
1

Роман Офіцинський

Ужгород
TIMPANI

2019

óðà 
óðàâë³âЖЖ

Поезії



2

© Офіцинський Р.А., 2019
© TIMPANI, 2019ISBN 978-617-7372-38-6

УДК 821.161.2(477.87)’06-1
         О-91

У художньому оформленні використано репродукції робіт 
Олега Шупляка, Leslie Balleweg, Mihai Criste, 

безіменні світлини зі світової павутини, 
що у вільному доступі

              Офіцинський Р. 
О-91         Жура журавлів: Поезії / Роман Офіцинський ; 

передм. Д. Дроздовського. – Ужгород : TIMPANI, 
2019. – 132 c.

                   ISBN 978-617-7372-38-6

Лейтмотивом нової ліричної книжки українського 
письменника є осмислення сенсу життя на своєрідному 
золотому перетині – неспішного часу і насиченого поді-
ями простору. Глибокі філософські роздуми і несподіва-
ні метафоричні узагальнення межують із мальовничими 
етюдами пейзажної поезії, що не служить тривіальним 
тлом – таїть у собі не фонове, а важливе смислове на-
вантаження.

Пропоноване видання гармонійно продовжує ху-
дожньо-естетичні пошуки, відбиті у поетичних збірках 
«Нашестя ангелів» (1993), «Ураган тисячоліть» (1997), 
«Ідеологія повстань» (2004) цього ж автора. Принагідно 
подаються переклади його віршів англійською та фран-
цузькою мовами.

Для широкого кола щирих шанувальників сучасної 
поезії.

УДК 821.161.2(477.87)’06-1



3

«СВІТИТЬ МІСЯЦЬ В ОЧІ ТАЙНИ…»: 
зриме й незриме в поетичному 

життєруху Романа Офіцинського

Поезія збірки «Жура журавлів» Романа 
Офіцинського наративна, опредмече-

на. Занурення в поетичний світ починається з 
трьох невеличких замальовок, яким властива 
особлива поетичність зображення. Подеколи 
й вірші нагадують замальовки, образки, ескі-
зи, акварелі, фрагменти малярського полотна 
чи й фотографії.

...Там віражі, там сонце у зеніті.
Реве вулкан, вогнів наставив сіті.

А ти, самотня тінь, до серця квіти
притис – запізно їх кудись подіти.

У поезіях часто рух часу зупинено. Це по- 
в’язано з логікою поетичного саморуху. Зупи-
няється час як кайрос – тобто час, позначений 
людським переживанням, емоційністю, до якої 
спричиняє зовнішній ритм життя. Натомість 
увиразнено час як хронос, одвічно-правічний 
час, у якому природно змінюються пори року, на 
небі пливуть хмарки, птахи мандрують у вирій-
ирій, «згортає осінь сірі сувої», а полудень види-
хує «пекельну задуху».

«У вирій!.. Ирій!.. Рай!..» –
ячать птахи, зірвали голос.
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Вірші нагадують фрагменти епосу Гесіо-
да, у якому йдеться про буденне споглядання 
краси природи. Подеколи маємо приклад ек-
фрастичної поезії, у якій подібно до малюнка 
на щиті Ахілла, зображено щоденний колообіг 
матерії та енергії у природі, схопленої поетич-
ною уявою.

На пішнику блаженно спочивало листя.
Погоди віщуни розгублені, у шоці:

бозна коли ще так у листопаді
отаборилася теплінь травнева.

І з описаного світу природи, коли гортаєш 
сторінку за сторінкою книжки, виникає відчут-
тя прекрасного, що є основою поетичного мис-
тецтва від античності й до сьогодення. Книж-
ка містить тонкі естетичні спостереження, які 
випливають із єдності суб’єкта лірики зі світом 
природи, у якому часто говорить оживлений, 
персоніфікований світ листя клена і трав.

Золотаве листя молодого клена
шепотіло благовісно стиха:

«Золота осінь на Золотій Горі
під сонячним снопом проміння…»

Вірші виростають із природи, незмінної 
в своїй сталості й постійно плинної в кожній 
хвилині буття. Автор не прагне поетичної ме-
тафоризації художнього світу (лише в окремих 
віршах, як «Сірі сувої», маємо яскраву метафо-
ричність), поезії не властива надмірна мета-
форичність, водночас їй властивий комплекс 
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певних ключових образів-символів. Художня 
виразність представленого світу в тому, що 
перед нами – світ спокою й рівноваги, який 
у мить читання оживає в читацькій рецепції. 
Момент оживлення як пуант: мертва матерія 
природи насправді не мертва, лише око не 
здатне фіксувати тих енергетичних перехо-
дів і взаємодій, які відбуваються в ній повсяк-
час. Людина замкнена в собі й переймається 
лише собою. Суб’єкт лірики зазвичай опри-
явнює власний внутрішній світ через реакції 
на дії світу зовнішнього. А в «Журі журавлів» 
логіка поетичного руху інакша: оживлення, 
орухомлення світу починається не в момент 
вияву внутрішнього світу суб’єкта, а в мить, 
коли суб’єкт лірики завмирає й розчиняється 
у світі, який досі видавався відчуженим, відо-
собленим, а тому й знеособленим.

Зіперсь на підвіконня, засліпило сонце –
Скупої осені остання тепла благодійна лепта.

Неквапом виноград збавляє листя.

Суб’єкт лірики сперся на підвіконня, вслу-
хаючись у ритми серця, і в цей момент його за-
сліплює сонце – джерело життя й енергії. 

Така специфіка поетичного світу зближує 
вірші з хайку, з традиціями східної поезії, у якій 
дійсність оживає перед людиною – піщинкою 
на тлі Фудзіями. У художній реальності Р. Офі-
цинського над світом пролітають журавлі, які 
спостерігають за цим переродженням. Зга- 
дуєш Ясунарі Кавабату й семантику журавлів, 
представлену в східних культурах. 
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Поезія у книжці нагадує схоплені худож-
ньою уявою фрагменти дійсності, у яких відбу-
вається потужний внутрішній рух, взаємодія 
між усіма частинками світу. «Жура журавлів» 
– приклад імажиністської поезії, у якій зримо 
явлено художні образи й деталі, що заполоня-
ють собою весь простір, наприклад:

Яблука, груші, сливи…
Набухає під сонцем

і м’якне інжир.
Звисають

виноградні грона
прикрасами на шиї осені.
Золотаво, смарагдово…

Водночас імажиністські образи органічно 
переплетені з неокласицистичними мотива-
ми. Для київських неокласиків особливо зна-
чущими були гармонія та рівновага, віднахо-
дження спокою й духовного просвітлення.

За мить все стало на свої місця:
і просвітліла голова,
і просвітліло на душі.

Без грімкотливих катастроф,
без землетрусних зцілень мізків

не ступить людство і півкроку аж ніяк.
Щастить, коли на тім’ї сиротливо

залишаються не ґулі, а зарубки…

У неокласицистичних поезіях суб’єкт ліри-
ки емансипується від зовнішнього світу і єд-
нається з природою. Так і у віршах цієї збірки: 
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важливо приборкати в собі сторонні енергії, 
які розбурхують душу, й відчути спокій і те-
пло. Світ природи у віршах Р. Офіцинського 
живий і естетизований, проте естетизація 
(оприявнення краси) випливає не з автор-
ського погляду, а з внутрішньої здатності при-
родних об’єктів випромінювати прекрасне й 
бути для стороннього спостерігача джерелом 
піднесеного.

Погасли люстри, впали в небуття торшери,
Все штучне, неприродне та облесне.

У спальні сяйво золота і срібла,
То світить місяць в очі тайни.

А не осліпить? А не міраж?

Світ опоетизованої, осяйної, містичної 
природи нагадує вірші Гайне: лише природа 
може бути справжнім джерелом краси й під-
несеного, за Кантом. Природа у представле-
ному поетичному світі оживлена й гармоній-
на, красива й мудра, а тому сприймається як 
джерело рівноваги й естетики прекрасного. 

У вірші «Троя» суб’єкт лірики особливо 
увиразнений, його голос промовляє про втра-
ту людством пам’яті про золоту добу. Світ сьо-
годення втрачає героїзм античності, бракує 
воїнів-охоронців, які б стояли на сторожі ладу 
між людьми.

Не гомін століть, не луна тисячоліть,
між мною та Троєю сто поколінь стоїть,

і пилюга вздовж доріг аж до хмар стовпом.
Ця пелена з неотруйних випарів спеки.
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Час нетитанів. Його ніхто не спиня.
У спіралі заблуклих героїв чекають.

Шикуйсь! Сонячним колом предків колони.
Ось моя сотня – ахейці, арії, анти...

Автор часто вдається до алітераційного зву-
копису, щоб витворити потрібну суґестію.

іскринами неквапно в злоточолу вись
злітають легіт, літепло, луна…

   («Золота Гора»)

Слова пов’язані між собою внутрішньою 
логікою, що формується за допомогою повто-
рювання звукових кластерів. У представле-
ному поетичному світі чимало символічних 
образів, проте, щоб дійти розуміння символу, 
потрібно перейти через огорожу слів у простір 
дематеріалізованого слова. Щоб зрозуміти по-
езію, потрібно розчинитися в ній. Для фран-
цузького літературознавця й філософа Моріса 
Бланшо саме така стратегія інтерпретації до-
поможе в розумінні мотиви поезій С. Маллар-
ме або ж прозу Ф. Кафки. Поет розчиняє влас-
ний голос, розчиняє слова, які втрачають своє 
первісне значення. Звукові зв’язки допомага-
ють деавтоматизувати сприйняття художньо-
го світу. Й тоді звичні слова стають ключем до 
входження в незвичний простір сиґнатур. 

Ще один важливий чинник поетичного 
світу Р. Офіцинського – форма. Поетові вда-
ється в гармонійний спосіб бути уважним як 
до смислів (концептосфери), так і до форми 
поезій, що лише потверджує неокласицистич-
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ність художньої дійсності. Окремі вірші суто у 
своєму графічному представленні нагадують 
журавлиний ключ, що летить у небі, порина-
ючи у вирій. Такий ключ нагадує геометричну 
фігуру кола, відповідно, в ньому закодовано 
повноту буття.

Ми повертаємось!
Легкі пружнасті дужі крила!
У вередливу березневу днину!

Хай дмуть вітри і б’є у груди холод!
Та ми вже вдома, на просторах рідних!

Нехай штормить і шлях ще замітає снігом!
Із вирію ми повернулися з добром, з теплом!
На квіти й віти простелився білий килим –

на кілька днів завадили весні надламані,
оті, хто віддавна зимі повік скорився.
Назавтра прокинуться краплинами

роси сніжинки, що в закрутинах
запізної хурделиці зросли.

Нарешті вдома ми…
           («Весняні журавлі»)

Назви поезій засвідчують, що в цій збірці 
переважає символістська тенденція пориван-
ня суб’єкта до уявного світу надреальності. 
Є у книжці й мотиви та образи, притаманні 
романтичній ліриці. Поетичне «Я» відчуває 
втому від буденності й прагне полишити світ 
одноманітності в пошуках омріяної свободи й 
щастя.

Перед дверима,
що на гак зачинені,
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через надії обдурені
не бешкетую і не кричу.

Постарались людці,
зовні безрогі,
ще й у груди

б’ються, бо ж богобійні…
Ет, махну я до Алжиру з миром

чи плекати квіти на край світу <…>

Представлено у збірці й мотив любові 
(один вірш так і називається – «Храм любові») 
до всіх виявів життя. Така філософія фран-
цисканства (маю на увазі вчення Франциска 
Ассизького) притаманна українській поезії 
високого модернізму, зокрема творчості Пав-
ла Тичини. Усе в поетичній реальності є жи-
вим і потребує любові як найпотужнішого 
чинника розвитку, самопізнання й гармонії. 
Любов є властивістю матерії. У поезіях Р. Офі-
цинського немає поділу на матерію мертву й 
живу. Усе з усім взаємодіє й перетинається, 
як в екосистемі чи живому організмі. Зупи-
няється голос поетичного «Я» й починає го-
ворити природа. Суб’єкт лірики тікає у над-
реальність і там розчиняється в об’єктах, які 
випливають із праматерії світу. 

Кожний вірш як окрема екосистема, де 
оживають листя й трава, земля й небо. Вірш 
– як фотографія, але орухомлена, «жива». 
Поезія Р. Офіцинського виростає, з одного 
боку, з відчуття античної, грецької калокага-
тії (гармонійної єдності красивої зовнішньої 
форми та внутрішнього змісту), а з друго-
го, тут відчутні впливи східної філософії, 
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впливи контемпляційного (споглядального) 
знерухомлення того, хто дивиться, задля єд-
нання зі світом, який навколо. Як і в антич- 
ній поезії, тут наявне відчуття міри у сприй-
нятті прекрасного, мотив пошуку гармо-
нії, відчуття внутрішнього спокою, краси й  
рівноваги. Лише коли зупиняєш власні енер-
гії, тоді можеш увійти в реальність, досі при-
ховану від тебе. А кожний фрагмент світу 
живий. Подібно до поезій Богдана-Ігоря Ан-
тонича, у представленому художньому сві- 
ті все випромінює вітальність. Енергія люди-
ни переходить в енергію каміння й трави, лис-
тя й води, а над усім цим пролітають журавлі 
– наскрізний образ збірки, один із ключових 
суб’єктів поетичної реальності, якій прита-
манна особлива логіка саморуху, особлива 
взаємодія між усіма матеріями та енергіями, 
які віталізують світ після контемпляційного 
завмирання стороннього спостерігача.

Витерлось сонце у білі хмаринки,
Зачесалось в дзеркало і навшпиньки
Заглянуло ластівці у тривожні очі,

Випурхнула ластівка із обіймів ночей.

Проте є у віршах і властива східному мис-
ленню спостережливість, готовність злитися 
зі світом природи, відчуття власної мізерності 
порівняно з тим огромом краси, що навколо 
людини. Вірші заспокоюють і дають рівноваги 
читачеві, якому потрібно відчути внутрішню 
динаміку цього живого світу, який зазвичай 
ми сприймаємо як щось знерухомлене й зне-
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особлене. У кожному вірші візуалізація обра-
зів настільки потужна, що світ матерії оживає 
й поглинає читацьку уяву. Справді маємо при-
клад неокласицистичної поезії з виразними 
символістсько-імажиністськими образами, що 
містять потужну внутрішню експресію. 

Світ природи у книжці «Жура журавлів» зо-
бражено звеличено й весь час за допомогою 
крупних планів, що поглинають нас, а нато-
мість дарують спокій, гармонійну красу й рів-
новагу.

Дмитро ДРОЗДОВСЬКИЙ
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Відлітають журавлі

Закурликало захмарене небо. Журавлиний 
ключ невтомним криголамом просувався на 
південний захід. Накрапав дощик, наче з ви-
сочини на землю спадали прощальні сльози. 
Простір пронизувало речитативне «курли» 
якимось жалібним відтінком. У журавлів дві 
домівки, але одна-єдина Батьківщина. І за 
найріднішою нині вони, відкланяючись, голо-
сять... Задощило дужче. Сумне осіннє соло ре-
тельно і без утоми виконують дощові краплі. 
Журавлів нечутно. Але за п’ять місяців вони 
неодмінно повернуться з теплих країв. Їх ра-
дісно зустріне з весняними обіймами вже інша 
Україна...

2 жовтня 2014 року

Бабине літо. Покрова

Віддощило, випогодилося, потепліло. По-
над свічками тополь дужими крильми ско-
лихнули повітря лелеки, що згромадились в 
обльоті над рідною землею, бо час вирушати 
в ирій. На дротах, поруч високовольтної опо-
ри на своїй погоджувальній раді ластівки ви-
співують надію про довгу, але щасливу дорогу. 
Сонячне проміння помірно зігріває, плавно 
переплавляє зелене листя в золотаве.



15

Сад і подвір’я під лугошем дрімають у бла-
женстві, заколисані бджолиною симфонією та 
виноградно-яблучно-малиновим ароматом. 
Байдуже, що по сусідству сивий винороб у без-
рукавці визначив цукристість нижчою на два 
відсотки, ніж торік. Від передобіддя до вечір-
ніх сутінків можна поратися на обійсті голіче-
рева і в шортах.

Дозріли соковиті йонатанки, відриваються 
від гілок і шугають униз, гупають. Тугі темно-
сині грона «лопуха» гордовито звисають з-під 
невеликих зеленавих листків, а лози «ізабе-
ли» майже облисіли – сухе, наче побите іржею, 
рудаве листя неспішно встеляє долівку. Трава 
йде у ріст, за сприятливої вологості відкрило-
ся в неї друге дихання.

Вгинаються верхівки малинових стебел від 
пишночервоних ягід. Вони смакують солодше 
за літні. О цій порі ще достигають ожина та ін-
жир. За літо молода безколючкова ожина ви-
снувалася до розмірів семиметрової анакон-
ди, заплодоносить наступного року. На буй-
ному кущовидному інжировому деревці схожі 
на грушу плоди набухають від соку, змінюють 
зелений колір на фіолетовий, м’якнуть.

Проганяє сон освіжаюча прохолода рося-
нистих ранків. І птахи, і люди, і земля просять 
у небес, аби благословенний, скоро вже дво-
тижнений сонячний перепочинок не перери-
вався сльотою і заморозками.

Щедра врожайна земля в тремких руках 
вдячно тримає розкішні букети білих хризан-
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тем. У граційних корзинках десятки квіточок 
тримаються купи, неначе ніжно обнялися піс-
ля затяжної розлуки...

Покрово-Покровонько, захисти бабине 
літо, бережи тепло і лад надворі, єднай лагід-
ні, але хоробрі серця!

14 жовтня 2014 року

Листя теплої осені

Затяжна тепла осінь притлумила зниділе 
передзим’я, що якимось падом лише на ніч 
виривається на волю із зачарованої клітки і 
вередливо хукає надранок росянистими хо-
лоднечами. Удень же розкошує весняна те-
плінь. На осяяному сонцем хіднику, що розі-
тнув навпіл рудуватий овал кленового скве-
рика, невдоволено бурчить крихке пожухле 
листя, коли на нього необачливо наступають 
квапливі засапані подорожні. Куди ж вони по-
спішають сердешні? У крижані обійми зимової 
невідворотності. Що на них чигає денно і ніч-
но на слизьких обмерзлих стежинах, навмис-
но притрушених сніжним пилом?

15 листопада 2018 року
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Журавлі повертаються

Від спрагло розцілованого сонцем Стрітен-
ня, коли всесильна зима раптово знітилася, 
позадкувала, відступилася на зачовгане нео-
хайне узбіччя, а сонливі бабаки свої коротень-
кі тіні таки уздріли з позіхальним неквапом 
ще й раніше під голосні крики зіркого забо-
бонного велелюддя, лагідне тепле дихання 
ранньої-преранньої весни щоднини від го-
мінкого ранку й до натрудженого полудня 
терпляче проганяло нічні контратаки при-
морозків і непоступливу вітряну холоднечу, 
що невтримними нальотами раз у раз кусли-
во мстилася за дочасне згасання білосніжної 
пори і пробудження від крижаного заціпенін-
ня, за стрімку переміну сезонних декорацій та 
набухлі бруньки вербових котиків, за невід-
воротне наближення величавих журавлиних 
ключів у безкрайому блакитному океані над 
воскреслою землею, котра сторожко роззира-
лася, зваблена теплом, бо при надії.

І вони повертаються! На весняних крилах. 
Із тридев’ятого царства. Обвітрені й змужні-
лі у виснажливій вимушеній мандрівці чужи-
ми світами. Журавлі-журавлики. Найдорожчі. 
Ріднесенькі. Повільно пливуть погожими не-
бесними водами, не тужливо, в одвічній журі, 
як засмучено відлітали посеред заплаканої 
осені, а в осяйному небувалому піднесенні, що 
дзвінкою луною вкриває неосяжний довкіл. 
Сонячні промінчики безперестанку натхненно 
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виграють пустотливі рапсодії на зеленавому 
піаніно розпашілого в святкових клопотах бе-
резневого дня, що замріяним дитям заблукав 
у прикрашених пролісками гаях і перелісках. 
Накривайте столи! Адже неминуче перегорта-
ємо нову спокусливо чисту сторінку спільного 
з незрадливими журавлями правічного життя. 
Привільно розстелилися домоткані скатерти-
ни в дивовижно розквітлих узорах. Відживає 
всесвіт.

Березень 2019 року
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У небі

Летять покаянні слова. І сльоза.
Під сонцем ще сонним – жалі й журавлі.

У жовтні вони – наконечники стріл.
Жура журавлина – безжальний мороз,
Як вбивця, заліз під Покрови покров.

У путь, у далекі світи проведем,
Мов літо, літа відспіваєм, роса

В осонні впаде, забринить, запече.

17-18 жовтня 2007 року
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Прощань привіти

...Там віражі, там сонце у зеніті.
Реве вулкан, вогнів наставив сіті.
А ти, самотня тінь, до серця квіти
притис – запізно їх кудись подіти.

Стоїш. Живе втекло, зірвавши кігті.
...Лавина пре, гарячий пил по лікті.

Гориш, самотня сива тінь. Як бігти –
під ялинову хвою, прихист піхти.

Вулкан заснув, наче святий у скиті.
Дрижать мости із тіл, що міцно збиті.
...У серці палахтять, не гаснуть квіти.

Півмісяць, хрест, прощань сумні привіти.

Слова про давнє тоннами спожиті.
Пахтять цитат підручникових миті.
Застиглі спомини стримлять у вітті.

...Це – декорації, дизайн, графіті.

15 травня 2005 року
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Золота Гора

Золотаве листя молодого клена
шепотіло благовісно стиха:

«Золота осінь на Золотій Горі
під сонячним снопом проміння…»

А за хитким калиновим містком
з-під лоба літо прудкоплинне

глядить у даль, якій припорошив
сріблястий іній золотисті скроні.

Пломінцем буйним ніжно палахтить
Покрови серце щирозлотно осяйне,

іскринами неквапно в злоточолу вись
злітають легіт, літепло, луна…

11-14 жовтня 2018 року
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Зарубки

На пішнику блаженно спочивало листя.
Погоди віщуни розгублені, у шоці:

бозна коли ще так у листопаді
отаборилася теплінь травнева.

Ось чому в сорочці на рукав короткий
з обіду чоловічок поставний та вчений

чвалав поважно, а якщо точніше,
то шкандибав безпечно і безжурно,

облитий преласкавим сонцем.
На ясно-сині небеса дивився,

про щастя подумки вів суперечку,
поки не вдарився, о матінко,
черкнув маківкою одвірка,
що перед сходами крутими

приземкуватої казенної будівлі.
І заблистіло, і загриміло, і заболіло.

За мить все стало на свої місця:
і просвітліла голова,
і просвітліло на душі.

Без грімкотливих катастроф,
без землетрусних зцілень мізків

не ступить людство і півкроку аж ніяк.
Щастить, коли на тім’ї сиротливо
залишаються не ґулі, а зарубки…

4 листопада 2018 року
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Осінній сад

«У вирій!.. Ирій!.. Рай!..» –
ячать птахи, зірвали голос.

Летять услід крижані сльози.
Стань на коліно перед жовтнем,

обійми
стебло з трояндою в бутоні.

Не з лінощів
неспішно розплющують очі ранки.

Бухикають. Простуджені.
«Вернись, ласкава тепла осінь!
На пару днів хоча б заглянь!..»
Зітхає сад у срібній паволоці.

Калина хукає на пальці.

3-5 жовтня 2009 року
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Зашпори

Пополудні двері відчинила заплакана осінь,
змахнувши сльозинки на вітер холодний.

Просила водиці, окрайця черствого,
не теплої страви, не теплого слова.
В одежі благій, в мозолях, у печалі

спочити присіла вона на порозі.
Неквапно горня осушила до краплі,

хліб насущний сховала на потім.
Зайшли зашпори рвійно у руки,

не зігріти у листі пожухлім.
Проминає тепло, як життя,

скрадливо, потай, не гонорово.
Перелітних пташок не спинити,

що відспівують літо журливо.
І оплакують нас, ще живих,
наче канемо в Лету зимою.
Одійшла, одболіла, ожила,

осінь умилася слізьми начисто.
Засвітилися сонячно очі, бо час
простувати в натруджені далі.

22 вересня 2018 року



26

Субота

Насуплена,
закутана у мряку
проминає субота,

затинається в кашлі:
«Де сніг, снігурі?

Де цілющих морозів дзвінкий передзвін?..»
Голосно крутиться колесо днів як життя

на курному шляху від різдва до межі,
до небесних висот.

Десь не зовсім все чесно.
Днесь удома, а завтра у церкві

хтось загладить, відмолить гріхи…
Ось дмухнув рвійний вітер на віти

і жене чорні думи за обрій,
і живих, і живучих закутує в сон.
Сонце стомлено каже добраніч,

закриває повіки, закривається ковдрою.
Гасне закутана в мряку субота…

Грудень 2015 року
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Сірі сувої

Згортає осінь сірі сувої. Мокрі.
Морщиться небо, мружиться сонце,

Спроквола сміється рідкими зубами.
У павутинні заплутались дні маленькі, як діти.
Пізня осінь розплітає, чеше свої коси з хвої

в дзеркалі віконця чепурної хатки.
З полохкого листя вартові назирці біля брами.

І ти, поете, хто ранить і лікує словом…

Листопад 2008 року
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Вітри

Як я жив? Ніяк. Втиснувся ледве
у відміряний час – хронологічні межі.

Чи сумно мені, чи соромно,
Сонце зігріє душу краєм, промінчиком.

Не лінь, а все – ніколи.
От і дні – решето продірявлене, мов одяг від молі.
Де той початок відміряних меж? В акорді якому?

У порухах тіні…
У зойках настінних в нутрі, за циферблатом.
Діти стали на крила. Небо чисте-пречисте.

Звідти аркуші давні прибрали
і вітри-хмарогони (хмародери?), 

і земляні заломи.
На розвидні відходимо в далі.

Не чорноту, а сонце на згадку залишмо!
Заростають сліди. Не прахом, не тліном, не сумом,
а теплим м’яким споришем. Під небом ясним...

Хай діти літають!

4 травня 2012 року
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Троя

Пекельну задуху видихнув полудень.
Розпарений липень під вербами пробував

позбутися поту відваром гадючника.
Щось переплутав і захлинувсь чемерицею.

Не гомін століть, не луна тисячоліть,
між мною та Троєю сто поколінь стоїть,

і пилюга вздовж доріг аж до хмар стовпом.
Ця пелена з неотруйних випарів спеки.

Час нетитанів. Його ніхто не спиня.
У спіралі заблуклих героїв чекають.

Шикуйсь! Сонячним колом предків колони.
Ось моя сотня – ахейці, арії, анти...

Що, сотнику, пéкло під стінами Трої?
Під юпітером парко безликим статистам

у фільмах заморських про краль і бандитів.
Не люди, а коні головні грають ролі.

Дрімає глядач, захмелілий від брому
після вчасної сплати помірних подружніх
й державних податків. Без покари – пені.

Маять кольори: бонзи в бронзі, люди в землі.

Час нетитанів, правлять кіберпірати,
Мруть удома поспілі, вмирають постиглі,

Ратаї у полі в одіяннях ратних,
Чим їх усіх переможе космічний спецназ?



30

Не живем за абеткою – значно довше –
роками, найкоротші предків тіні вкриють

славу нашу і авансом ще зігріють
правнуків, рвучких до злетів гіпотетичних.

Не пустка століть, розбитих паралічем, в комі,
між мною та Троєю сто поколінь стоїть

у колоні, що служить у небо містком.
Що за люди? Граніт. Замість щок – помаранчі.

1-8 травня 2005 року
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Ритми серця

Пластом лежав і без ознак життя,
Коли б не відчайдушні ритми серця

Звели на руки, випростали спину.
За метрономом скронь рахую кроки.

Зіперсь на підвіконня, засліпило сонце –
Скупої осені остання тепла благодійна лепта.

Неквапом виноград збавляє листя.
А сестри-туї освіжили шати,

Їм зеленіти вічно.
Живі на варті заступили мертвих.

Листопад 2008 року
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Сніг

Багряним, але ніжно опало виноградне листя,
А яблуні у зелені, тримаються, терплять.

Ось-ось застелять обрій сумно-чорний
Веселі білосніжні покривала.

Із першим снігом йдуть
Ночі білі, світлі дні.
Стомилася мжичка,

Заплутався вітер
У кипарисах.

Сутінь.

4, 13 листопада 2009 року
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Отрута

Живуть же істоти, не варті некролога.
На сонці вигріваються і ждуть

свого найвигіднішого моменту,
коли найліпше вилізти зі шкури
й продатися частково чи цілком.

Огидно споглядати плазунів
усім, крім власників аптеки.

Отрута змій – як золото – в ціні.
Отрута змій – це недешеві ліки.

Некрологи для них ніщо –
вони навік прописані в рецептах.

В помірних дозах плазуни корисні.

8-15 травня 2016 року
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Зачохлені стяги

Один із нас – не перший, не останній
Якось у пору благодатну ранню

Відчинить вікна і на сповідь душу:
«Про сокровенне розказати мушу…»

Свистить, буянить вітровій і гілка
За крок, за спиною упала грімко.

А що коли б спізнився на секунду?..
Пригнічені раби чекають бунту.

Вождів поникли голови цукрові,
Пасток простерся простір – рів на рові.

Вмирають вороги – себе скарали
Самі ножем із леміша від рала.

25 липня 2015 року
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Огризок олівця

Злегка з хмелю
Огризком олівця

Гнучке стебло
Тонкої шиї

Гойдав.
Пилюка в ніздрях,

А на губах
Солодкого безсоння

Струм.
Від шоркіту лопати

Втік яструб,
Здер кігтями

Бурштин кори
Ген під вершком сосни.

Порвав літак
На клоччя хмари,

Але піймався в сіті
Нічних вогнів

Манюнього аеропорту,
Із переляку зачепив
Колесами бетонку,

Зламав графітне
Вістря огризка

Олівця.

12 липня 2008 року
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Ніхто, ніде, ніяк

Хіба він чимось гірший
Пісного ідіота?

Ну, вкрав окраєць хліба,
Кому від того хиба?

Не глек води ж у кому
Спровадив патріота!

По вигідному курсу
Здавайте всі по гривні

Для скульптора на дошку,
Скупі не будьте й дивні.

У бронзі й позолоті
Увічнимо естета!

У мерії химери
Сховали протоколи,

Не вирвуть і обценьки.
Чом вас ув очі коле
Украдене законно
Добро, ліси і поле?

Гріхи врослись в чесноти,
Нікому ще не пізно

Втягнутись у це дербі
І виграти не ґрати,

Посмертно смерть здолати,
Себе спитати: «Де ти?»

4 лютого 2008 року
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Місяць

Погасли люстри, впали в небуття торшери,
Все штучне, неприродне та облесне.

У спальні сяйво золота і срібла,
То світить місяць в очі тайни.

А не осліпить? А не міраж?

2008 рік
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Арніка

Самим уже прізвиськом вкусить звіриним
Творіння гірське, богомільне і дике,

Отут річки квапляться, піняться, плинуть
У доли. В подолі – суцвіття арніки.

2007 рік
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Голос

Варіант 1

Лежать покошені трави.
Біла як світло одежа.

Обличчя осяяне сонцем.
Це голос того, хто кличе?

Немає пошани пророк
у вітчизні своїй.

Морозом проймається тіло
під звуки сопілки.

Посунули межі світанку
на службі військовій.
Без сонця чорніють
під вітром неслави.

Наситився днями, бо в очі
аж три покоління побачив.

Тремтять враз підкошені ноги.
Бундючно говорять підпанки,
бунтують, задумавши марне.

Заскиглили пси від утоми,
бо вештались містом

і стріли святого
з медом солодким в устах.

25 липня 2015 року
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Варіант 2

Ти – голос того, хто кличе?
Пророче, не маєш пошани й вітчизни?

Морозом проймається тіло
під звуки сопілки,

На службі військовій
посунули межі світанку.

Без сонця, чорнію
під вітром неслави.

Наситився днями, бо в очі
Аж три покоління побачив!

Лежать покошені трави,
Тремтять враз підкошені ноги.

Бунтує хтось, задумавши марне,
Бундючно говорять підпанки.

Заскиглили пси від утоми,
бо вештались містом.

Зустрів святого – у білій як світло одежі.
Засяяло сонце, в устах меду 

солодкого присмак…
Незабаром прийду, повернусь не фальцетом,

а голосом чистим заради вітчизни.

21 травня 2014 року
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22 грудня

У ніч найдовшу терпляче хочу
Зустріти сонце на дні безсоння.

Кружляють згадки, зринають люди,
Що завше поруч, хоч відійшли.

На підвіконні тепло, зоріють квіти,
Невинно зиркають зимі у вічі,

У потаймирі надглибокім за вікном,
Як ошалілі, сновигають сни.

Їх тіні в інеї неквапно
Розтають у відсвітах світанку.

22 грудня 2015 року
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Задимленість

Біснуються стрічки димові
у холоднечу. Ядуха розриває

груди у дворі. Ощадливі сусіди
зусібіч вогкими гріються
дровами. Газом – чистіше,

але здорожчав. Здорожчали
й дрова... Труять сусіди сусідів

напівдарма. Димлять смердючі
котли. «Підійми-но димар

на метрів зо три! Задушиш
нас до весни!!!» – лають

скнарі. «Вітер зірве». – «На
субсидії з газом зведеш

кінці», – повчає старий. Йому
дев’ятий десяток, пережив
бозна скільки і мерзляків,
і зим, затуманених димом.

Листопад 2017 року
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Брунька

На стежці гомінкій
зустрінеш боягуза,
що перекошений

від страху, опух лицем,
повзе поцілувати стопи.

Бо став ти пострахом,
навіяв жах орді

розтоптаних людців.
Орда немилосердна
до героїв, спротиву,

чеснот, несхитних бранців.
Заклякли з переляку боягузи.

…Сплюндрована земля
відходить, відживає.
Крізь зниділу кору
пробилась брунька

усупереч орді
на стежці гомінкій.

20 листопада 2017 року
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Час

Є
відлік часу,
що біжить

і
землі застеляє
поколіннями.

Ми
прагнемо чогось

і
ми такі непевні.

Маніжимось
у сонячнім промінні.

Є
відлік часу,
що на дні,

у глибі, у глибинах
ледь чутно промовляє

про терпіння.

Червень 2017 року
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Як на галерах

Чванько-вельможа
лицемірно й ницо
так управляв, що
нищив сам себе,

отруював довкілля
до самозречення,

уперто.
А вибір є,

життя вирує.
Як на галерах,

день у день гаруєш.
Не споглядаєш,

у сльозі втопившись.
Чванько тобі

невлад, не в тему.
Хай нищить

і отруює себе,
виткий, дочасний.

Серпень 2017 року
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Вознесіння

Чекайте день,
чекайте два,

чекайте вознесіння
праведних…

Як бути тим, кого
пропущено у списку?..
Стояти в черзі чи піти

до іншої такої ж фірми?
«Ми оплатили послугу

і мусим провести
найближчі вихідні

на небесах!» –
«Та це ж не пляж,

не море, не Дубаї»...
Тут п’ють не на здоров’я,

а надміру.
П’ють за здоров’я так,

що вже його не знайдеш.

Квітень 2016 року
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Грона

Сповістила про себе осінь.
Обірвала нічну мовчанку

ранковою прохолодою,
де-не-де ще й жовтим листом,

немовби сивиною ранньою.
На осонні сп’яніло ворушаться оси.

Дозрілі плоди прибувають невпинно
на оксамитну скатертину стиглих трав.

Яблука, груші, сливи…
Набухає під сонцем

і м’якне інжир.
Звисають

виноградні грона
прикрасами на шиї осені.
Золотаво, смарагдово…

Вересень 2016 року
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Сердечко

Хоч би хто зустрічався з нею, всі казали…
Книга облич у вільному доступі,

у кліп ока гортаєш сторінки,
строкато стелиться стрічкою

емоцій вихорець…
Мелодійно

бринить у павутині
клавірне клацання клавіш.
У шухлядках кожному крам

до вподоби:
осьде сердечко

невідь ким у захопленні.
Упокорена риба виблискує в неводі.

Маять спросоння пломінчики
скраєчку вугликів
на всіх регістрах,
на всю розкладку

клавіатури.

21-22 липня 2018 року
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Магнолія

Заглядає у вікна розквітла магнолія.
Вродлива русалка завмерла у бронзі.

Чаклує водою святою на сонці фонтан.
Чекаєм поліпшень. У кожного свій
перелік проблем, антитез і дилем.

Це нині, а завтра... Що завтра?
Знов юрби студентів уранці зійдуться,

розсядуться в залі, подивляться
слайди про давнє, прадавні...
Тимчасом пояснює причти

з полегшеним серцем
жвавий ментор

стиха, виразно, повчально.
Його позирк теплий застиг

на буйних квітах
у листі блискучім, клечальнім.

Усміхається сонцю русалка.
Самоцвітами грає фонтан.

27 квітня 2018 року
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Ми – не діти поразок

Втома металу... Розкошує торнадо.
На розпуттях велелюдних

хтось на горло власній пісні став.
Що здобув, згубив чи втратив?

Голос, горло, пісню? Свою гідність.
Якщо не радієм досягненням інших,

хто ж порадіє за успіхи наші?
Місто й село – не людина одна,
чи вулиця або ж куток усуціль.

Каже хтось: «Й один у полі воїн!»
…Це коли усі уже давно здалися.
Ми ж ведем розмову не про те...

Не в однині, а в єдності
черпаємо сили.

На виднокрузі позаду,
за спинами – предки

і монолітні ряди століть.
Спрагло вдивляємось в простір.

Ми – не діти поразок, ми – творці перемог.

13-17 травня 2018 року
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Борозни долонь

А ти дійди туди, куди тебе послали
на сміх, назавжди, навмання...

І принеси як не живу жар-птицю, то хоч перо,
і вирване жало смертельно верткої змії,

й незгасне світло в борознах долонь
у подарунок. Але ж кому? Усім, 

хто засіває перелоги і родючі ниви.
Нехай справляють не поминки, а обжинки.

У здравії, у благочесті, у добрі.
А ти піди… Пройди крізь нетрі та огуди.

Крізь натовпи, пустелі та фантоми.
І повернись… І повернись,

коли вже не чекають.

31 серпня 2018 року
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Весняні журавлі

Ми повертаємось!
Легкі пружнасті дужі крила!

У вередливу березневу днину!
Хай дмуть вітри і б’є у груди холод!

Та ми вже вдома, на просторах рідних!
Нехай штормить і шлях ще замітає снігом!

Із вирію ми повернулися з добром, з теплом!
На квіти й віти простелився білий килим –
на кілька днів завадили весні надламані,

оті, хто віддавна зимі повік скорився.
Назавтра прокинуться краплинами

роси сніжинки, що в закрутинах
запізної хурделиці зросли.

Нарешті вдома ми…

12, 18 березня 2018 року
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У хмарах

Майся напоготові,
з відповідями на все.

Довкола океан –
тяжка буденність.

Нехай душа витає в емпіреях,
але не шли листи в конвертах,

сльозою запечатаних.
У світі сущому ми жертви,
проте шанують нас лише
за подвиги й пожертви.

1993, 2018 роки
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Ластівка

Диптих

1.

Ластівка, пролетіла ластівка,
розігнала тишу, сполошила трави.

Наче сяйво блискавки,
наче стрічка райдуги,

пролетіла ластівка
наді мною.

Заховалось сонце, заплакали хмари,
почорніли луки: «А де ластівка?»

…Відгриміло, відтремтіло,
в лазурових небесах

райдугу замінила
ластівка.

2.

Плакало сонце у чорну хустинку,
З нього сміялися сиві хмаринки,

Захлинались з реготу товстобокі гори,
Де сховалась ластівка? Над обривом, в норах.

Веселились блискавки молодії,
Танцювали з хмарами у надії

Перестріти ластівку – та до хороводу!
Спохмурніли річища, вирували води.
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Витерлось сонце у білі хмаринки,
Зачесалось в дзеркало і навшпиньки

Заглянуло ластівці у тривожні очі,
Випурхнула ластівка із обіймів ночей.

1992 рік
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Зустріч

Оця грайлива мавка за вікном
все над вінками ворожила:

то нагиналась над барвінком,
то трійко чорнобривців оживила.

В моєму квітнику дива творились.
І запитало серце: а навіщо?

«Дивись, вона стомилася нарешті…
Зникла… То попіл духу, то мана».

У снах – помах її руки і рухи,
роки, мов ріки, а вона – довічна.

Жду зустрічі. Летять-летять секунди,
у них пружини міць – ота Безвісна.

1991 рік



57

Стежина

Злети, злети, моя печаль,
Над темрявою аж до сонця,

Чорняву голову причаль
Під крила свого оборонця.

І не розказуй про дива,
А як у непогожу днину

Дійти мети, коли крива,
Покручена веде стежина.

1992 рік



58

Вранці

Ми тіла і душі поєднали
В хмільних підсолоджених струмках,

Й мало щось суттєвого казали
Іншим всі ворожки на шляхах.

1992 рік
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Мрія

Забагла світами походити мрія
І планеті кожній в очі зазирнуть.

Щоб хоча на хвилю стати небу ближче,
Зібралася сонна мрія у похід.

Піде вона степом, степом, та не нашим,
В зоряні покоси назбирать квіток.

І якось зненацька вражено застигне:
Щезли звуки ігрищ і не чути чвар.

1991 рік
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Хустинка

«Бувай! Прости! Прощай!» –
чутно крізь гавкіт зграй.

Я щось комусь писав,
устав застиг, упав.

У літній вечір, де небокрай,
горять мости через Дунай.

По вінця в келиху вино,
вип’єш натще – побачиш дно.

Зорить роса, ніби відлуння
кипучого напівкохання.

1990 рік
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Вино

некрополь вічний
над полем безвісним –

пил і пісок

на прицілі в стрільця
не «десятка» в мішені,

а пелюстка

розлітаються в прах
межі суєтні під свист

аркану й куль

на вітрині руків’я меча
і біле в корчазі вино,

наче тіло

Березень 1990 року
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Розмова з мовчазним

Що найдорожче?
Дорогá мені дорóга –

Ноги в мозолях до крові,
Як туманом умиваюся у полі.

Чи буває мені одиноко?
Аж ніяк! Є ріка Оріноко,

Там не був я – вона одинока.
Чи вірять безвірники?

Вірять у те, що не вірять,
І споглядають світ ніяко

В рожеві скельця окулярів.

20 березня 1990 року
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Візник забуття

Хіба доля – печальна?
Печальна лише метушня,

полохка й підкаблучна,
що серце гвалтує безсонням.

Негоже терзати життя
ні гнітом сумнівів,

ані кайданками лапок.
Тлін, забуття імен в дні похорон –

Жалюгідна недоля мерзенних.
Ляснув батіг, хвацький візник

жваво править кіньми баскими,
А віз порожній, а віз торохтить…

1990 рік
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Додому

Нитками обплутали критики, не ворушись.
А день же весняний, мені ж то додому пора.

…Я повертаюсь, мов на крилах журавлів.
Заморський диво-богатир уражений мечем.

Не піднімаєм келих і не п’єм
За тих, хто очі закриває зрячим.

Хто помилявся, неба дістався.
Він в комунізмі, а ми на землі.

На рідній землі.

1990 рік
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Схід сонця

Перед дверима,
що на гак зачинені,
через надії обдурені

не бешкетую і не кричу.
Постарались людці,

зовні безрогі,
ще й у груди

б’ються, бо ж богобійні…
Ет, махну я до Алжиру з миром
чи плекати квіти на край світу,

у потік гірський пірну
на крижаний Новий рік.

Сонця схід зустріну
на відлюднім перехресті

споконвік мурашиних стежин.

1 квітня 1990 рік
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Долоні плескають

Наче трепет потрапив під скальпель…
Хлопця хльоснула по щоці тонка дівоча ручка.

Приплюснула до обрію, облитого загравою,
палкі чуття чиясь донька, сестра, онучка.

Для грішних не настарчиш келій.
Від ґвалту змовкли солов’ї незаздрісні

до тих, хто во Христі й не на хресті.
На ватрі інші заповіли Богу душі
у потемках людського божевілля.

Долоні плескають до іскор, до вогню.
Для смертних смерть – жаска покара,

а комусь – лише зміна обстановки.

1990 рік
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Храм любові

Прощання відблиск.
Одвічна знову путь.
І знову скрип коліс.
І проводи без сліз.

І світ перевернувся,
наче пращури в гробах.

Аж ось на видноті
захмарної всевишньої
любові давній храм…

Нумо, покажіть на вході
серце розгорнутим!

Як увійти безсердечному?
Позичте в зустрічного,
незнаного-пересічного.

І заходьте без олжі.

1991 рік
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Неслухняний

Братик мій не хоче спати,
вередує, плаче й плаче.
Мушу його колисати,
колисати, колисати.

«Прийде, прийде дід кошлатий, –
кажу братику я тихо. –

Забере тебе із хати,
отоді ти будеш знати.

Він візьме тебе до лісу…»
Я б розказував і далі,

лиш мале хитріше лиса,
мружить очі: «Вже лякали».

Що придумати нового?
Мудрим буде, видко зразу.

Мушу його колисати,
колисати, колисати.

1997 рік
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Переклади англійською
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Роман Офіцинський

Нашестя ангелів
Ужгород: Патент, 1993

1. Горить свіча (15)
2. Месії клич (64)

3. На узбіччях шляхів (21)
4. Магніт бистрини (24)

5. Медозбір (13)
6. Привілля незрячим (11)

7. Безмір (31)
8. «Поміж нами...» (11)

9. «Далина усміхнеться...» (24)
10. Алісі Б. (15)

11. Прощання (10)
12. Церковний спів (33)

13. Здивованість (17)
14. Очі (14)

Всі включені сюди вірші були взяті зі збірки 
Романа Офіцинського, що побачила світ у 1993 
році. Вони цілеспрямовано підібрані, перекла-
дені (при цьому їхні назви змінено) та розмі-
щені у певній послідовності таким чином, що 
можуть складати музичний альбом.

Оригінальний переклад – Сергія Кипича.
Всі назви, підбір і послідовність – Сергія Ки-

пича і Володимира Дідика.
Всі права застережені; ця робота, цілком 

або частково, не може бути відтворена жод-
ним способом без попередньої згоди власника 
авторських прав. 
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Roman Ofitsynskyy

Invasion of Angels
1993, Patent

these are the days (intro)
heavenly invaders
some expectations
too much of the dreamers
forever lost
real cool world
missing a day 
a long silence
when distance smiles
dreaming of the wonderland
on the crossroads
choir
amazing
my mistress’s eyes

 
Although all the poems included in here are 

copyright by Roman Ofitsynskyy, 1993. They 
have all been purposefully selected, translated, 
named, renamed and sequenced in a way they can 
constitute a music album.

Original translations made by Serge Kipich.
All names, selection and sequencing by Serge 

Kipich and Volodymyr Didyk.
All rights reserved; this work, or portions thereof, 

may not be reproduced by any means without the 
prior consent of the copyright holder.

COPYRIGHT©1995 BY SERGE KIPICH
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Горить свіча

Надходять дні невтримного жадання,
хапаєшся рукою за перо, –
і стугонить чоло,
як великодний
дзвін
сільський
зранку і до смеркання.
Хто міг розрадити – того нема,
з ним розійшовся вже й назавжди,
зостався сам.
Що світлий день
мені, сліпому,
скаже.
Ця ніч
незоряна, глуха,
а ще прикріша та, що суне;
ніби скиглить, горить свіча, –
втішаю її доторком долоні,
приречену горіти і ридати. 
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these are the days (intro)

these are the days of unrestrained desire
I’m catching at a pen
and blood in veins is throbbing
like the Easter
churchbell
in the morning

who could comfort me
now is gone
with him I parted long ago
I’m on my own

what can a clear day
to me, too blind to see,
reveal?
this night is deaf, unstarry
but more desperate is that to come
and candle now is burning
I caress it with a touching of my palm
it’s doomed to ever lasting mourning...
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Месії клич

Ангели – це вітражі розкутих візій,
Коли на затхлих обріях печалі
Повиснуть днів сварливі перекупки
І звуки нарікань, чадра колізій.

Ангели – вулкани давніх манускриптів,
Розкритих книг нетлінні силуети,
Нашестя вечорів, свічок плакучих,
Месії клич (його зовуть Оглядів). 
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heavenly invaders

Angels are
glasswork of the emancipated visions
you see whenever
the quarrelsome haste of days
along with the sound of reproach,
veil of collision
suspends on a musty edge of sadness

Angels are
volcanoes of the ancient manuscripts
imperishable silhouettoes
of the opened books
invasion of the nights,
of the burning candles
call of Messiah (here it is)
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На узбіччях шляхів

Як захочеш до мене прийти,
та не знайдеш і вицвілу тінь,
запитай у вітрів, перестрінь
запилюжені роки.
Десь там, на узбіччях шляхів,
де тополь простяглися шеренги,
в окопах солдатських лежать
мої сторожкі сподівання –
мов набої в кишені,
зготувались в чеканні
Атаки Світанку. 
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some expectations

If you’ll ever want to come back to me
but find me slid away without a trace
ask the winds, meet
the dusty years

somewhere in the roadside
where the ranks of poplars stretch out
in the soldiers’ trenches lie
my timid expectations

like cartridges in the pocket 
they’re ready in waitin’ for
Assault of the Morning
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Магніт бистрини

Вічно вдосталь занадто замріяних.
На бистрині часу
вони прагнуть стати володарями.
Але вода, кваплива й щиро усміхнена,
владно їх тягне на дно.
Надаремне під берег 
вітер вогні роздув. 
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too much of the dreamers

Well there’s always too much of the dreamers
in the course of time
they try to become the masters

but the water
whatever slow and friendly it might be
just makes them go down
irresistibly

and that is one good reason for the wind 
to add to the fire on the bank
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Медозбір

Із пітьми не сміють визирати
Пломінь сонця, посмішки багать.

В ночі божевілля від любові,
Як в раю, весь вік на небесах.

І не прагнеш вирватись з неволі,
Тратиш душу вічних втікачів. 
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forever lost

The beam of light, the smile of fire
wouldn’t dare sneakin’ out of the dark

in the night you’re crazy for love
forever lost in heavens above

and you don’t even try to break free
but waste the soul of eternal getaway
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Привілля незрячим

1. 

Росою холодною вмилися трави,
під навісом темряви
голос серця студять.
Чого ж ти, як хвиля,
назустріч біжиш і втікаєш?
Править світом
богиня сліпа – Ніч,
хто ж зорі засвітить?..

2.

Чаклунка снів твоїх
тобі так довго говорила
про ангела у пурпуровому плащі.
Та не з’являвся він. А сивина – 
то юність у вечірній позолоті.

3.

Дівчина видалась мініатюрною.
Чарівно сміялась.
Побожно дивився. Насправді ж –
черства, мов катівня:
без вікон і без дверей. 
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real cool world

1.

This grass washed up in a cold dew
under the covering of darkness
is now coolin’ down the voice of the heart
so why like a wave do you
keep running up to me and then fall apart?
and the world’s being ruled by
a blind godness named Night,
so
who’s gonna light the stars?

2.

The mistress of you dreams
has been tellin’ you for so long
’bout an angel in a golden cloak.
Yet he didn’t come. And your grey hair
is just a youth in the evening gilding.

3.

The girl was slim.
Smiled to kill.
Deified her. But really she’s
a cool one like a torture-house –
neither windows nor doors.
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Безмір

Ти розминувся з днем
чи стрів його запізно?
Байдужа ніч? Горить
вогнем? І зорям тісно.
Гойдають хвилі струн
приблудних тіней. Безмір
стривожених бандур
у тьму летить. Проснися! 
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missing a day 

Have you missed the day
or just met it too late?
some indifferent night? burning
with fire?
and stars are tight.

the waves of strings shaking
stray shadows
the immensity of upstarted violins
comes rushin’ into the dark
wake up!
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«Поміж нами...»

Поміж нами лягла
тривала мовчанка –
знак згоди, знак біди...
І чомусь здається:
доля – мов циганка,
зблизить і розлучить,
наче в картах суть. 
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a long silence

A long silence
has set up between us
this is the sign of consent,
the sign of catastrophe

somehow it seems
destiny is like a fortune teller
gonna pull up together then pull apart
as if the cards could ever make sense
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«Далина усміхнеться...»

Далина усміхнеться,
побачивши потяг лінивий,
повільний, наче віслюк.
Політ же сталевої птиці
невимовно казковий коштовний...
(Пам’ятай про життя – як ціну).
Час іти,
час прощатись із зайвим.
Манить простору стяг двокольорий
(небесна блакить і зелена земля).
...А овид – як рана, як шов,
як взірець одчайдушності шаблі. 
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when distance smiles

Distance smiles
seeing a lazy train over there
slow like a turtle
but the flight of a steelbird
is unspeakably fabulous expensive...
(remember life as a price)

it’s time to go
time to say goodbye to unnecessary
the two colours of space entice to follow
(these are the heavenly blue and the earthly green)

And the whole sight is like a wound
like a scar
like an example of the sabre’s relentlessness
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Алісі Б.

Про час, що проходить повз нас,
Про нас, що вистоюють довгі черги
до переправ на той бік,
ставлю свічку, молю, щоб не гасла.
Знаю: згасне...
Про країну чудес щось шепочуть
сторінки віддалених днів,
і шепочуть уста сокровенне.
Весняним потоком ллється світло в ніч.
То горять позаду мости твої, подивись,
Торкнись, прошу, струн-павутин
гітари і душі. Пізно...
І в кожного стезя, сумління і порив...
Пізно. Розставлені фігури шахові
усі на площині.
Не прийде жаданий, поріг переступить
і звісний, і знаний. Від того не легше.
Душа – пітьма. Все перекреслено
безжалісним пером жар-птиці –
не маєш захисту...
Проводжаєш поглядом і словом,
за собою зачиняєш двері.
Засув зламався: з клітки
випорхує «Я» – кришталь-сльоза,
прозора й мимовільна. 
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dreaming of the wonderland

For time passing by for us
waiting to pass to the crossing
onto the other side I lit up a candle
and wish it would burn but I know
that it wouldn’t

pages of days remind you
something of wonderland and mouth
whispers some innermost feelings
there’s a light leaking out in the night
hey, look! your bridges are burning behind

please touch those strings
of your soul it’s too late
every man to his path
his love and his hate but it’s late
chess figures are already put
on the square the one that you wait
won’t be back you don’t care 

soul is a secret
everything crossed
by the wand of magician
you have no protection
you’re meaning goodbye
and closing the door
but the bolt is just broken
that’s how releases
your ego
which is a crystal tear
transparent and sincere
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Прощання

Plus de dout,
elle ne reviendra pas*

I.

На перехресті
вкритих кригою днів
розкололась земля, і в огні
ти вознеслась прекрасна, як фея.

II.

Гримнули двері, як постріл,
посмішка зникла в пітьмі,
тільки в горі наді мною
зляканий місяць тремтів.
Уста зашептали молитву –
тихий вереск розтривожених слів...
Вдарив на сполох!
Та в ніч колискову
холодом дихали небеса.

III.
 
Ти не стала тихою пристанню,
але штормом нечуваним, бурею,
рвала душу, вітром освистану,
в серце била смертельною кулею.

* Сумнівів більше нема, 
вона не повернеться (франц.)
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on the crossroads

Plus de dout,
elle ne reviendra pas*

I.

On the crossroads
of icecrusted days
the earth went splitting
and on fire
you rose just as beautiful
as a fairy

II.
 
Door slammed like a shot
smile faded too soon
only above myself
I seen a trembling moon
lips whispered some prayer
quiet riot of some frightened words
rang out loud!
but in the night of the cradle
skies breathed with the cold

III.

You could never be a peaceful harbour
but a violent storm in the dark
you tortured my soul flogged by the wind
shot me dead in the heart...

* Beyond some doubt
she ain’t never coming back
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Церковний спів

I.

...Гос-по-ди, по-ми-луй, –
благають люди із хорів.

Все одно, хто помре,
ніхто не воскресне, ні.

Не ятри щойно приспану рану,
гріх.

II.

Чорна дорога, білий дім,
Сокіл у небі простер крила надій.

Тупотять тисячі ніг, 
Шатро скорботи ховає всіх.

Люди кохаються, люди прощаються,
Свічками світяться очі їх.

Чорна дорога, білий дім,
Тільки душа – сховище сонячних днів. 
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choir

I.

Please Lord have a mercy on us 
the people from choir are praying 

no matter who dies
no one will rise, oh no

don’t touch the fresh wound
it’s a sin

II.

the road is black 
the house is white
there are wings of hope
spread in the sky

there’s a sound of thousand feet
the curtain of sadness hides everybody

people make love 
then they say goodbye
their eyes shine like candles

the road is black
the house is white
there are sunny days
sheltered inside
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Здивованість

Розпач. Згасла ватра в душі.
Тернові кущі багряніють в обіймах
останнього сонця. Гусне темрява. Ніч.

Плач дня – ледь голосна струна.
Барвисті цятки зір... Здивованість –
летовище надій на цвинтарях світанків! 
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amazing

Desperation.
extinct fire in the soul
thorn bushes are glowing
embraced by the last sun
it’s just getting dark
it’s late

a cry of the day
is a hardly heard string
colour starspots above –
it’s amazing
to watch the hopes flying
to the graveyard of dawns
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Очі

Коханої
очі вогнисті
не гаснуть
і в темряві
років. 
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my mistress’s eyes

My mistress’s
fiery eyes
won’t dim
though it’s the darkness
of the years...
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Роман Офіцинський

Нашестя ангелів
Ужгород: Патент, 1993

1. Прощання (10)
2. Сторінки (12)

3. Золотиста рінь (13)
4. Очі (14)

5. Привілля незрячим (11)
6. Горить свіча (15)
7. Мотив руїни (57)

Ураган тисячоліть
Ужгород: Патент, 1997

8. Темінь (16)
9. Слово вірності (40)

Ураган тисячоліть
Ужгород: Ґражда, 2004

10. Неминучість (12)
11. Дві сльози (30)

12. Дощ (41)

Переклад з української Віктора Мотрука, 
1995, 2019
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Roman Ofitsynskyy

L’invasion des anges
Editions «Patent», 1993

Adieux
Pages
Gravier doré
Yeux
Volonté absolue aux aveugles
La bougie brûle
Motif de ruine

Ouragan des millénaires
Editions «Patent», 1997

Obscurité
Parole de fidélité

Idéologie des insurrections
Editions «Grazhda», 2004

Fatalité
Deux larmes
La pluie
 

Traduit de l’ukrainien par Viktor Motrouk, 
1995, 2019
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Прощання

Plus de doute
elle ne reviendra pas*

I.

На перехресті
вкритих кригою днів
розкололась земля, і в огні
ти вознеслась прекрасна, як фея.

II.

Гримнули двері, як постріл,
посмішка зникла в пітьмі,
тільки в горі наді мною
зляканий місяць тремтів.
Уста зашептали молитву –
тихий вереск розтривожених слів...
Вдарив на сполох!
Та в ніч колискову
холодом дихали небеса.

III.

Ти не стала тихою пристанню,
але штормом нечуваним, бурею,
рвала душу, вітром освистану,
в серце била смертельною кулею.

* Сумнівів більше нема,
вона не повернеться (франц.)
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Adieux

Plus de doute
elle ne reviendra pas

I.

A la croisée des jours glacés
la terre se fendit, et dans la flamme,
tu t’élanças,
belle comme une fée.

II.

Le claquement de la porte retentit comme un coup,
le sourire disparut dans la nuit,
tu partis – et moi, la coeur endeuillé,
restai seul sous la lune effrayée, qui tremblait.
Les lèvres chuchotèrent la prière –
cris muet des paroles anxieuses…
Je sonnai la cloche. 
Mais personne!
A part les cieux soufflant froid
dans la nuit berceuse.

III.

Tu ne devins pas mon refuge désiré,
Mais d’un orage inouї, d’une tempête.
Tu dechirais mon âme navré,
tirais sur mon coeur à l’arbalète.
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Сторінки

Любов – не звитяга.
Вона – свята-пресвята
хіба що в романах, де автор
розставить усе по місцях.
А життя – не роман, бо судьба
сторінки переплутує,
та найгірше, коли не додасть. 
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Pages

L’amour n’est pas un combat.
Il n’est pur et saint que dans les romans,
où l’auteur place tout comme il veut.
Mais la vie n’est pas un roman,
car le destin embrouille les pages.
Le pire qu’il en donne en moins.
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Золотиста рінь

Фантазії, ілюзії, колізії
потоком звідусіль...

Сльоза застигне – сіль.
Якщо в серці більше немає тебе,
душа сама собі поспіль,

як найсуворіший суддя,
виносить вирок –
гострий біль...

Якщо в серці більше немає тебе –
повінь, вода сховала золотисту рінь.

Ходжу вздовж берега далекого,
хитаючись, мов тінь.

Якщо в серці більше немає тебе. 
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Gravier doré

Fantaisies, illusions, collisions –
à flot de toutes parts…
Une larme sèche – sel.
Si mon coeur est vide de toi,
mon âme en peine souffre seule,
comme le juge le plus sévère,
la douleur rend son verdict.
Si tu quittes mon coeur, –
le fleuve inonde le gravier doré.
Je marche le long de rive lointaine
en vacillant comme une ombre.
Si tu quittes mon coeur…
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Очі

Коханої
очі вогнисті
не гаснуть
і в темряві
років. 
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Yeux

Les yeux ardents
de ma bien aimée
ne s’éteignent
même dans la nuit
des années.
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Привілля незрячим

1.
Росою холодною вмилися трави,
під навісом темряви
голос серця студять.
Чого ж ти, як хвиля,
назустріч біжиш і втікаєш?
Править світом
богиня сліпа – Ніч,
хто ж зорі засвітить?..

2.
Чаклунка снів твоїх
тобі так довго говорила
про ангела у пурпуровому плащі.
Та не з’являвся він. А сивина –
то юність у вечірній позолоті.

3. 
Дівчина видалась мініатюрною.
Чарівно сміялась.
Побожно дивився. Насправді ж –
черства, мов катівня:
без вікон і без дверей. 
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Volonté absolue aux aveugles
 
1.
Les herbes, en rosée froide,
refroidissent la voix du coeur
sous les voiles de l’obscurité. 
Pourquoi cours-tu donc, comme la vague,
à ma rencontre et te sauves?
La déesse aveugle – la Nuit,
régit le monde,
mais qui allumera les étoiles?..

2.
La sorcière de tes rêves
te parlait longtemps
de l’ange en manteau pourpre.
Mais il n’apparut pas. Les cheveux gris –
c’est la jeunesse en dorure du soir.
 
3.
La jeune fille semblait minuscule.
Son sourire était charmant.
Je la regardais avec ferveur. Mais en vérité
elle était insensible, comme la chambre de 
torture:
sans fenêtres et portes.
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Горить свіча

Надходять дні невтримного жадання,
хапаєшся рукою за перо, –
і стугонить чоло,
як великодний
дзвін
сільський
зранку і до смеркання.
Хто міг розрадити – того нема,
з ним розійшовся вже й назавжди,
зостався сам.
Що світлий день
мені, сліпому,
скаже.
Ця ніч
незоряна, глуха,
а ще прикріша та, що суне;
ніби скиглить, горить свіча, –
втішаю її доторком долоні,
приречену горіти і ридати. 
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La bougie brûle

Quand les jours du désir impétueux viennent,
Je saisis fiéreusement la plume, –
et les pensées bourdonnent dans ma tête,
du matin et jusqu’au crépuscule,
comme un bourdon de village, la fête de Pâques.
Celui qui pourrait me consoler n’est pas là,
On s’est quitté une fois pour toutes, et
Je suis resté solitaire.
Que me dira, à moi, aveugle,
ce jour claire?
Cette nuit est sans étoiles et sourde,
mais celle qui avance est encore plus fâcheuse;
la bougie brûle, comme si elle geignait, –
je la console, vouée à brûler et à sangloter,
par un frôlement de ma main.
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Мотив руїни
 
І. Давній
 
О націє у чистій вишитій сорочці!
Летиш – лети, у прірву, шкереберть.
Історія – суцільний мартиролог!
Яка там спадщина – нудьга
предовгого реєстру зрад,
розвиднів і нездатностей...
І не бере чужинця
втома втішатись
цвинтарним присмаком
вкраїнської калини.
 
ІІ. Свіжий
 
Мобільність інтелекту
української нації невисока.
Біда не в талановитих істотах,
а в результатах діяльності.
Чільні представники її –
письменники і казнокради.
Перші – від Бога, другі –
від царів, королів і гетьманів.
...Коли нема творців – одна Руїна.



117

Motif de ruine

І. Ancien

Ô, ma nation dans la chemise brodée!
Tu dégringoles – dégringole, dans le gouffre.
Notre histoire est un martyrologue complet!
Notre héritage est un ennui 
d’un très long registre de trahisons,
d’impossibilités et d’incapacités...
Un étranger n’est pas las
de se réjouir
de l’arrière-goût de cimetière
de l’obier ukrainien.

ІІ. Rėcent

La vivacité de l’intellect
de la nation ukrainienne n’est pas grande.
Les talents manquants, ce n’est pas un malheur,
c’est les fruits de leur activité qui chagrinent.
Ses représentants principaux sont
écrivains et dilapidateurs.
Les premiers sont de Dieu, les seconds
– des tsars, des rois et d’hetmans.
...Quand les créateurs manquent,
c’est la grande Ruine.
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Темінь

Понадіявся на вогні,
та вони погасли.
У темінь дорога одна...
Заблукав. 
У небі були брильянти,
поки хтось не покрав.
Перестріли чужинця першим
і, раді, злодієм нарекли.
Кат і монах жили близько.
Зашморг на шию,
лавка – хитка і слизька.
Зависли в повітрі мрії...
І кров замерзала в жилах.

Люди як люди...
Він бачив криві уста
і сльози тих, чиї голови
ще на плечах. 
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Obscurité

J’ai compté sur les feux
mais ils se sont éteints.
Il n’y avait qu’un seul chemin dans l’obscurité...
Et je me suis égaré.
Dans le ciel il y avaient des brillants,
Tant que quelqu’un ne les a pas volé.
Le premier rencontré, c’était un étranger, et
bien aise, on l’a inculpé voleur.
Le bourreau et le moine vivaient tout près.
Le noeud coulant est vite mis sur le cou,
Le banc – chancellant et glissant.
Les rêves sont restés en l’air...
Le sang est gelé dans les veines.

Les hommes sont comme les hommes...
Il voyait les lèvres tordues
Et les larmes de ceux, qui
avaient encore les têtes
sur les épaules.
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Слово вірності

Є слово честі,
а слова вірності нема...
Думки в душі блукають і нечесні,
то через них вмирають люди на хресті.
Душа людська – камінна цілина,
на ній росте хіба що ломикамінь.
А слово вірності – душі
підземне джерело, вода його
не проривається назовні.
Воно струмить всесильно і таємно,
в чужих краях віщує повінь
на пороги часу.
Є слово вірності!
Лиш на устах брехні його нема.
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Parole de fidélité

Il y a la parole d’honneur,
mais il n’y a pas de parole de fidélité...
Les pensées errent dans la tête, parfois malhonnêtes,
c’est à cause d’elles que les gens sont crucifiés.
Un âme de l’homme est comme la terre vièrge 

pierreuse,
Où ne pousse que la saxifrage.
Et la parole de fidélité,
c’est la source souterraine de l’âme,
son eau ne monte pas dehors.
Elle ruisselle, puissante et secrète,
et prophétise la crue sur les seuils du temps,
dans les pays étrangers.
Il y a la parole de fidélité!
Elle n’est pas seulement sur les lèvres de 

mensonge.
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Неминучість
Федорові Потушняку

Смерть так непомітно підходить і припиняє 
життя.

Її рідко приймають подячно, свідомо. Мріють
здебільше про некінечність, вічність 

тілесну, та...
смерть так непомітно підходить і припиняє 
життя.

Оглядівся. Крикнеш і не почують. Знайомий 
довкіл.

Як немовля жебонить, стежить ненька. 
І... липи з алеї.
Патріархально усміхнулося сонце, обіймаючи 

малюка.
Засміялося сонце в обіймах дитини.

...Плине ріка.
Вздовж берега Ужа
йде Геракліт.
Тече вода... 
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Fatalité
Dédicace à Fédir Potouchniak

La mort approche imperceptiblement et met fin 
à la vie.

On la reçoit rarement avec remerciements, 
consciemment.

On rêve de préférence de la vie interminable, de 
l’éternité corporelle, mais...
La mort approche furtivement et met fin à la vie.
 
Il regarda autour de lui. S’il crie, personne 
n’entendra. Un paysage familier autour de lui.
Sa maman balbutie quelque chose, comme un 
bébé, en le suivant des yeux. Et...
les tilleuls de l’allée aussi.
Le soleil sourit patriarcalement, en embrassant 

le petit.
Il sourit dans les bras de l’enfant.

...La rivière coule.
Le long de la rive d’Ouj
va Héraclite.
L’eau coule...
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Дві сльози

Скупо осяяний
клаптями світла,
вечірній провулок
забавлявся ніжними тінями.
...Легкий дотик,
цілунок у губи.
Зашарілись розгублені зорі.
І зоріли до ранку
обоє сердець.
...Придивись,
на троянді од них
дві сльози розставання
зостались. 
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Deux larmes

Une ruelle du soir,
mal éclairée de faisceaux de lumière,
s’amusait à jouer avec des ombres douces.
...Un frôlement léger,
Un baiser sur la bouche.
Les étoiles désemparées rougirent.
Et les deux coeurs
luisaient jusqu’au matin.
...Regarde mieux,
Ils ont laissé sur la rose
deux larmes d’adieux.
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Дощ

У мене сльози не тому,
 що
 радісно.
А від дощу,
 що
 на моїй дорозі
 трапився.
Він заблукав,
 і я
 провів його
 додому. 
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La pluie

J’ai les larmes dans les yeux
non pas par ce que mon coeur est en fête.
C’est à cause de pluie,
qui m’a surprise en route.
Elle s’est égarée
Et je l’ai conduite
chez elle.
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