКПУ - ПIl;ІЬНО стеіК, Чи серед скель ОТПХ: 

l\оnпrш мНі промаїlllе П)"ЧJ(Оl\I пір'їн ::ІеГI\И.\:, 

А ІІі - .'ІЮ;\lші вже не знать ції ДОРОГИ! 
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P~'ЇllJl ;{,\]\ІКА 

В БАJJАІИАШ 

Ці замкп, ЩО лежать У бсзла:\і РУЇІІ,-

Сторожа і краса тпоя, неП;~ЯЧlIlljj І\РПI\lС! 

Тепер )'.rrn:\lKIl I~C, щО гад жпве :\Ііа:. 11111\111., 

ЧІІ гірший, аніж гад, mОДСЬRОГО po:\~' СІІІІ. 

ІІа вежу СХОДJшо; тут наннс с ОДНП: 

МО'КЛІІВО, це і:м'я, ІЦО ВЧІПІНЗМІІ I'УЧIІИl\11l 

19уло прослав.,ене. Та час НС~'МОШlмніі 

Травою ВІ;рив ЙОГО серсд замшіЛIІХ стіll. 

Тут грск на І;амсні різьб!ІВ ТОІ",і 0:3;\0"11, 
Монголів Генуя обертала в рабів, 

Намаз побожнпй свій отут хаджі творив. 

Тепер тут ЧОРНІІЙ ГРllф літа прп теШlім гробі: 

Так в місті, де нема ПЇІ\ОГО, нрім мерців, 

Чорніють праПОрlІ ногребної жаЛО"IІ. 
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АЮ-ДАГ 

Люблю дивитися 3 Ведмідь-гори тяжкої, 
Як спінеrlі ваЛІІ, ТО чорні та грізні, 

Пливуть ЛЮТУЮЧІІ - ТО, ~IOB сніги ясні, 

Горять і міняться веселчастою грою. 

Прпйдуть, розсиплються звитяжною юрбою,

СI13зав бll: гурт КlІтів заліг ІІа міЛlІні,-

І ЗНОВ одкотяться, кораЛIІ вогняні 

Та мушлі З нерлаМIІ ЛИШІШШІІ за собою. 

Твоя 1І0доба це, поете молоднй! 

Так часом прпстрасті ша1lеlШЙ буревій 

Тебе, здавалось бп, ;шамав у З1lім розгоні,-

Та 1ІЮТНlО ТІІ увяв,- і ВИХОР враз одбіг, 

ПІсні зоставивши, що нам'ять 1Іюдська ;] ВИХ 
Вінок безсмертност}, зів'с тобі па СI'роні. 
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.'J"UHn.IMJ ('ilI(U/Jflj 

СПОКІЙ СЕРЦЯ 

НІ( ранок УІ'орі засвітиться иерлово 

І сонце, мов опал, дрімотно замигтить, 

3 криниці вмиюся, щоб серце відсвіжить, 
І внрушу в иоля, у далечінь чудову. 

Скажу зустрічному Яllесь иривітне слово, 

Від КІшу lIамінець, що на шляху лежить, 

І "ущ трояндовий У нолум'ї суцвіть, 

ЧО!ІУСЬ віДВ'язаШIЙ, припну до иалі знову. 

Узявши за ~leTY далекий снній бір, 

ІІа ящірці прудкій СШШЮ уважний зір, 

На ПТИЦЯХ, що з-за хмар ПЛНВУТЬ у да.'1еч неба. 

І з ДУМКОЮ, що ніч іще там хтозна-де, 

На захід буду ЙТІІ, куди тропа Be~e, 

Немовби знаЮЧІ!, Яll ЛЮДЯ~[ ЖИТІІ треба. 
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IШIТlm, що 110<:.\;(1111 н JI\ІШСIIJ ... 

І\.віТI\IІ, що ІІоса..=\І1В н llUВССИl 

II са;:(у MOIЇOГO сеРЦII, ('ПОГJШДШО. 
Лк віРІШОСЬ, що аНГСilll із раю 

3іШIlI іі дітеіі БОРОНIІТI. )'ві сні! 

IIaeTa~тzo літо, Дпі прпііш.ТІІI С)'l\Пlі, 

!\Іов ЧОРllllіі плі'г, ПЛlШС по IІсБОl<раю 

3~l:onicHa хмара, ГОНJlТЬ вітрів зграю, 

11(0 ГНУТЬ і IІІІщаТІ. IшіТІІ запашні. 

Садптп пізно! Вн;шаю проВlШ)': 

Обрав ІІ засувору верховнну 

І необачно D юності ЧIlIIIІВ. 

Протс НС СІШРЖУСІІ на долю грізну, 

Бо суть jІОІТТЯ Я ОСЛl'Н~'П, ХОЧ пізно, 

У M~'дpOCTi моїх осінніх днів. 
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ІІА ВІТРІІ ОСЕНІ 

ІШ СІ\АРЖИВСЬ л ... 

На вітри осені не еf\ЗРjIОШ~Ь я допнні, 

Що ПО;Іе СIІВlІl\IlІ мороза мп n"ЯJIН'l'Ь, 

По РО31\оші ТРОПJl;~ і пісні со.1l0п'їпіЙ 

Л ХО.l'О.:\ ЗУСТРЇ(ІВП ЛІ\. бошу б.'1агоДзть. 

По бдшолах ВССІІННІІХ, ІЦО світ.~lIІЙ l\iC,1 збпрать 
І зппаХ~'ЩllЙ віск ~~ICTHTЬ n яснім ПРО:\lіпні, 

j{\урбі та Сl\ІУТJ\опі ГОСТIІIlІІО ni,;J.'JIIHHTIJ 

ЗВIlК серце л СNОС у са"оті осінній. 

3і МНОЮ люБОlців ТІІ засіП3;Jа ... "1[1.11, 
З ЛIlХОГО сімспі поріс ШІше б~·р'ЛН ... 
ШJ\О,;J.U! •• Пощо твій жа."JЬ, НП дорі!~аIlIIЛ СХОШJIЇІ',' 

Що чар СО:ІОДІ\ІІЙ твіїІ, подібнпіі ДО вина, 

лк тііІЬІШ гір/юта мене ВНОЇТIl ~ІОже 

І здатна лпш печн.'1Ь НйСІІТIІТlI одна! 
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:1 flj р (t Il 'l~ !І ,1 u U о ;:: 
;ПоаС-J.lІ аl)іи ае Е'l)сді({ 

Н:ЕНТАВРИ ВТІRАЮТЬ 

130ПІІ uіжать, п'япі від хижого розбою, 

Де чорне пасмо гір укриє Їх похід. 

їХ ГОІІІІТЬ ЧОРНИЙ жах, ЇМ смерть ступає BClliA, 
Левиний чують дух ВОШІ поза соUою. 

РоздаВlIЮЮЧIІ гідр хаплпвою ногою, 

Летять через СТРУМКІІ, через КОllЮЧIІЙ глід, 

Де Оса й ПNlіои - крізь хаос темних віт -
311ЯJШСЯ В ТИШllllі громадою нім ою. 

3иенацька СПІІІІІІТЬСЯ ОДШІ з-поміж юрбll, 

І, озираЮЧIІСЬ, здійметься на ДІІUИ, 

І дожене табун ОДНІІМ шаленим скоком, 

Крізь промінь місячний побаЧllВШИ блідий, 

Як тінь Гераклова в плащі його широкім 

Гігантським иострахом Шlга на їх СІ/іди. 
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ФерuаJ( .JТазад 

ТІНЬ 

Де 30.i'lOTO Й б."ІЮ,IІТЬ, lЦО грали за ХВІІЛІІІІУ':' 

ЧОМ інтеР~lедія урвалася легка? 

Убила темна ніч, ш; зрадницька РУІШ, 

П'єро нещасного і иіжну Коломбіну. 

Як присягу могли забути ми GДИНУ? 

На човні без вітрпл у ніч без маяка 

Навік!! ноплила прннадшщя гнучка, 

Трояндам і СКРНПlшм прийшла пора заГ!!IІ~·. 

Солодкі нахощі - шукатн їх дарма! 

Твоїх немає уст, і слів ТВОїх НС)І3, 

Ані очей, ЯСНИХ, як зорі у пустині! 

Усе: твій перший сон і сон останній мій, 

Твоя й МОЯ любов - усе те мертве НІші, 

Бо не довірився я l.азці вогняній 

І набік не ві;:\вів закрадливої тіні. 
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НЕ БУДЕ, ЗНАЮ Л ... 

;) Ч('f~ЬUОЇ 

Ca(lJnOH.f_YU '[(!.с 

Не буде, знаю я, СЛОВ'ЯП прийдешня c,~aBa 

Тим, чим була вона у темряві століть: 

Ні лавром вінчана, де кров людська ГОРИТЬ, 

Ні пір'ям райдужним прикрашена, ~IOB пава. 

Не упаде вона, немов пекуча лава, 

На луг заl\вітчаний, щоб полум'ям ззлить,

Під миру праиором призначено їй жить, 

Народам і собі ДОПСВПЮЮЧІІСЬ права. 

За зброю ВЗЯВШИ дух, піднісши дружби щит, 

Ввійде Слов'янщина у новочасний світ. 

Між вільних вільною і рівною між рівних. 

Молодша із сестер дасть молодість і ім, 

І європейців сонм, у спілці нерозривних, 

Осяє радістю, яl:. світочем новим. 
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«ПЛИВ~' НА ОБШИРИ 

СУХОГО ОКЕАНУ» 

(Пливу па обшири ~yxoгo океану, 

Як '-Іовен, мій віЗОJ\ в зеленій ГЛУШIlні 

Минає. ОСТРОВИ у ХВІІ,,'1ЯХ вогняні, 

Що НlIМI! бур'янп підносяться багряно». 

Коли, МіЦl(еЮIЧ)', тп в даль Дністра TYMaHI!~' 

ВДИВ.ТJЯВГЯ, снів твоїх видіння чарівні, 

Немов мете.і'ПІКИ, зліталися ясні 

На змучене чоло, на серцн свіжу paH~'. 

Серед ГЛУХИХ степів почавши довгу ПУТІ., 

Ти СЛУХ напружував, жадаючи почуть 

Із рідної Литви знайомий голос милий. 

Та вже дарунок той здаЛeJШ ~шйорів, 

Що Польщі готував твій геній ПОВI!ОСИШІіі: 

Перлини осяйні із І'РИМСЬІШХ берегів. 
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JJJI(Jс.lпв Вl}хл~і?~Ь1tuй 

УО;ТТ УІТ:\ШН 

- Хто ТИ? - Я аТО:\I, щО ЖИТТЯМ співає. 

- КУДИ спіШIІШ? - До нень"и, що мене 

У нао"р)'жжл иринес;ш земне 

У своему лоні. Більших ДИВ немає! 

Що бачиш ти? - Усе, що в иісні грає! 

В що віриш? - В працю, у чоло лсне! 

- Хто ;J;РУГ твій? - Всі.- Кого Л31Ш твій тне 

Уснорі? - Кожен власну иравду має. 

Що найдорожче? - Вільність день у день. 

Боїшсл смерті? - 3міна це .'1ишень. 

Чи любиш славу? - Я" дзижчаннл мухи. 

Твої ЗЮЮНИ? - Я закон свій сам. 

Мета? - ЛОВІІТИ вірним ИОЧ~'ТТЛ~І 

Хвиль "осмосу ненере~rОЖllі рухи. 
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13 «ЧЕСЬБИХ СОНЕТІВ» 

Х 

Брехня, що в світі є пани природні й с.~угп, 

Що не однаково сіяє сонце всім, 

Що володар гармат в обладі має й грім, 

Що на один удар віддать не можна й другнй! 

Брехня, що лук тугий не трісне від напруги, 

Що не буває жертв, коли руйнують дім, 

Що святокрадець - пап у храмі вселюдськім, 

Що кривда - це сестра відважної потуги. 

Подвійна є брехня, що в путах - СИ;Іа прав, 

Що стопче голови, хто землю потоптав, 

Що «на коліна стань» - ОДШІ закон Д;ІЯ ;ІЮДУ. 

Що не підійме раб ПОХИЛОГО чола, 

Що з купи тих костей, які земля взяла, 

Не встануть месники в день праведиого судуl 
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ХІ\' 

О, прийде час весни на Чехії ЛУГИ, 

Заграють радісно животворящі СИ:lIІ, 

І зелень проросте, нвітчаючи МОГІІ.1:If, 

~'ee проюшеться і набере снаги. 

3нов чеСЬІШЙ рідний лан оратимуть п.ЧТИ. 

А 3 темної ріллі, що потом МИ росили, 

Са"і свій урожай зберемо, браття МШІе, 

І во .• і Bo.~ЬHOЇ засяють береГІІ. 

3нов прийде час весни; як доБРІІЙ гість кри .• аТІІЙ. 
3иов МИРУ .'1астівка до батьківської хати 

ПРИ:llІне в ліТIІЬОМ)' веселому теи .• і, 

І BIlYRaM буде дід оиовідать щасливиїl. 
Воо.осся даючи перебирать їм сиве, 

Про :lИХО, щО І{ОШІСЬ ХОДИ:lО по зем •• і. 
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;J оір.:меи('ьНОі· 

6гіІис "([alif'lll! 

ВАЛЕРІЮ БРЮСОВУ 

Ти ЗИМНИЙ був МlІтець, г.~lІБOlШП та учениіі, 

3 ріки історії слова твої текли, 
Ти з нами поруч став у дні тяжкі, коли 

Ввійшла біда в наш дім, як ураган шалеНІІіі. 

Утіх і радості не знав народ стражденний, 

Губили ми тропу серед страшної мли, 

І скарб нетліинпп ТОЙ, що предкп здобули, 

У морі забуття покоївся, священний. 

Ти, майстре, упірнув у дивиу глибину, 

Віків побачив Ta~[ пишноту осяйну, 

Неначе той моряк, що край відкрпв прекрасний, 

І світу цi.~OMY, що З жаху ще Tpe~ITiB, 

Ти наш бездонний дух, наш геній появив,

І С.'13ВИТЬСЯ між нас і:'\I'Я незгасне. 



Примітки 



Стор. 13 * Мих а Й л о П а в Л о в И '{ А ле" с є 6 В

приятель М. Т. РИЛЬСЬНОГО по гімназії. НИНі ПlщаТНИЇІ 

радянсы�йй літературо:m<1ВСЦЬ, анаде:\lін. 

Стор. 55 * Б о Р ІІ С Дми тро В ІІ Ч Пет р У Ш С В

с ь ний - приятель М. Т. Рильсьного. Літератор, І1С

ренладач. 

Стор. 7\ " Масться на )'В:1зі дитячий Н<УРН:1Л "Дзві
ПОЮ). М. Р. 

Стор. 72 * 5-й сонет про І\оцюбинсьного.- М. Р. 

Стор. 78 * Б а G ни - СТРСІЮЗИ. ЛИЧИlши їх ношуть 

У воді на дні. Весною вилазять на повсрхню по ОЧС

рету, НОМИШУ, травах ТОЩО.- М. Р. 

** н а ж и в а - насD.Дv.«, те, що НD.Дївається на Га

чан, щоб привабити риUу.- М. Р. 

Стор. 84 * Повернувся Родіон ВасилLOВИЧ у найубо
гішу на всю дореволюційну Романівну хатину: життя 

його було дуже злидснне.- М. Р. 

Стор. 87 * А ю - Д а г - ВедМідь-гора 1<0;::0 Гурзуфа. 

ЯІШСЬ подібність до ВСДМСДЯ, ЩО п'є воду 3 моря, n 
ній справді 6. Існує й відповідна легенда,- М. Р. 

Стор. 89 * Вальдшнеп іноді зні~Іа6ТЬСП просто вгору, 
«свіЧIЮЮ,).- М. Р. 
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Стор. 93 * !lIопа і\;<(' про Іфlшаву розправу над по

DстаЛШІИ ССЛПЕ;l\1І! в СОРОЧIIJЩПХ, ш;у вч.инив 1905 р. 

статсы�Il'''ІI сопіТlІlIН (1:J їЛОНОІЗ.--- дІ. Р. 

Стор. 99 * Твір (')"'10 Il;lППСШIO піС.1П мітингу пред

стапнш;ів УI'раїнсьного т\роду D JJllстошщі 1941 РОЕУ 

в 1\1. Саратові. 

Стор. 103 * Пр С III С Р н ~- ВС!ІИl:l!іі СЛОJЗенсьний поет 

(1800-1849). 

Стор. 123 * ІІаl1ИС rJIiua успснсы�гоo «ВЬШРЮ\IJ!

ла!,,-М. Р. 

Стор. 125 * Таl' званиіі 1\1: інд О В г і в з а мок 

У lIовогрудну, власне, руїна замну - пам'нтка фео

Д;:\:ІЬПИХ часів історичної ЛІІТВИ.- М. Р. 

Н о в о гру дон, де СНЛИЛІ! ДИТПЧІ та юнацьні літа 

АДама l\:ІіЦІ,еВІІча,- !·\()ЛИНІНFI СТО.тІИЦЯ ЛИТОВСЬКИХ кн л

зіп.-М. Р. 

Мін Д О в г - (ХІІІ ст.) - ЛПТОПСЬЮІЙ mшзь.- М. Р. 

3:wiCTY поеми :;НіЦІ,['впча (IГраіНИН[О>, аа МQТИDR1\'IИ 

нної побудоваШІЙ цей сонет, не псрсназую, відсила

ючи читачів до оригіналу або до у"раїнсы�гоo пере

нладу 1\1:. Терсщенна.-~ М. Р. 

Стор. 126 * 1\ а :11 і І! Ь Ф і JI а р е т і в - великий ка-

мінь у лісі, бі:ІН ІН\()ГО ;1uпралпся члени волелюбного 

студентського товариства Ф і л а рст і в (любителів 

чесноти), до нного на:Ісжав і МіЦl<евич. Том а ш 

3 а н - один з проподиріс товариства. Я 11 Ч е чат -
ІІОЛЬСЬКИЙ і білорусьниї! поет. ОДИН із перших біло

русьних фолr,клористів, етнографів та мовознавців. 

І Чечот, і 3ан - GЛИЗLні друзі !lIіцl'СВІІча.- М. Р. 

Стор. 129 * Під престаРIШ дубом у с. Щорсах (ІЮ

ЛИШНІ,QМУ маєтну графів ХребтовИЧів) Міllнепич писав 

(чи обдумував) ПОС:lІУ '<Грююша».- М. Р. 

Долина Лит вип І; И-ДИО. епі:ІОГ ,<l'РGJКІІНИ". 1\0.'1-
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гаспна гіДРОСТ<1l1цін 11:1 Річці Ссрвсчі (Сернач), ПРІІ

llс1иві Німану, прикраШена вссредині філодепдрона~1И 

та фіl(усами. Нашуть, ЩО голова тамтешнього кол

госпу, енергійна Ганна ТРОХИ>lівна Н:умець, кохається 
в нвітах.- М. Р. 

Стор. 130 * М. В. Фру н 3 С і О. Ф. М яс ник О n 
(Мясніняп), послані ЦК РС)l,РlI(б) до Мінська під час 

першої світової пі!іни для партійної роБОТI!, відіграли 

душе велину ро:!!' у ст::шовлснні ГаДЯНСІ,КОЇ ПЛЗДИ в 

виІОРУСії.- М. Р. 

Прп перепр:ші черсз ріЧІ;У Берсзину (1812 р.) вій

сько Наполеона, Ш( читач пам'ятас, було остаточпо 

РОЗГРО~IJIСlIе російсьною ар~!ією. 

С в і с л о ч - приплив Березин!! - РіЧІШ, на яній сто

їть Мінськ.- М. Р. 

Стор. 131 * ШіСть престарих лип у нолишньому ма
єтку панів Всрещак - Тугановичах - утворюють нри

радну альтанку, де зустрічались Марили (Марія) Вс

рещанівна і закоханий у нсї молодий Міц!;евич. Біо

граф поста Мечислав Пструн, нс поділяючи неприязні 

до Марилі МіЦІ;евичсвих друзів, яка грунтувалась на 

тому, що Мариля вийшла «3 розрахую;у» (власне, 

3 волі братів) заміж за графа lIуттнаммера, ОТ)НС 

«зрадилю> поста,- Пструн пише, що пона зберегла на 

все життя чисту любов до Адама, навертала його в 

розмовах до творчості в народному дусі і співала 

йому народних - білорусь них - пісень.- М. Р. 

В а йде л О т - жрець, віщун у давній Литві. В сим

волічніЙ термінології Міцкевича - ноет висоного по

Ішинання. 

Стор. 132 * Б і л о в е з ь каП у Щ а, якої частина 

належить нині до Білоруської РСР, а Чз'стина до 

Польщі,- славетний на всю Європу прадавній ліс. 

Там жили на волі дик! бини - зубри. Лище не тав 

давно встановлено, що ЗУUРІІ збереглись ще й на lIів-
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l1іЧН()~lУ Н.()RI;а~lі. ВIІ('пі-~ю{).пОГll ДОІІІУНУ}ОТІ,СЛ JIlJllчан, 

ш;і вели до звиродніНIІЯ та вимираннп зубрів, лосів 

та інших КОПИТШІХ тварин у Пущі. Там ВИНИЩИЛИ, Ш; 

хижаків, що завдають ШИОДИ МlІсливсьній фауні, всд

ме:дів та вовнів (здається, останнього вопка вбито там 

торін) , персс.'lідують лисів і рисів. Але, здається мсні, 

шr{оду від тих хюнаІ;ін не :ІІожна ІЇ рівняти із ШНО

ДОЮ, якої завда.~·ПІ люди. ПОЛЬСІ.Jl\і j·юролі та пізніше 

російсьні царі влаштовували в Пущі пишні ПО.~юпа[[нп, 

пні нс можна назвати інаншс ян бойнею. Ось наслідии 

одного з полювань царя Олснсандра П: «В той день 

загалом було убито Н звірі, в тому числі 16 зубрів 

і 4 набани. Із них государ убив всього 22 штуни, n то
му числі 4 зубри і одного набапа; ВlІсокі гості і почет 

убили 22 звірі, 3 них 12 зуб ріп і три на6апи,>. «'П~IIIС

раторская охота на Руси, "оноц XVIlI и ХІХ вен, ИСТО
РlIческий очеРІ; НИІ;О.~ан Нутепопа» . С.-Петербург, 

1911) . 
Це щс да:Ісrю нс найнрасномовніші цифри. 

«Па 1911. рін у Пущі налічувалось ІШЛО 800-900 зуб
рів. і\Іало не всі вони ЗIlищені n час першої імперіалі
стичної війни ніМЦfIМІІ, яні увірвались у Пущу. Невс

лина иі:Іьність зубрів, яна заЛИІІІИ.ІІась після війни, 

була потім знищена браr;оньєра;vш,>. «<БелаВСЖСНGП 

пушча». Вьщавсцтва ЦК НПБ, МіНСІ(, 1957). 
Частину зубрів, одначе, німецьні зпгарБНИЮI ОДВСЗ.;Ш 

ДО своїх sоопарків та звіринців, отже, й до знамени

того звіРIШЦН ГагеНUСІШ в Гамбурзі. Та невелике пого

лів'я зубрів, що шипе й плодиться В напіввільних, 

а частново й в вільних умовах у Пущі, ТЮ; само бла
городні олсні (ІШЛО 700 голів) - завезені у Пущу із 

звіринців та зоологічних парнів. 

'['епер БіловеЗЬЕа Пуща - запопіднин, де ЖИВУТЬ, 

нрім названих уже тварин, Шlбани, лосі, нозулі «<дикі 

нози,», БОРСУIШ, зайці, Gілни, а з птаства - глухарі, 

тетсрю](и, наЧ1;!! різних порід тощо. 



у Qаповіднш;у провадиться велина наукова праця.

И. Р. 

С,·ор. 133 * В' іІ З И 11 К а - ce::ro ~Іолодечнснсыоїї об
ласті, де наРОДИВСіІ Янка Купала. ПаМ'і1тник-бюст l3е

Jl]ІКО~IУ біЛОРУСt,ноМу поетові стоїть недалеко від 

В'Я3ИНКlІ.- И. Р. 

Стор. 134 * Н І( У б l\ о ." а с був запаJ(ЬНИ~І аматором 

збирання грибів, J!юGив 'Іаст,'вати гостей грибами 

власного ;JGopy. 
В останні рони життя він ТЯЖІЮ Хl30рував, що особ

ЛІ!НО відошюся на ногах - він насилу ходив. Коли 

мені під час останніх одвідин його ГОСПОДИ В Мінську 

сr;а1али, що поет піСJIН тривалого лікування в одному 

з відомих санаторіїв почуває себе краще і от, МОВJlЯВ, 

поїхав по гриби, то Я дуже тому зрадів. Тим БОJIючіше 

бу:ю мені ПОЧУТИ, вернувшись до Киева, про йог() 

C,MCPтr..- М. Р. 

В ь О с j{ а - село по-6іЛорусьни.- И. Р. 

Стор. 135 * Кас т ус ь (Н ост Я:І ТИн) К а л и-

н І) " С !, !( 11 11 - IІRl'.іопальниЙ герой білорусы(гоo па

раду, реВОJIюціонср-дсмонрат, керіВНИК СС.'ІilНСIoКОГО 

ПОl3стання 1863 р. в Білорусії й на Литві.- И. Р. 

Стор. 147 * Не зневажай сонета, КРИТJШУ. ВОРДСDОРТ. 
( Лнгл.). 

Стор. 157 * Та r х а н 1\ У '1' - 1)1} етуп на :шході НРИМ-

\'!,!;\IГn Т\ів()стрnв;). 

** у Д~:C:HIX і:.:І (\!\PI1ML'I,J:,l1X I:OH~'l'i 13,), ЯН-оТ у ці,....], HI~ 

Доl~(},}J/l';аП(J строгої COH\JTHoI формн, П(О пеРt'І\лада\-j 

ооН/нас ;.fJ!П,Ї.1IІ,11ІІ:\1 під,J,Н ГН. іН. Р. 

Стор. 160 * Н () :1:1 () н .. - СВtI:1ТОl'ін. '\Іістр ІІа :\,\\:іДIІО

:"1~' у·:і1.'ТН'I1::Н і 1\ 1111 '\1 \', 



** .іН і р 3 а - ш~нобливий ТІ!ТУЛ У мусульман, ТУТ

провіДНI!І" 

* В а л т а с а р - вавілонський цар, що жив у УІ ст, 

до н, е, Існує оповідашш-легенда, за яким під час бен

кету, влаштованого Валтасаром, на стіні з'явився чу

додійний напис, що проронував йому близьну 3аІ'П

бе:ІЬ, 

Стор, 162 * І 3 а н - СІШІІІШННЯ на молитву, проголо

шуванс МУСД:ШIlО;lІ, 

Стор, 164 * Г я у р - невірний, поганий, Ци"! ім'ям 

МУСУЛЬМRНlf 3 презирством називали всіх немагомстан, 
осоБШІПО ХРИСТИНІ!, 

Стор, 168 * Др il І' О ;1\ il Н - пеРeJшадач, товмач, 
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