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* * *

Февраль. Достать чернил и плакать! 
Писать о феврале навзрыд,
Пока грохочущая слякоть 
Весною черною горит.

Достать пролетку. За шесть гривен, 
Чрез благовест, чрез клик колес 
Перенестись туда, где ливень 
Бще шумней чернил и слез.

Где, как обугленные груши,
С деревьев тысячи грачей 
Сорвутся в лужи и обрушат 
Сухую, грусть на дно очей.

Под ней проталины чернеют,
И ветер криками изрыт,
И чем случайней, тем вернее 
Слагаются стихи навзрыд.

1912
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*  *  *

Цей лютий! Час для сліз і віршів, 
Що не стихають ні на мить,
Коли гримить, іуркоче хвища 
Й весною чорною горить.

Прольотку взяти. За шість гривень, 
Крізь благовіст, крізь схлип коліс — 
І чимскоріш — туди, де злива 
Гучніша від чорнил і сліз.

Де раптом, як звуглілі груші,
З дерев десятки чорних птиць 
Зірвуться долу і обрушать 
Суху печаль на дно зіниць.

А там земля іще чорніша,
І вітер криками пропах,
І чим раптовіш, тим точніше 
Вірші складаються в сльозах.

1912
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ВОКЗАЛ

Вокзал, несгораемый ящик 
Разлук моих, встреч и разлук, 
Испытанный друг и указчик,
Начать — не исчислить заслуг.

Бывало, вся жизнь моя — в шарфе, 
Лишь подан к посадке состав,
И пышут намордники гарпий, 
Парами глаза нам застлав.

Бывало, лишь рядом усядусь —
И крышка. Приник и отник. 
Прощай же, пора, моя радость!
Я спрыгну сейчас, проводник.

Бывало, раздвинется запад 
В маневрах ненастий и шпал 
И примется хлопьями цапать,
Чтоб под буфера не попал.

И глохнет свисток повторенный,
А издали вторит другой,
И поезд метет по перронам 
Глухой многогорбой пургой.

И ю т уже сумеркам невтерпь,
И вот уж, за дымом вослед, 
Срываются поле и ветер,—
О, быть бы и мне в их числе!

1913, 1928
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ВОКЗАЛ

Вокзал, запечатаний ящик 
Усіх моїх стріч і розлук, 
Надійний мій друг і укажчик, 
Володар найвищих заслуг.

Бувало, душа моя — в шарфі, 
Лиш потяг прийде, над яким 
З огненних намордників гарпій 
Струмує уїдливий дим.

Бувало, на хвильку присяду — 
І годі. Припав і відпав. 
Прощай, моя ладо й досадо! 
Поволі рушає состав.

І ось уже обрій безкраїй 
В маневрах заметів і шпал 
Мене мокрим снігом хапає, 
Щоб я під колеса не впав.

І гасне гудок кількакратний,
І здалеку інший гучить,
І вихор, глухий і горбатий, 
Пероном за поїздом мчить.

І сутінкам — несамовито,
І раптом, за димом, у сніг, 
Зриваються поле і вітер,—
О, бути й мені б серед них!

1913, 1928
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*  *  *

С каждым шагом хватаюсь за голову— 
Ты везде, везде, везде.
И у ног моих — осени олово 
Не дает грохотать езде.

Ты — сереющий сумрак за астрами, 
Пустынь дач в крапленом песке,
Ты взвивающимися пилястрами 
Не даешь опадать тоске.

Я напутствую галкам за форточкой, 
Тотчас их забыв струю,
Остановлен лазурною черточкой,
Вновь тебя в ней узнаю.

1913
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*  *  *

З кожним кроком хапаюсь за голову— 
Ти повсюди, ти скрізь, ти є.
І в ногах моїх — осені олово 
Гуркотіти їзді не дає.

Ти — сіріюча сутінь за айстрами, 
Пустинь дач у пісках пожеж,
Ти летючими в небо пілястрами 
Опадати журбі не даєш.

Чорно галки за шибою зблискують.
Я, забувши їх течію,
Голубою зупинений рискою,
Знов тебе в ній пізнаю.

1913
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ЗИМА

Прижимаюсь щекою к воронке 
Завитой, как улитка, зимы.
«По местам, кто не хочет — к сторонке!» 
Шумы-шорохи, гром кутерьмы.

«Значит — в «море волнуется»? В повесть, 
Завивающуюся жгутом,
Где вступают в черед, не готовясь?
Значит — в жизнь? Значит — в повесть о том,

Как нечаян конец? Об уморе,
Смехе, сутолоке, беготне?
Значит — вправду волнуется море 
И стихает, не справясь о дне?»

Это раковины ли гуденье?
Пересуды ли комнат-тихонь?
Со своей ли поссорившись тенью,
Громыхает заслонкой огонь?

Поднимаются вздохи отдушин 
И осматриваются — и в  плач.
Черным храпом карет перекушен,
В белом облаке скачет лихач.

И невыполотые заносы 
На оконный ползут парапет.
За стаканчиками купороса 
Ничего не бывало и нет.

1913, 1928
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ЗИМА

Притискаюсь щокою до виру 
Снігу, котрий, мов равлик, виткий.
«По місцях, хто не хоче — не силуй!» 
Галас-шелест гучних веремій.

«Отже — в «море гойдається»? В повість, 
Що закрутить і поведе 
За собою в розклади раптові?
Отже — бути? І — в повість про те,

Що кінець — випадковий? Що милі 
Сміхи-шепоти крутить зима?
Отже — справді здіймаються хвилі 
Й затихають, байдужі до дна?»

Це ж чи мушлі морської гудіння? 
Пліткування кімнаток-тихонь?
Чи, зіткнувшись із власною тінню, 
Розходився у грубці вогонь?

Піднялися зітхання з віддушини, 
Озирнулись — і плач рвонув.
Чорним храпом карет перекушений,
В білій куряві скаче джигун.

І замети летять заносом,
На вікно наповза їх юрма.
Вже за келишками з купоросом 
Не бувало нічого й нема.

1913, 1928
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*  *  *

Волны толкутся. Мостки для ходьбы. 
Облачно. Небо над буем, залитым 
Мутью, мешает с толченым графитом 
Узких свистков паровые клубы.

Пасмурный день растерял катера.
Снасти крепки, как раскуренный кнастер. 
Дегтем и доками пахнет ненастье 
И огурцами — баркасов кора.

С мартовской тучи летят паруса 
Наоткось, мокрыми хлопьями в слякоть, 
Тают в каналах балтийского шлака, 
Тлеют по черным следам колеса.

Облачно. Щелкает лодочный блок. 
Пристани бьют в ледяные ладоши.
Гулко булыжник обрушивши, лошадь 
Глухо въезжает на мокрый песок.

1915
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*  *  *

Хвилі товчуться. Дощаний поміст. 
Хмарно. І небо над буєм, повитим 
В дим, калатає з товченим графітом 
Пасемців пари пронизливий свист.

День у сльоті розгубив катери.
Снасті — міцні, мов розкурений кнастер, 
Дьогтем і доками пахне ненастя 
І огірками — баркасів борти.

Линуть вітрила з вологих завіс 
Березня — навскоси, лапами в мряку, 
Тануть в каналах балтійського шлаку, 
Жевріють в чорних відбитках коліс.

Хмарно. Човновий поклацує блок. 
Пристані плещуть в холодні долоні. 
Лунко бруківку ламаючи, коні 
Глухо заїздять на мокрий пісок.

1915
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МАРБУРГ

Я вздрагивал. Я загорался и гас.
Я трясся. Я сделал сейчас предложение,— 
Но поздно, я сдрейфил, и вот мне — отказ. 
Как жаль ее слез! Я святого блаженней.

Я вышел на площадь. Я мог быть сочтен 
Вторично родившимся. Каждая малость 
Жила и, не ставя меня ни во что,
В прощальном значенье своем подымалась.

Плитняк раскалялся, и улицы лоб 
Был смугл, и на небо глядел исподлобья 
Булыжник, и ветер, как лодочник, греб 
По липам. И все это были подобья.

Но, как бы то ни было, я избегал 
Их взглядов. Я не замечал их приветствий.
Я знать ничего не хотел из богатств.
Я вон вырывался, чтоб не разреветься.

Инстинкт прирожденный, старик-подхалим, 
Был невыносим мне. Он крался бок о бок 
И думал: «Ребячья зазноба. За ним,
К несчастью, придется присматривать в оба».

«Шагни, и еще раз»,— твердил мне инстинкт, 
И вел меня мудро, как старый схоластик, 
Чрез девственный, непроходимый тростник 
Нагретых деревьев, сирени и страсти.
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МАРБУРГ

Я був у нестямі. Я мінився враз,
Відринутий нею в гонитві шаленій.
Та пізно. Кохання і страх — водночас.
Як жаль її сліз! Я святого блаженніш.

Я вийшов на площу. Від смерті пішов, 
Народжений вдруге. Кожнісінька малість 
Жила і вважала мене за ніщо,
В прощальному значенні вверх підіймалась.

Бруковану вулицю кидало в жар,
Був брук смаглочолим, і камінь спідлоба
Дивився на небо, і вітер-човняр
Між лип веслував, хоч були то подоби.

Та хоч би там як, але я уникав 
їх поглядів. Не помічав привітання.
Я знати не прагнув ніяких багатств.
Я геть виривався, щоб стримать ридання.

Інстинкт успадкований, служка старий,
Мені був нестерпний. Він крався біч-о-біч 
І думав: «Хлоп’яча закоханість. В ній,
Крий боже, потоне ще. Будь насторожі».

«Ступни, тоді ще раз»,— так твердив інстинкт, 
І вів мене мудро, як древній схоластик, 
Цнотливими нетрями очеретів—
Жаги, і дерев, і бузків попелястих.
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«Научишься шагом, а после хоть в бег»,— 
Твердил он, и новое солнце с зенита 
Смотрело, как сызнова учат ходьбе 
Туземца планеты на новой планиде.

Одних это все ослепляло. Другим—
Той тьмою казалось, что глаз хоть выколи. 
Копались цыплята в кустах георгин,
Сверчки и стрекозы, как часики, тикали.

Плыла черепица, и полдень смотрел,
Не смаргивая, на кровли. А в Марбурге 
Кто, громко свища, мастерил самострел,
Кто молча готовился к Троицкой ярмарке.

Желтел, облака пожирая, песок.
Предгрозье играло бровями кустарника.
И небо спекалось, упав на кусок 
Кровоостанавливающей арники.

В тот день всю тебя, от гребенок до ног,
Как трагик в провинции драму Шекспирову, 
Носил я с собою и знал назубок,
Шатался по городу и репетировал.

Когда я упал пред тобой, охватив 
Туман этот, лед этот, эту поверхность 
(Как ты хороша!) — этот вихрь духоты...
О чем ты? Опомнись! Пропало. Отвергнут.

Тут жил Мартин Лютер. Там — братья Гримм. 
Когтистые крыши. Деревья. Надгробья.
И все это помнит и тянется к ним.
Все — живо. И все это тоже — подобья.
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«Навчишся ступати — бігцем лиш тоді»,—
Він твердив, і сонце нове із зеніту 
Дивилось, як знову навчають ході 
Туземця планети на іншій планиді.

Для когось було це, що сяйво вершин,
А іншим здавалося ніччю безокою.
Греблися курчата між стебел жоржин,
А коники, ніби дзигарики, цокали.

Пливла черепиця, опівдні жарінь 
Дахи озирала незмигно. А в Марбурзі 
Хто гучно свистів і ладнав самостріл,
Хто мовчки збирався на Троїцький ярмарок.

Жовтів, поглинаючи хмари, пісок.
Живі чагарі вигиналися арками.
Спікалося небо, ждучи блискавок—
Лягло на шматок кровоспинної арніки.

В той день — з гребінців і до ніг — як урок, 
Як трагік з провінції драму Шекспірову, 
Завчив я тебе всю і знав назубок—
По вулицях вештався і репетирував.

Коли перед тебе я впав й огорнув 
Це марево, лід цей, сяйнисту поверхню 
(Яка ж ти вродлива!) — задушливий нурт... 
Про що ти? Отямся! Пропало. Не вернеш.

Тут жив Мартін Лютер. А там — брати Грімм. 
Дахи пазуристі. Дерева. Надгробки.
Тут все їх нагадує, віддане їм.
Живе все. І все оце також — подоби.
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Нет, я не пойду туда завтра. Отказ— 
Полнее прощанья. Все ясно. Мы квиты. 
Вокзальная сутолока не про нас.
Что будет со мною, старинные плиты?

Повсюду портпледы разложит туман,
И в обе оконницы вставят по месяцу.
Тоска пассажиркой скользнет по томам 
И с книжкою на оттоманке поместится.

Чего же я трушу? Ведь я, как грамматику, 
Бессонницу знаю. У нас с ней союз.
Зачем же я, словно прихода лунатика, 
Явления мыслей привычных боюсь?

Ведь ночи играть садятся в шахматы 
Со мной на лунном паркетном полу. 
Акацией пахнет, и окна распахнуты,
И страсть, как свидетель, седеет в углу.

И тополь — король. Я играю с бессонницей. 
И ферзь — соловей. Я тянусь к соловью.
И ночь побеждает, фигуры сторонятся,
Я белое утро в лицо узнаю.
1916, 1928



Ні, я не піду туди завтра. Я — пас.
Це більш ніж прощання. Все ясно. Ми квити. 
Вокзальний гармидер тепер не для нас.
Що буде зі мною, скажіть, древні плити?

Усюди портпледами ляже туман.
В обидві віконниці вставлять по місяцю. 
Журба-пасажирка ковзне по томах 
І з книжкою на оттоманці поміститься.

Чому ж мені лячно? Та ж, наче граматику,
Я вивчив безсоння. Між нами союз.
Навіщо ж я, ніби приходу лунатика,
Появи звичайних думок так боюсь?

З ночами тепер комбінації шахові 
Я знов осягаю, йде місячна гра,
Духмяність акації, вікна розчахнуті,
В кутку, ніби свідок, сивіє жага.

Король — осокір. І я граю з нічницями.
І ферзь — соловей. Мій порив — солов’ю.
Ніч перемагає, фігури сновидцями 
Відходять, я ранок увіч впізнаю.
1916, 1928



ЗЕРКАЛО

В трюмо испаряется чашка какао,
Качается тюль, и — прямой

Дорожкою в сад, в бурелом и хаос 
К качелям бежит трюмо.

Там сосны враскачку воздух саднят 
Смолой; там по маете

Очки по траве растерял палисадник,
Там книгу читает Тень.

И к заднему плану, во мрак, за калитку,
В степь, в запах сонных лекарств

Струится дорожкой, в сучках и в улитках 
Мерцающий жаркий кварц.

Огромный сад тормошится в зале
В трюмо — и не бьет стекла!

Казалось бы, все коллодий залил
С комода до шума в стволах.

Зеркальная все б, казалось, нахлынь 
Непотным льдом облила,

Чтоб сук не горчил и сирень не пахла,— 
Гипноза залить не могла.

Несметный мир семенит в месмеризме,
И только ветру связать,

Что ломится в жизнь и ломается в призме, 
И радо играть в слезах.
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ДЗЕРКАЛО

В трюмо сходить парою чашка какао, 
Гойдається тюль, і — щомить

До гойдалки в сад, в бурелом і хаос 
Трюмо відчайдушно біжить.

Там сосни — урозхить, такі безпорадні— 
Пахтять; там від маячінь

Пенсне по траві розгубив палісадник,
Там книіу читає Тінь.

А глибше, за хвіртку, у морок текучий,
В степ, в запах сонних мікстур

Пульсує доріжкою, в равликах, в суччі 
Палючий — зсередини — струм.

Метається сад величезний в залі
В трюмо — і не вгробить скла!

Здавалось, колодій усе якнайдалі 
Залив — аж до самого тла.

Дзеркальна довкруж, здавалося б, нахлинь 
Льодами все облила,

Щоб суччям відгіркло, бузками відпахло,— 
Гіпнозу ж залить не могла.

Множинний світ аж ряхтить в месмеризмі, 
Лиш вітру все те зв’язать,

Що рветься в життя і ламається в призмі, 
І щастям грати в сльозах.
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Души не взорвать, как селитрой залежь, 
Не вырыть, как заступом клад.

Огромный сад тормошится в зале
В трюмо — и не бьет стекла.

И вот, в гипнотической этой отчизне 
Ничем мне очей не задуть.

Так после дождя проползают слизни 
Глазами статуй в саду.

Шуршит вода по ушам, и, чирикнув,
На цыпочках скачет чиж.

Ты можешь им выпачкать губы черникой, 
Их шалостью не опоишь.

Огромный сад тормошится в зале, 
Подносит к трюмо кулак,

Бежит на качели, ловит, салит,
Трясет — и не бьет стекла!
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Душі не з’ятритись в солоній печалі, 
Цей скарб не схоронить імла.

Метається сад величезний в залі
В трюмо — і не вгробить скла.

І ось, в гіпнотичній оцій вітчизні 
Мій погляд нічим не задуть.

Так після дощу проповзають слизні 
Очима статуй в саду.

Ще й шемра у вухах вода, і до клумби 
Навшпинечках скаче чиж.

Ти можеш в чорницю їм вимазать іуби, 
Грайливістю ж — не захмелиш.

Метається сад величезний в залі,
Здійма на трюмо кулак,

Гойдатись біжить, і втіка, й не щезає, 
Трясе — і не вгробить скла!

1917



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЭЗИИ

Это — круто налившийся свист,
Это — щелканье сдавленных льдинок, 
Это — ночь, леденящая лист,
Это — двух соловьев поединок.

Это — сладкий заглохший горох,
Это — слезы вселенной в лопатках, 
Это — с пультов и флейт — Фигаро 
Низвергается градом на грядку.

Все, что ночи так важно сыскать 
На глубоких купаленных доньях,
И звезду донести до садка 
На трепещущих мокрых ладонях.

Площе досок в воде — духота. 
Небосвод завалился ольхою.
Этим звездам к лицу б хохотать,
Ан вселенная — место глухое.

1917
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ВИЗНАЧЕННЯ ПОЕЗІЇ

Це — загуслий заливистий свист, 
Це — при березі лускіт льодинок, 
Це — умерзлий у темряву лист,
Це — кількох солов’їв поєдинок.

Це — солодкий притихлий горох, 
Це — усесвіту сльози в лопатках, 
Це — з пюпітрів і флейт — Фігаро 
Круто валиться градом на грядку.

Все, що ночі важливо знайти 
У купальницькім плесі бездоннім,
І зорю до садка донести 
На тремтячій вологій долоні.

Духота — наче дошка плеската. 
Жар небесний — не вичаха.
Цим зіркам до лиця б реготати, 
Але всесвіт — містина глуха.

1917
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СТЕПЬ

Как были те выходы в тишь хороши! 
Безбрежная степь, как марина,
Вздыхает ковыль, шуршат мураши 
И плавает плач комариный.

Стога с облаками построились в цепь 
И гаснут, вулкан на вулкане.
Примолкла и взмокла безбрежная степь, 
Колеблет, относит, толкает.

Туман отовсюду нас морем обстиг,
В волчцах волочась за чулками,
И чудно нам степью, как взморьем, брести — 
Колеблет, относит, толкает.

Не стог ли в тумане? Кто поймет?
Не наш ли омет? Доходим.— Он.
— Нашли! Он самый и есть.— Омет,
Туман и степь с четырех сторон.

И Млечный Путь стороной ведет 
На Керчь, как шлях, скотом пропылен.
Зайти за хаты, и дух займет:
Открыт, открыт с четырех сторон.

Туман снотворен, ковыль как мед.
Ковыль всем Млечным Путем рассорён. 
Туман разойдется, и ночь обоймет 
Омет и степь с четырех сторон.
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СТЕП

Ті виходи в тишу — яка благодать!
Безкраї степи, як марина,
Зітхає ковил, мурахи шамшать 
І плаває плач комариний.

Стіжечки і хмари шикуються в рій 
І гаснуть, бархан на бархані.
Занишкнув і змок небокрай степовий, 
Гойдає, відносить, штовхає.

Туман звідусюди нас морем обстиг,
В панчохи уп’явсь реп’яхами,
І дивно нам, як надбережжям, брести — 
Гойдає, відносить, штовхає.

Чи скирта в тумані? Хто розбере?
Чи наш ожеред? Підходимо.— Він.
— Знайшли! Це ж бо він.— Це той ожеред, 
Туман і степ з чотирьох сторін.

Чумацький Шлях десь убік веде,
На Керч, і курить, як від стада, він.
За хату вийдеш, і дух зведе:
Відкритий степ з чотирьох сторін.

Туман снодійний, ковил як мед.
Ковил — Чумацького Шляху плин.
Туман розвіється, ніч обійме 
Стіжок і степ з чотирьох сторін.
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Тенистая полночь стоит у пути,
На шлях навалилась звездами,
И через дорогу за тын перейти 
Нельзя, не топча мирозданья.

Когда еще звезды так низко росли 
И полночь в бурьян окунало,
Пылал и пугался намокший муслин,
Льнул, жался и жаждал финала?

Пусть степь нас рассудит и ночь разрешит. 
Когда, когда не: — в Начале 
Плыл Плач Комариный, Ползли Мураши, 
Волчцы по Чулкам Торчали?

Закрой их, любимая! Запорошит!
Вся степь как до грехопаденья:
Вся — миром объята, вся — как парашют, 
Вся — дыбящееся виденье!
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Опівночі тіні узбіччям снують 
І зорі упасти готові,
Не можна й за тин перейти через путь,
Не рушачи світобудови.

Коли ще зірки ці так низько росли 
І ніч у бур’ян затопляло,
Палав і полохавсь намоклий муслін,
Лип, лащивсь у спразі фіналу?

Хай степ нас розсудить, дозволить хай ніч. 
Коли ж, як не: — на Початку 
Плив Плач Комариний, Був Рух Комашні, 
Шпички на Панчохах Стирчали?

Кохана, закрий їх від пилу! Прошу!
Весь степ як до гріхопадіння:
Весь — світом охоплений, весь — парашут, 
Весь — дибом постале видіння!
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БЕЛЫЕ СТИХИ

И в этот миг прошли в мозгу все мысли 
Единственные, нужные. Прошли 
И умерли...

Александр Блок

Он встал. В столовой било час. Он знал,— 
Теперь конец всему. Он встал и вышел.
Шли облака. Меж строк и как-то вскользь 
Стучала трость по плитам тротуара,
И где-то громыхали дрожки.— Год 
Назад Бальзак был понят сединой.

Шли облака. Стучала трость. Лило.
Он мог сказать: «Я знаю, старый друг,
Как ты дошел до этого. Я знаю,
Каким ключом ты отпер эту дверь,
Как ту взломал, как взглядывал сквозь эту 
И подсмотрел все то, что увидал».

Из-под ладоней мокрых облаков,
Из-под теней, из-под сырых фасадов,
Мотаясь, вырывалась в фонарях 
Захватанная мартом мостовая.

«И даже с чьим ты адресом в руках 
Стирал ступени лестниц, мне известно».
— Блистали бляхи спавших сторожей,
И ветер гнал ботву по рельсам рынка.

«Сто Ганских с кашлем зябло по утрам 
И, волосы расчесывая, драло
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БІЛІ ВІРШІ

Цієї миті всі думки пройшли 
Потрібні, поєдинчі. Пройшли 
І вмерли...

Александр Блок

Він встав на бій годинника. Він знав,—
Тепер кінець всьому. Він встав і вийшов. 
Йшли хмари. Поміж ліній легкома 
Трость стукотіла в плити тротуару,
Десь гримотіли дрожки.— Рік тому 
Бальзак був зрозумілий сивиною.

Йшли хмари. Стукотіла трость. Лило.
Він мовить міг: «Я знаю, друже мій,
Як ти дійшов до цього. Я ж бо знаю,
Яким ключем ти відімкнув цей вхід,
Зламав ті двері, крізь оці дивився, 
Підгледівши все те, що бачив там».

Із-під долонь вологих оболок,
З-під тіней та із-під сирих фасадів 
Хитливо геть летіла в ліхтарях 
Замацана цим березнем бруківка.

«Адресу навіть, за якою ти
Стирав на сходах східці, добре знаю».
— Блищали бляхи сплячих сторожів, 
Ботвиння вітер гнав по рейках ринку.

«Сто Ганських мерзло з кашлем щосвітанку, 
Розчісуючись, гребінцем волосся
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Гребенкою. Сто Ганских в зеркалах 
Бросало в дрожь. Сто Ганских пило кофе.
А надо было Богу доказать,
Что Ганская — одна, как он задумал...» —
На том конце, где громыхали дрожки,
Запел петух.— «Что Ганская — одна.
Как говорила подпись Ганской в письмах, 
Как сон, как смерть».— Светало. В том конце, 
Где громыхали дрожки, пробуждались.

Как поздно отпираются кафе 
И как свежа печать сырой газеты!
Ничто не мелко, жирен всякий шрифт,
Как жир галош и шин, облитых солнцем.

Как празден дух проведшего без сна 
Такую ночь! Как голубо пылает 
Фитиль в мозгу! Как ласков огонек!
Как непоследовательно насмешлив!
Он вспомнил всех.— Напротив, у молочной, 
Рыжел навоз. Чирикал воробей.
Он стал искать той ветки, на которой 
На части разрывался, вне себя 
От счастья, этот щебет. Впрочем, вскоре 
Он заключил, что ветка — над окном,
Ввиду того ли, что в его виду 
Перед окошком не было деревьев,
Иль от чего еще.— Он вспомнил всех.—
О том, что справа сад, он догадался 
По тени вяза, легшей на панель.
Она блистала, как и подстаканник.
Вдруг с непоследовательностью в мыслях, 
Приличною не спавшему, ему 
Подумалось на миг такое что-то,
Что трудно передать. В горящий мозг
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Щоранку дерло. В дзеркалах сто Ганських 
Жар окидав. Сто Ганських пили каву.
А треба ж було богові довести,
Що Ганська — лиш одна, як він замислив...»— 
На тім кінці, де гримотіли дрожки,
Чувсь півня спів.— «Що Ганська — лиш одна, 
Як свідчив підпис Ганської в листах,
Як сон, як смерть». Світало. В тім кінці,
Де гримотіли дрожки, прокидались.

Як пізно відчиняються кафе,
Який в сирій газеті свіжий друк!
Ніщо не дрібно, жирний всякий шрифт,
Як жир калош і шин, облитих сонцем.

Який дозвільний дух того, хто ніч 
Провів без сну! Блакитно як палає 
У мозку гніт! Який ласкавий вогник!
Який глузливий і непослідовний!
Згадав усіх він.— Біля молочарні,
Де гній рудів, цвірінькав горобець.
Він став шукати гілку: розривався 
Там на шматки, не тямлячи себе 
Від щастя, щебет цей. А втім, небавом 
Він виснував, що гілка — над вікном,
Від того, може, що навпроти нього 
Перед віконцем не росли дерева,
Чи ще від чогось.— Він згадав усіх.—
Про те, що сад праворуч, здогадався 
По бересту, що кинув на панель 
Ажурну тінь, сяйнисту, як підскляник.
Та вмить з непослідовністю в думках,
Яка невиспаному подобала,
Таке спадало щось йому на думку,
Що важко передати. В мозок враз
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Вошли слова: любовь, несчастье, счастье, 
Судьба, событье, похожденье, рок,
Случайность, фарс и фальшь.— Вошли и вышли. 
По выходе никто б их не узнал,
Как девушек, остриженных машинкой 
И пощаженных тифом. Он решил,
Что этих слов никто не понимает.
Что это не названия картин,
Не сцены, но — разряды матерьялов.
Что в них есть шум, и вес сыпучих тел,
И сумрак всех букетов москательной.
Что мумией изображают кровь,
Но можно иней начертить сангиной,
И что в душе, в далекой глубине,
Сидит такой завзятый рисовальщик 
И иногда рисует lune de т і є ї 1 
Куском беды, крошащейся меж пальцев, 
Куском здоровья — бешеный кошмар, 
Обломком бреда — светлое блаженство.
В пригретом солнцем синем картузе, 
Обдернувшись, он стал спиной к окошку.
Он продавал жестяных саламандр.
Он торговал осколками лазури,
И ящерицы бегали, блеща,
По яркому песку вдоль водостоков,
И щебетали птицы. Шел народ,
И дети разевали рты на диво.
Кормилица царицей проплыла.
За март, в апрель просилось ожерелье,
И жемчуг, и глаза,— кровь с молоком 
Лица и рук, и бус, и сарафана.

Еще по кровлям ездил снег. Еще 
Весна смеялась, вспенив снеги с солнцем.

1 Медовый месяц (фр.).
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Ввійшли слова: любов, нещастя, щастя,
Подія, фатум, доля, мандрування,
Фарс, випадковість, фальш.— Ввійшли і вийшли. 
По виході ніхто б не упізнав їх,
Як тих дівчат, пострижених, що тифом 
Пощаджені були. Він вирішив,
Що слів оцих ніхто не розуміє.
Це аж ніяк не назви до картин,
Не сцени, а — розряди матер’ялів,
Що в них є шум, й вага сипучих тіл,
І сутінь всіх букетів москательні.
Що мумією зображають кров,
Та іній можна креслити сангвіном,
І що в душі, в далекій глибині,
Сидить такий запеклий малювальник 
І деколи малює lune de т іє ї1 
Шматком біди, що кришиться між пальців, 
Шматком здоров’я — лютий шал кошмару, 
Ввижань уламком — світле раювання.
Під сонцем він у синім картузі,
Обсмикнувшись, од вікон став подалі.
Він продавав бляшаних саламандр.
Він торгував уламками блакиті,
Яскріли на яскравому піску 
І сновигали ящірки вздовж ринв,
І щебетали птиці. Люд ішов,
І діти задивлялися на диво.
І мамка, як цариця, пропливла.
Намисто в квітень з березня просилось, 
Перлини, очі,— кров із молоком 
Обличчя й рук, пацьорок й сарафана.

Ще їздив сніг дахами, ще весна 
Сміялась, зшумувавши сніг і сонце.

1 Медовий місяць (фр.).
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Десяток парниковых огурцов
Был слишком слаб, чтоб в марте дать понятье
О зелени. Но март их понимал
И всем трубил про молодость и свежесть.
Из всех картин, что память сберегла, 
Припомнилась одна: ночное поле.
Казалось, в звезды, словно за чулок,
Мякина забивается и колет.
Глаза, казалось, Млечный Путь пылит. 
Казалось, ночь встает без сил с омета 
И сор со звезд сметает.— Степь неслась 
Рекой безбрежной к морю, и со степью 
Неслись стога и со стогами — ночь.
На станции дежурил крупный храп,
Как пласт, лежавший на листе железа.
На станции ревели мухи. Дождь 
Звенел об зымзу, словно о подойник.
Из четырех громадных летних дней 
Сложило сердце эту память правде.
По рельсам плыли, прорезая мглу,
Столбы сигналов, ударяя в тучи,
И резали глаза. Бессонный мозг 
Тянуло в степь, за шпалы и сторожки.
На станции дежурил храп, и дождь 
Ленился и вздыхал в листве.— Мой ангел,
Ты будешь спать: мне обещала ночь!
— Мой друг, мой дождь, нам некуда спешить. 
У нас есть время. У меня в карманах—
Орехи. Есть за чем с тобой в степи 
Полночи скоротать. Ты видел? Понял?
Ты понял? Да? Не правда ль, это — то?
Та бесконечность? То обетованье?
И стоило расти, страдать и ждать.
И не было ошибкою родиться?
На станции дежурил крупный храп.
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Десяток теплякових огірків
Був заслабким, щоб якось пояснити
Про зелень. Березіль це розумів—
Сурмив до всіх про молодощі, свіжість.
З усіх картин, що пам’ять зберегла,
Одна на думку спала: ніч і поле.
Здавалось, в зорі, ніби за панчоху,
Полова забивається і коле.
Мов Шлях Чумацький очі порошить. 
Здавалось, ніч знеможена встає 
Зі скирти і мете одвійки зір. А безкрай 
Степу, як ріка, летить до моря,
Зі степом — ожеред, а з ними — ніч. 
Великий хропіт станцію стеріг,
Як злежаний роками шар на жерсті.
На станції ревіли мухи. Дощ 
Дзвенів об зимзу, ніби об дійницю.
Із чотирьох безмежних літніх днів 
Складало серце пам’ять правді.
Пливли по рейках, краячи імлу,
Стовпи сигналів, калатали в хмари 
І очі різали. Безсонний мозок 
У степ тягло, за шпали і вартівні.
На станції хропіння чергувало,
Зітхав у листі дощ.— Мій ангеле,
Ти спатимеш: так обіцяла ніч!
— Мій друже дощ, нам квапитись нема де. 
У нас є час. У мене ось горіхи,
Нам є за чим півночі у степу 
З тобою скоротати. Бачив? Тямиш?
Так? Ти збагнув? Так правда, це — оте?
Та нескінченність? Та обітованість?
І варто все ж рости, страждати, ждати.
І народитись — то не є помилка?
Великий хропіт станцію стеріг.
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Зачем же так печально опаданье 
Безумных знаний этих? Что за грусть 
Роняет поцелуи, словно август, 
Которого ничем не оторвать 
От лиственницы? Жаркими губами 
Пристал он к ней, она и он в слезах, 
Он совершенно мокр, мокры и иглы...
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Чому ж таке скорботне опадання 
Безумних знань оцих? І що за сум 
Так ронить поцілунки, ніби серпень, 
Якого від модрини анічим 
Не відірвати? Спечними вустами 
Припав до неї. Він, вона — в сльозах, 
Він мокрий зовсім, глиця мокра теж...
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ШЕКСПИР

Извозчичий двор и встающий из вод 
В уступах — преступный и пасмурный Тауэр,
И звонкость подков, и простуженный звон 
Вестминстера, глыбы, закутанной в траур.

И тесные улицы; стены, как хмель,
Копящие сырость в разросшихся бревнах, 
Угрюмых, как копоть, и бражных, как эль,
Как Лондон, холодных, как поступь, неровных.

Спиралями, мешкотно падает снег,
Уже запирали, когда он, обрюзгший,
Как сползший набрюшник, пошел в полусне 
Валить, засыпая уснувшую пустошь.

Оконце и зерна лиловой слюды 
В свинцовых ободьях.— «Смотря по погоде.
А впрочем... А впрочем, соснем на свободе.
А впрочем — на бочку! Цирюльник, воды!»

И, бреясь, гогочет, держась за бока,
Словам остряка, не уставшего с пира 
Цедить сквозь приросший мундштук чубука 
Убийственный вздор.

А меж тем у Шекспира 
Острить пропадает охота. Сонет,
Написанный ночью с огнем, без помарок,
За дальним столом, где подкисший ранет 
Ныряет, обнявшись с клешнею омара,
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ШЕКСПІР

Візниче подвір’я й посталий з глибин 
Хмурний і злочинний у приступках Тауер,
І лункість підків, і застуджений дзвін 
Вестмінстера — брили, що вгорнута в траур.

І тіснява вулиць; і стіни, як хміль,
Що вільгість збирають у тлустих колодах, 
Понурих, мов кіптява, хижих, мов цвіль, 
Ходою нерівних, як Лондон, холодних.

Забарно, спіралями, падає сніг,
Уже замикали, коли він, одутлий,
Немов начеревник, не чуючи ніг,
Валити пішов пустирі нерозбудні.

Віконце — фіалкове зерня слюди 
Та обід свинцевий.— «А все від погоди.
А втім... Ну, а втім, поспимо на свободі.
А втім же — на діжку! Цирульник, води!» І,

І, голячись, реготом рот обпіка—
Тоді, як гультяй після учти товкмачить 
Всю ніч крізь прирослий мундштук чубука 
Убивчі дурниці.

В Шекспіра, одначе,
До жартів зникає охота. Сонет,
Який написався задовго до ранку 
За дальнім столом, де прокислий ранет 
Пірнав, обійнявшись з клешнею омара,
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«Я признаю
Способности ваши, но, гений и мастер,
Сдается ль, как вам, и тому, на краю 
Бочонка, с намыленной мордой, что мастью 
Весь в молнию я, то есть выше по касте,
Чем люди,— короче, что я обдаю
Огнем, как на нюх мой, зловоньем ваш кнастер?

Простите, отец мой, за мой скептицизм 
Сыновний, но, сэр, но, милорд, мы — в трактире. 
Что мне в вашем круге? Что ваши птенцы 
Пред плещущей чернью? Мне хочется шири!

Прочтите вот этому. Сэр, почему ж?
Во имя всех гильдий и биллей! Пять ярдов—
И вы с ним в бильярдной, и там — не пойму, 
Чем вам не успех популярность в бильярдной?»

— Ему?! Ты сбесился? — И кличет слугу,
И, нервно играя малаговой веткой,
Считает: полпинты, французский рагу—
И в дверь, запустя в привиденье салфеткой.

С онет говори т  ем у:
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Сонет йому каже:
«Так, я визнаю

Всі здібності ваші, та, генію й майстре,
Як вам, чи здається й тому, на краю 
Барила, з мармизою в милі, що мастю 
Я в блискавку весь, тобто вищий по касті,
Ніж люди,— коротше, що я обдаю
Вогнем, як на нюх мій, смердючий ваш кнастер?

Пробачте, мій отче, за мій скептицизм 
Синівський: мілорде, але ж — у корчмі ви.
Хто ж я в цьому колі? Що крильця оці 
У морі темноти? Мені б широчіні!

Цьому прочитайте. Мілорде, ану ж!
В ім’я усіх гільдій та біллів! П’ять ярдів—
І з ним ви в більярдній, і там — не збагну,
Хіба це не успіх — визнання в більярдній?»

— Йому? Ти збісився? — і кличе слугу,
Нервує, тростиною грає, гордливий.
Рахує: півпінти, французький рагу—
І в двері, серветкою кинувши в привид.
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*  *  *

Годами когда-нибудь в зале концертной 
Мне Брамса сыграют,— тоской изойду.
Я вздрогну, я вспомню союз шестисердый, 
Прогулки, купанье и клумбу в саду.
Художницы робкой, как сон, крутолобость,
С беззлобной улыбкой, улыбкой взахлеб, 
Улыбкой, огромной и светлой, как глобус, 
Художницы облик, улыбку и лоб.
Мне Брамса сыграют,— я вздрогну, я сдамся, 
Я вспомню покупку припасов и круп, 
Ступеньки террасы и комнат убранство,
И брата, и сына, и клумбу, и дуб.
Художница пачкала красками траву,
Роняла палитру, совала в халат 
Набор рисовальный и пачки отравы,
Что «Басмой» зовутся и астму сулят.
Мне Брамса сыграют,— я сдамся, я вспомню 
Упрямую заросль, и кровлю, и вход,
Балкон полутемный и комнат питомник, 
Улыбку, и облик, и брови, и рот.
И сразу же буду слезами увлажен 
И вымокну раньше, чем выплачусь, я. 
Горючая давность ударит из скважин, 
Околицы, лица, друзья и семья.
И станут кружком на лужке интермеццо, 
Руками, как дерево, песнь охватив,
Как тени, вертеться четыре семейства 
Под чистый, как детство, немецкий мотив.
1931
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*  *  *

Колись несподівано в залі концертнім 
Я Брамса почую — печаллю зійду. 
Згадається спілка мені шестисердна, 
Гуляння, купання і клумби в саду.
Художниці посмішка і крутолобість,
Та посмішка, де не ховається зло, 
Ляклива, й велика, і світла, як глобус, 
Художниці посмішка, стан і чоло.
Я Брамса почую — душа просвітлиться, 
Згадаю купівлю припасів і круп,
І східці тераси, й оздобу світлиці,
І брата, і сина, і клумбу, і дуб.
Художниця трави мазюкала густо,
А потім ховала в халатик брудний 
Набір малювальний і «Басму» — цикуту, 
Що астмою згодом обійдеться їй.
Я Брамса почую — і ніби побачу 
Кущі бузинові, покрівлю, паркан,
Балкон напівтемний, обличчя дівчаче, 
Обличчя і посмішку, брови і стан.
Спливає забуте яскравими снами,—
Усі мої друзі, сусіди, сім’я,
І, всіх пригадавши, заллюся сльозами,
І, мокрий від сліз, все не виплачусь я.
Руками, як дерево, пісню єдину 
Охоплять, відчувши щасливий порив,
І будуть по колу чотири родини 
Кружляти, як тіні, під світлий мотив.
1931
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*  *  *

Ты здесь, мы в воздухе одном,
Твое присутствие, как город,
Как тихий Киев за окном,
Который в зной лучей обернут,

Который спит, не опочив,
И сном борим, но не поборот, 
Срывает с шеи кирпичи,
Как потный чесучовый ворот,

В котором, пропотев листвой 
От взятых только что препятствий, 
На побежденной мостовой 
Устало тополя толпятся.

Ты вся, как мысль, что этот Днепр 
В зеленой коже рвов и стежек,— 
Как жалобная книга недр 
Для наших записей расхожих.

Твое присутствие, как зов 
За полдень поскорей усесться 
И, перечтя его с азов,
Вписать в него твое соседство.

1931
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*  *  *

Ти поруч. Ти, мов світ,— кругом. 
Твоя присутність, наче місто,
Як тихий Київ за вікном, 
Сповитий в сяєво огнисте,

Запалий в сон — але без сну, 
Зникаючий, та — незникомий,
Рве з шиї кладку кам’яну,
Немов тісний запрілий комір;

Де, подолавши гам і крик, 
Спітнілі й ще не прохололі,
На переможений хідник 
Ступають стомлені тополі.

Ти, наче думка, що Дніпро 
У шкірі пагорбів зелених,— 
Підземна книга скарг або 
Нотатник наших справ буденних.

Твоя присутність, ніби клич 
Полудень, наче книіу, взяти 
І, розгорнувши, чимскоріш 
Легкий твій подих дописати.

1931
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ИНЕЙ

Глухая пора листопада. 
Последних гусей косяки. 
Расстраиваться не надо:
У страха глаза велики.

Пусть ветер, рябину занянчив, 
Пугает ее перед сном.
Порядок творенья обманчив, 
Как сказка с хорошим концом.

Ты завтра очнешься от спячки 
И, выйдя на зимнюю гладь, 
Опять за углом водокачки,
Как вкопанный, будешь стоять.

Опять эти белые мухи,
И крыши, и святочный лед,
И трубы, и лес лопоухий 
Шутом маскарадным одет.

Все обледенело с размаху 
В папахе до самых бровей 
И крадущейся росомахой 
Подсматривает с ветвей.

Ты дальше идешь с недоверьем. 
Тропинка ныряет в овраг.
Здесь инея сводчатый терем, 
Решетчатый тес на дверях.
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ІНІЙ

Бідніюче небо осіннє 
І крики останніх гусей,
Але не засмучуйся нині,
Спокійно дивися на все.

Як нянька дитя неслухняне,
Хай вітер ляка деревце.
Порядок творіння оманний,
Як казка з щасливим кінцем.

Ти завтра проснешся від сплячки, 
Зимову побачивши гладь 
І ліс, і стару водокачку,
Як вкопаний, будеш стоять.

І знову сніжинки як мухи,
І відблиски льоду скляні,
І труби, і ліс капловухий 
Увесь в маскараднім вбранні.

І поглядами росомахи 
Уже леденіючий світ,
До брів натягнувши папаху, 
Лякливо позиркує з віт.

Простуєш ти кроком непевним 
У царство, де стільки чудес: 
Склепистий із інею терем,
На дверях решітчастий тес.
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За снежной густой занавеской 
Какой-то сторожки стена, 
Дорога, и край перелеска,
И новая чаща видна.

Торжественное затишье, 
Оправленное в резьбу,
Похоже на четверостишье 
О спящей царевне в гробу.

И белому мертвому царству, 
Бросавшему мысленно в дрожь, 
Я тихо шепчу: «Благодарствуй, 
Ты больше, чем просят, даешь».
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Прикрила із снігу завіска 
Якоїсь сторожки стіну, 
Дорогу, і край переліска,
І далі — нову гущину.

Окреслене дереворитом 
Затишшя, здається мені,
Так схоже на чотиривірш той 
Про сплячу царівну в труні. І

І мертвому білому світу 
Я вдячний за те, що він є. 
Спочатку такий непривітний, 
Він більше, ніж просять, дає.
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ОПЯТЬ ВЕСНА

Поезд ушел. Насыпь черна.
Где я дорогу впотьмах раздобуду? 
Неузнаваемая сторона,
Хоть я и сутки только отсюда.
Замер на шпалах лязг чугуна.
Вдруг — что за новая, право, причуда: 
Сутолка, кумушек пересуды.
Что их попутал за сатана?

Где я обрывки этих речей 
Слышал уж как-то порой прошлогодней? 
Ах, это сызнова, верно, сегодня 
Вышел из рощи ночью ручей.
Это, как в прежние времена,
Сдвинула льдины и вздулась запруда.
Это поистине новое чудо,
Это, как прежде, снова весна.

Это она, это она,
Это ее чародейство и диво,
Это ее телогрейка за ивой,
Плечи, косынка, стан и спина.
Это Снегурка у края обрыва.
Это о ней из оврага со дна 
Льется без умолку бред торопливый 
Полубезумного болтуна.
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ЗНОВУ ВЕСНА

Поїзд пішов — згасли вогні.
Як на дорогу вийти крізь морок?
Все незнайомим здається мені,
Ніби й не тут я проходив учора.
Вже й перестук на шпалах затих. 
Раптом — химерія. Що це зі мною? 
Наче пліткують кума із кумою.
Може, нечистий попутав їх?

Де я уривки схожих розмов 
Слухав так само в цю пору торішню? 
Це ж бо ручай із-під снігу поспішно 
Вийшов вночі і виспівує знов.
Боже, як швидко час промина. 
Рушиться лід і бутніє загата,
Це вже сьогодні воістину свято,
Це, як раніше, знову весна.

Це вже вона, це вже вона,
Це вже її чародійство і диво,
Це вже в косинці вона біля іви, 
Плечі і стан її хто не впізна?!
Це біля кручі Снігурочки спина, 
Це вже про неї з яруги із дна 
Ллється якась маячня безупинно 
Напівбожевільного балакуна.
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Это пред ней, заливая преграды, 
Тонет в чаду водяном быстрина, 
Лампой висячего водопада 
К круче с шипеньем пригвождена. 
Это, зубами стуча от простуды, 
Льется чрез край ледяная струя 
В пруд и из пруда в другую посуду. 
Речь половодья — бред бытия.
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Це перед нею, заливши загати 
І розливаючись, як і торік, 
Світиться лампою водоспаду 
З урвища падаючий потік.
Це від простуди стука зубами, 
Ллється ручай, поспіша навмання 
З балки у балку, з ями у яму. 
Повіді мова — буття маячня.
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ГАМЛЕТ

Гул затих. Я вышел на подмостки. 
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далеком отголоске,
Что случится на моем веку.

На меня наставлен сумрак ночи 
Тысячью биноклей на оси.
Если только можно, авва отче, 
Чашу эту мимо пронеси.

Я люблю твой замысел упрямый 
И играть согласен эту роль.
Но сейчас идет другая драма,
И на этот раз меня уволь.

Но продуман распорядок действий, 
И неотвратим конец пути.
Я один, все тонет в фарисействе. 
Жизнь прожить — не поле перейти.

1946
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ГАМЛЕТ

Гул затих. Я вийшов на підмостки. 
До одвірка тулячись, людську 
Наслухаю долю в одголоску—
Що мені судилось на віку.

Прямо в мене цілить морок ночі 
Тисяччю біноклів на осі.
Та, якщо лиш можеш, авва отче, 
Чашу цю повз мене пронеси.

Я люблю твій задум і пристану 
На тобою визначену роль.
Але інша нині йде вистава,
І на цей раз вибути дозволь.

Та готовий вже порядок дійства,
І не відвернути німоти.
Я один, повсюди лицемірство.
Вік прожить — не поле перейти.

1946
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зимняя ночь
Мело, мело по всей земле 
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

Как летом роем мошкара 
Летит на пламя,
Слетались хлопья со двора 
К оконной раме.

Метель лепила на стекле 
Кружки и стрелы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

На озаренный потолок 
Ложились тени,
Скрещенья рук, скрещенья ног, 
Судьбы скрещенья.

И падали два башмачка 
Со стуком на пол,
И воск слезами с ночника 
На платье капал.

И все терялось в снежной мгле, 
Седой и белой.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.
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ЗИМОВА НІЧ

Мело, мело по всій землі, 
Мело, сніжило.
Свіча горіла на столі,
Свіча горіла.

Злітався сніг і вирував 
Перед шибками,
Так влітку на вогонь мошва 
Летить роями.

Ліпила віхола на склі 
Кружки і стріли.
Свіча горіла на столі,
Свіча горіла.

І протяг тіні хилитав,
І мимоволі
Схрестились руки і уста, 
Схрестились долі.

І черевички з ніг самі 
Упали м’яко.
І віск із нічника слізьми 
На плаття капав.

Все поглинала на землі 
Хуртеча біла.
Свіча горіла на столі,
Свіча горіла.
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На свечку дуло из угла,
И жар соблазна
Вздымал, как ангел, два крыла
Крестообразно.

Мело весь месяц в феврале,
И то и дело
Свеча горела на столе,
Свеча горела.
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На свічку дихала імла, 
Й спокуси сила 
Хрестоподібно підняла, 
Як ангел, крила.

І доки хуга по землі 
Мела, сніжила,
Свіча горіла на столі, 
Свіча горіла.
1946



РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА

Стояла зима.
Дул ветер из степи.
И холодно было младенцу в вертепе 
На склоне холма.

Его согревало дыханье вола. 
Домашние звери 
Стояли в пещере,
Над яслями теплая дымка плыла.

Доху отряхнув от постельной трухи 
И зернышек проса,
Смотрели с утеса
Спросонья в полночную даль пастухи.

Вдали было поле в снегу и погост, 
Ограды, надгробья,
Оглобля в сугробе
И небо над кладбищем, полное звезд.

А рядом, неведомая перед тем, 
Застенчивей плошки,
В оконце сторожки
Мерцала звезда по пути в Вифлеем.

Она пламенела, как стог, в стороне 
От неба и бога,
Как отблеск поджога,
Как хутор в огне и пожар на гумне.
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РІЗДВЯНА ЗОРЯ

Гуділи вітри.
Йшов холод зі степу.
І зимно було немовляті з вертепу 
На схилку гори.

Його зігрівало дихання вола.
Приручені звірі 
Схилялися в мирі,
Над яслами плавала тепла імла.

Обтріпавши пил зі своїх кожухів 
І проса зернини,
Вдивлявся з вершини 
Спросоння у темряву гурт пастухів.

А там було поле в заметах могил, 
Цвинтарна горожа,
Нагробків сторожа 
І небо над цвинтарем, повне світил.

А поруч, іще не відомим вогнем, 
Сумирніш од скіпки,
Що світиться з шибки,
Горіла зоря на шляху в Віфлеєм.

Вона плом’яніла, як збіжжя, з безмеж, 
З-над неба і бога,
Як відблиск нічного
Підпалу в стодолах, як сполох пожеж.
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Она возвышалась горящей скирдой
Соломы и сена
Средь целой вселенной,
Встревоженной этою новой звездой.

Растущее зарево рдело над ней 
И значило что-то,
И три звездочета
Спешили на зов небывалых огней.

За ними везли на верблюдах дары.
И ослики в сбруе, один малорослей 
Другого, шажками спускались с горы.

И странным виденьем грядущей поры 
Вставало вдали все пришедшее после.
Все мысли веков, все мечты, все миры,
Все будущее галерей и музеев,
Все шалости фей, все дела чародеев,
Все елки на свете, все сны детворы.

Весь трепет затепленных свечек, все цепи, 
Все великолепье цветной мишуры...
...Все злей и свирепей дул ветер из степи... 
...Все яблоки, все золотые шары.

Часть пруда скрывали верхушки ольхи,
Но часть было видно отлично отсюда 
Сквозь гнезда грачей и деревьев верхи.
Как шли вдоль запруды ослы и верблюды, 
Могли хорошо разглядеть пастухи.

— Пойдемте со всеми, поклонимся чуду,— 
Сказали они, запахнув кожухи.
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Вона височіла — скирта вогняна 
Соломи і сіна,
У світі єдина,
Цвіла, сколихнувши простори, вона.

Над нею заграва вростала у ніч 
І щось означала,
Ясна й небувала.
І три звіздарі поспішали на клич.

Позаду везли на верблюдах дари.
І два віслючки уповільненим ходом 
Трюхикали вниз, дріботіли з гори.

І видивом дивним нової пори 
Росло віддалік все, що збудеться згодом. 
Всі думи століть, і пориви, й вітри 
На площах майбутніх, всі зали й музеї, 
Всі витівки мага, всі пустощі феї,
Всі кулі з ялинок, всі сни дітвори.

Весь трепет затеплених свіч, усі віти 
В мигтінні позліток, всі радощі гри... 
...Все злішав зі степу розлючений вітер... 
...Всі яблука світу і всі кольори.

Ставок заслоняли вільшані верхи, 
Частину, проте, було видно зусюди 
Крізь гілля дерев, де чорніли птахи.
Як вийшли на греблю осли і верблюди, 
Змогли роздивитися їх пастухи.

— Ходімо й собі га вклонімося чуду,— 
Сказали, запнувши свої кожухи.
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От шарканья по снегу сделалось жарко.
По яркой поляне листами слюды 
Вели за хибарку босые следы.
На эти следы, как на пламя огарка,
Ворчали овчарки при свете звезды.

Морозная ночь походила на сказку,
И кто-то с навьюженной снежной гряды 
Все время незримо входил в их ряды. 
Собаки брели, озираясь с опаской,
И жались к подпаску, и ждали беды.

По той же дороге, чрез эту же местность 
Шло несколько ангелов в гуще толпы. 
Незримыми делала их бестелесность,
Но шаг оставлял отпечаток стопы.

> камня толпилась орава народу.
Светало. Означились кедров стволы
— А кто вы такие? -  спросила Мария.
— Мы племя пастушье и неба послы, 
Пришли вознести вам обоим хвалы.
— Всем вместе нельзя. Подождите у входа.

Средь серой, как пепел, предутренней мглы 
Топтались погонщики и овцеводы,
Ругались со всадниками пешеходы,
У выдолбленной водопойной колоды 
Ревели верблюды, лягались ослы.

Светало. Рассвет, как пылинки золы, 
Последние звезды сметал с небосвода.
И только волхвов из несметного сброда 
Впустила Мария в отверстье скалы.
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Від човгання снігом робилося жарко. 
Поляною вздовж, ніби листя слюди,
За хату стелилися босі сліди.
І саме на них, мов на пломінь огарка, 
Гарчали вівчарки при світлі звізди.

Морозяна ніч виглядала, мов казка,
І хтось невидймий над плином ходи 
Щоразу вривався в пастуші ряди.
Собаки брели, озиралися жаско 
Довкола підпаска й чекали біди.

Тією ж дорогою, в тій же місцині 
Йшло декілька ангелів. Тихі й чудні,
Були між людей безтілесні, мов тіні,
Та слід залишали їх білі ступні.

Було крізь юрбу протовпитися годі.
Світало при вході, де кедри росли.
— А хто ви такії? — спитала Марія.
— Ми плем’я пастуше й небесні посли, 
Прийшли вам обом воздавати хвали.
— Всім разом не вільно. Чекайте при вході.

І в попелі сірім досвітньої мли 
Товклися погоничі, зайди, заброди, 
Сварилися вершники і пішоходи,
Над жолобом, видовбаним із колоди, 
Верблюди ревли і хвицались осли.

Світало. Вже ранок, мов порох золи,
Останні зірки вимітав з небозводу.
Лише трьох волхвів із усього наброду 
Впустила Марія, і ті увійшли.
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Он спал, весь сияющий, в яслях из дуба, 
Как месяца луч в углубленье дупла.
Ему заменяли овчинную шубу 
Ослиные губы и ноздри вола.

Стояли в тени, словно в сумраке хлева. 
Шептались, едва подбирая слова.
Вдруг кто-то в потемках, немного налево 
От яслей рукой отодвинул волхва,
И тот оглянулся: с порога на деву,
Как гостья, смотрела звезда Рождества.
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Він спав, тихо сяючи в яслах дубових, 
Як місячний промінь в глибинах дупла. 
Його зігрівали в безмовній любові 
Губи ослині та ніздрі вола.

Стояли в пітьмі, що тремтіла, вразлива, 
Шепталися, ледве знайшовши слова.
І раптом із сутінків, звідкись ізліва, 
Хтось мовчки відвів з-перед ясел волхва, 
І той озирнувся: з порога на діву 
Дивилась, мов гостя, зірниця Різдва.
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ДУРНЫЕ ДНИ

Когда на последней неделе 
Входил он в Иерусалим, 
Осанны навстречу гремели, 
Бежали с ветвями за ним.

А дни все грозней и суровей. 
Любовью не тронуть сердец. 
Презрительно сдвинуты брови, 
И вот послесловье, конец.

Свинцовою тяжестью всею 
Легли на дворы небеса.
Искали улик фарисеи,
Юля перед ним, как лиса.

И темными силами храма 
Он отдан подонкам на суд,
И с пылкостью тою же самой, 
Как славили прежде, клянут.

Толпа на соседнем участке 
Заглядывала из ворот, 
Толклись в ожиданье развязки 
И тыкались взад и вперед.

И полз шепоток по соседству 
И слухи со многих сторон.
И бегство в Египет и детство 
Уже вспоминались, как сон.
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ЛИХІ ДНІ

Коли на останньому тижні 
Він входив у Єрусалим, 
Осанною краяло тишу 
І бігли із віттям за ним.

А дні все грізніш і суворіш, 
Любов’ю не зрушить сердець, 
Презирливо зсунуті брови,
І ось післямова, кінець.

Свинцю ваготою всією 
Лягли небеса долілиць,
Шукали вини фарисеї, 
Крутились, як зграя лисиць.

І темними силами храму 
Він відданий був на цей суд.
0  потолоч! Запал той самий. 
Як славили — так і клянуть.

Юрба на сусідній дільниці 
З воріт зазирала у двір, 
Штурхались німі очевидці 
В чеканні можливих офір. 1

1 поголос був на загибель, 
Чутки поповзли звідусіль. 
Дитинство і втеча в Єгипет,
Як сон, пригадались крізь біль.
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Припомнился скат величавый 
В пустыне, и та крутизна,
С которой всемирной державой 
Его соблазнял сатана.

И брачное пиршество в Кане,
И чуду дивящийся стол.
И море, которым в тумане 
Он к лодке, как посуху, шел.

И сборище бедных в лачуге,
И спуск со свечою в подвал, 
Где вдруг она гасла в испуге, 
Когда воскрешенный вставал...
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Згадалося: схил величавий 
В пустелі і та вишина,
З якої всесвіттям держави 
Його спокушав сатана.

І учта весільна у Кані,
І дивом здивований стіл,
І море з човном у тумані, 
Яке було мов суходіл. І

І в хижці збіговище вбогих,
І спуск зі свічею в підвал,
Де гасла вона від сполоху, 
Коли воскрешенний вставав...
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МАГДАЛИНА

I

Чуть ночь, мой демон тут как тут, 
За прошлое моя расплата.
Придут и сердце мне сосут 
Воспоминания разврата,
Когда, раба мужских причуд,
Была я дурой бесноватой 
И улицей был мой приют.

Осталось несколько минут,
И тишь наступит гробовая.
Но, раньше чем они пройдут,
Я жизнь свою, дойдя до края,
Как алавастровый сосуд,
Перед тобою разбиваю.

О, где бы я теперь была,
Учитель мой и мой спаситель, 
Когда б ночами у стола 
Меня бы вечность не ждала,
Как новый, в сети ремесла 
Мной завлеченный посетитель.

Но объясни, что значит грех,
И смерть, и ад, и пламень серный, 
Когда я на глазах у всех 
С тобой, как с деревом побег. 
Срослась в своей тоске безмерной.
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МАГДАЛИНА

I

Мені щоночі не до сну,
Мій демон тут, моя відплата. 
Несу гріхів петлю тісну,
І серце ссе провина клята,
Коли пригадувать почну,
Як я, блудниця біснувата,
Ішла на вулицю нічну.

За мить останню, мить одну 
Довічна тиша прибуває.
Та перш, ніж канеш в глибину, 
Життя своє, дійшовши краю, 
Мов чашу, білу і ясну,
Перед тобою розбиваю.

І де б сьогодні я була,
0  мій цілитель, мій навчитель, 
Коли б з ночей глухого тла 
До мене вічність не прийшла, 
Мов у тенета ремесла 
Новий заваблений мучитель.

Та поясни, що значить гріх,
1 смерть, і мука, й пекло навіть, 
Коли я на очах у всіх
З тобою, біля ніг твоїх, 
Зрослася, мов із древом павіть.
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Когда твои стопы, Исус,
Оперши о свои колени,
Я, может, обнимать учусь 
Креста четырехгранных брус 
И, чувств лишаясь, к телу рвусь, 
Тебя готовя к погребенью.

П

У людей пред праздником уборка. 
В стороне от этой толчеи 
Обмываю миром из ведерка 
Я стопы пречистые твои.

Шарю и не нахожу сандалий. 
Ничего не вижу из-за слез.
На глаза мне пеленой упали 
Пряди распустившихся волос.

Ноги я твои в подол уперла,
Их слезами облила, Исус,
Ниткой бус их обмотала с горла, 
В волосы зарыла, как бурнус.

Будущее вижу так подробно, 
Словно ты его остановил.
Я сейчас предсказывать способна 
Вещим ясновиденьем сивилл.

Завтра упадет завеса в храме,
Мы в кружок собьемся в стороне, 
И земля качнется под ногами, 
Может быть, из жалости ко мне.
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Коли до стіп твоїх тулюсь 
Колінами, немов причинна, 
Я, може, обіймати вчусь 
Хреста чотиригранний брус 
І, мліючи, до тіла рвусь, 
Тобі готуючи спочинок.

II

У людей до свята все турботи. 
Осторонь від їхніх веремій 
Обмиваю миром у скорботі 
Я твої ступні, пречистий мій.

Не знайду ніяк твоїх сандалій. 
Сльози застилають світ мені.
На очах запоною печалі 
Прядива волосся розсипні.

Ноги я твої обмию чисто 
І до них, уся в сльозах, нагнусь, 
Обв’яжу їх ниткою з намиста, 
Вкутавши у кіс моїх бурнус.

Бачу я прийдешнє так. відкрито, 
Наче ти спинив його похід.
Я змогла б сьогодні говорити 
Віщо, мов сивілли з давніх літ.

Завтра світлом заясніють храми, 
Станем ми окремо від усіх,
І земля гойднеться під ногами, 
Може, й від жалю до мук моїх.
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Перестроятся ряды конвоя,
И начнется всадников разъезд.
Словно в бурю смерч, над головою 
Будет к небу рваться этот крест.

Брошусь на землю у ног распятья, 
Обомру и закушу уста.
Слишком многим руки для объятья 
Ты раскинешь по концам креста.

Для кого на свете столько шири, 
Столько муки и такая мощь?
Есть ли столько душ и жизней в мире? 
Столько поселений, рек и рощ?

Но пройдут такие трое суток 
И столкнут в такую пустоту,
Что за этот страшный промежуток 
Я до воскресенья дорасту.
1949



Переладяться ряди конвою,
І покинуть вершники пости.
Як у бурю смерч, над головою 
Буде в небо хрест оцей рости.

Кинуся до ніг тобі з розпуки, 
Обімру і закушу вуста.
Надто щедро для обіймів руки 
Ти розкинеш до країв хреста.

Це ж кому на світі стільки болю 
І така незмірна широчінь?
Чи достатньо стільки неба й поля, 
Стільки душ, і жител, і створінь?

Три такі доби стечуть поволі 
І в таку закинуть пустоту,
Що за цей страшний відтинок долі 
Я до воскресіння доросту.

1949



ГЕФСИМАНСКИЙ САД

Мерцаньем звезд далеких безразлично 
Был поворот дороги озарен.
Дорога шла вокруг горы Масличной,
Внизу под нею протекал Кедрон.

Лужайка обрывалась с половины.
За нею начинался Млечный Путь.
Седые серебристые маслины 
Пытались вдаль по воздуху шагнуть.

В конце был чей-то сад, надел земельный. 
Учеников оставив за стеной,
Он им сказал: «Душа скорбит смертельно, 
Побудьте здесь и бодрствуйте со мной».

Он отказался от противоборства,
Как от вещей, полученных взаймы,
От всемогущества и чудотворства,
И был теперь, как смертные, как мы.

Ночная даль теперь казалась краем 
Уничтоженья и небытия.
Простор вселенной был необитаем,
И только сад был местом для житья.

И, глядя в эти черные провалы,
Пустые, без начала и конца,
Чтоб эта чаша смерти миновала,
В поту кровавом он молил отца.
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ГЕФСІМАНСЬКИЙ САД

Далеких зір байдуже мерехтіння 
На вигин шляху кидало світла.
Гора Маслинна виступала тінню,
Ріка Кедрон десь унизу текла.

Луг обривався наче з половини.
За ним стелилось порохно зірок,
Облиті світлом, срібляні маслини 
Змагали в далечінь зробити крок.

В кінці був сад, чиясь межа земельна.
Він учням не дозволив увійти,
Сказавши їм: «Душа болить смертельно. 
Пильнуйте тут моєї самоти».

Він відступав тепер без протиборства,
Як від речей, позичених на час,
Від всемогутності та чудотворства 
І став близьким до смертних, до всіх нас.

Нічний пейзаж тепер здавався полем 
Довічного вмирання й небуття.
Всесвітній простір мертвим був і голим,
І тільки сад був місцем для життя.

Вдивляючись у тьму бентежно й чуло,
В безодню без початку і кінця,
Він, щоб його ця чаша обминула,
В кривавім поті все благав отця.
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Смягчив молитвой смертную истому,
Он вышел за ограду. На земле 
Ученики, осиленные дремой,
Валялись в придорожном ковыле.
Он разбудил их: «Вас господь сподобил 
Жить в дни мои, вы ж разлеглись, как пласт. 
Час сына человеческого пробил.
Он в руки грешников себя предаст».
И лишь сказал, неведомо откуда 
Толпа рабов и скопище бродяг,
Огни, мечи и впереди — Иуда 
С предательским лобзаньем на устах.
Петр дал мечом отпор головорезам 
И ухо одному из них отсек.
Но слышит: «Спор нельзя решать железом, 
Вложи свой меч на место, человек.
Неужто тьмы крылатых легионов 
Отец не снарядил бы мне сюда?
И волоска тогда на мне не тронув,
Враги рассеялись бы без следа.
Но книга жизни подошла к странице,
Которая дороже всех святынь.
Сейчас должно написанное сбыться,
Пускай же сбудется оно. Аминь.
Ты видишь, ход веков подобен притче 
И может загореться на ходу.
Во имя страшного ее величья 
Я в добровольных муках в гроб сойду.
Я в гроб сойду и в третий день восстану,
И, как сплавляют по реке плоты,
Ко мне на суд, как баржи каравана,
Столетья поплывут из темноты».
1949



Приборкавши молитвою знемогу,
Він вийшов за горожу. На землі 
Потомлені, в полоні сну німого, 
Лежали учні в теплій ковилі.
Він розбудив їх: «Вам творець єдину 
Надію дав, а ви отут лягли. 
Людському сину вибило годину 
Прийти в лабета гніву та хули».
І тої ж миті звідкись, мов із ями, 
Юрба рабів і стовпище блудяг, 
їх вів Іуда — йшов поміж вогнями 
Зі зрадницьким цілунком на вустах. 
Петро з мечем дав відсіч горлорізам, 
Одному з них відтявши вуха шмат,
Та чує: «Спір не вирішиш залізом,
Не руш меча, сховай його назад.
Невже крилате військо незліченне 
Отець мені сюди б не спорядив,
Щоб ані волоска не впало з мене, 
Щоб розметати гурт напасників?
Та в книзі долі є одна умова,
Яка дорожча від усіх святинь.
Тепер вона збувається до слова,
Нехай же збудеться вона. Амінь.
Ти бачиш, хід віків — то наче притча, 
І може спалахнути в мить одну.
В ім’я жорстокого її величчя 
Я сходжу добровільно у труну.
Я сходжу, та на третій день повстану, 
І, як сплавляють ріками плоти,
На суд мій, наче баржі каравану, 
Століття попливуть із темноти».
1949
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ЛИПОВАЯ АЛЛЕЯ

Ворота с полукруглой аркой. 
Холмы, луга, леса, овсы.
В ограде — мрак и холод парка, 
И дом невиданной красы.

Там липы в несколько обхватов 
Справляют в сумраке аллей, 
Вершины друг за друга спрятав, 
Свой двухсотлетний юбилей.

Они смыкают сверху своды. 
Внизу — лужайка и цветник, 
Который правильные ходы 
Пересекают напрямик.

Под липами, как в подземелье, 
Ни светлой точки на песке,
И лишь отверстием туннеля 
Светлеет выход вдалеке.

Но вот приходят дни цветенья, 
И липы в поясе оград 
Разбрасывают вместе с тенью 
Неотразимый аромат.

Гуляющие в летних шляпах 
Вздыхают, кто бы ни прошел, 
Непостижимый этот запах, 
Доступный пониманью пчел.
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ЛИПОВА АЛЕЯ

Ворота з райдугою арки.
Горби, луги, ліси, вівси. 
Сутемрява і холод парку. 
Будинок дивної краси.

Там липи в декілька обхватів 
Справляють в сутіні алей,
В обійми кронами зілляті,
Свій двохсотлітній ювілей.

Вгорі — склепіння густолисте. 
Внизу — лужок та квітники,
Що їх стежини променисті 
Перетинають навпрямки.

Під липами, як в підземеллі,
Ні цятки світла день при дні,
І тільки отвором тунелю 
Світліє вихід вдалині.

Та настає пора цвітіння,
І розливається навкруг 
Квітучих лип разом із тінню 
Невідворотний їхній дух.

Як не вдихай цей дух, ніколи 
Не пощастить його збагнуть.
Він незбагненний, тільки бджоли 
Збагнути можуть його суть.
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Он составляет в эти миги, 
Когда он за сердце берет, 
Предмет и содержанье книги, 
А парк и клумбы — переплет.

На старом дереве громоздком, 
Завешивая сверху дом,
Горят, закапанные воском, 
Цветы, зажженные дождем.

1957



Це він, проймаючи в ці миги 
Всю душу, мов солодка дрож, 
Становить зміст і тему книги 
В оправі клумб та огорож,

Де на важких, загуслих вітах 
Згори, крізь їхню непроглядь, 
У воскових накрапах квіти, 
Дощем запалені, горять.
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В БОЛЬНИЦЕ

Стояли как перед витриной, 
Почти запрудив тротуар.
Носилки втолкнули в машину,
В кабину вскочил санитар.

И скорая помощь, минуя 
Панели, подъезды, зевак, 
Сумятицу улиц ночную,
Нырнула огнями во мрак.

Милиция, улицы, лица 
Мелькали в свету фонаря. 
Покачивалась фельдшерица 
Со склянкою нашатыря.

Шел дождь, и в приемном покое 
Уныло шумел водосток,
Меж тем как строка за строкою 
Марали опросный листок.

Его положили у входа.
Все в корпусе было полно. 
Разило парами иода,
И с улицы дуло в окно.

Окно обнимало квадратом 
Часть сада и неба клочок.
К палатам, полам и халатам 
Присматривался новичок.
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В ЛІКАРНІ

Немов розглядали вітрину, 
Заповнюючи тротуар.
Носилки вштовхнули в машину, 
В кабіну пірнув санітар.

І мимо сум’яття нічного, 
Панелів, під’їздів з людьми 
Летіла швидка допомога 
Вогнями в пітьму із пітьми.

Міліція, вулиці, лиця 
Освітлені враз фонарем. 
Похитувалась фельдшериця 
Із шклянкою з нашатирем.

А потім рядками в приймальні 
Плямили опитний листок.
Йшов дощ, і знадвору печально 
Водою шумів жолобок.

Поклали його біля входу,
Бо в корпусі місць не було. 
Відгонило випаром йоду, 
Обвіював протяг чоло.

Вікно обіймало квадратом 
Шмат неба і частку садка. 
Підлога, халати, палати— 
Цікавило все новака.
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Как вдруг из расспросов сиделки, 
Покачивавшей головой,
Он понял, что из переделки 
Едва ли он выйдет живой.

Тогда он взглянул благодарно 
В окно, за которым стена 
Была, точно искрой пожарной,
Из города озарена.

Там в зареве рдела застава,
И, в отсвете города, клен 
Отвешивал веткой корявой 
Больному прощальный поклон.

«О господи, как совершенны 
Дела твои,— думал больной,— 
Постели, и люди, и стены,
Ночь смерти и город ночной.

Я принял снотворного дозу 
И плачу, платок теребя.
О боже, волнения слезы 
Мешают мне видеть тебя.

Мне сладко при свете неярком,
Чуть падающем на кровать,
Себя и свой жребий подарком 
Бесценным твоим сознавать.

Кончаясь в больничной постели,
Я чувствую рук твоих жар.
Ты держишь меня, как изделье,
И прячешь, как перстень, в футляр».

1956
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Та раптом у погляді няні,
Яка нахилилась над ним,
Побачив, що, певне, з лікарні 
Йому вже не вийти живим.

І, стишений, з вдячністю стежив 
За світом потойбіч вікна,
Де, ніби від іскри пожежі, 
Світилась червона стіна,

А місто шуміло, як море,
Вогнями хитало пітьму.
І в сяєві клен ізнадвору 
Прощально вклонявся йому.

І хворий подумав : «О, творче. 
Який досконалий твій світ,
І місто, і смерть серед ночі,
І стіни, і клена привіт.

Прийнявши снотворного дозу, 
Оплакую всіх і себе,
І, певне, коли б не ці сльози, 
Побачити б міг я тебе,

Так солодко в світлім безволлі 
У ліжку під світлом м’яким 
Збагнути себе й свою долю 
Безцінним дарунком твоїм.

З життєвим прощаюся виром, 
Відчувши долонь твоїх жар.
Ти держиш мене, ніби виріб,
Й ховаєш, як перстень, в футляр».

1956

103



ПЕРЕМЕНА

Я льнул когда-то к беднякам 
Не из возвышенного взгляда,
А потому, что только там 
Шла жизнь без помпы и парада.

Хотя я с барством был знаком 
И с публикою деликатной,
Я дармоедству был врагом 
И другом голи перекатной.

И я старался дружбу свесть 
С людьми из трудового званья,
За что и делали мне честь,
Меня считая тоже рванью.

Был осязателен без фраз, 
Вещественен, телесен, весок 
Уклад подвалов без прикрас 
И чердаков без занавесок.

И я испортился с тех пор,
Как времени коснулась порча,
И горе возвели в позор,
Мещан и оптимистов корча.

Всем тем, кому я доверял,
Я с давних пор уже неверен.
Я человека потерял 
С тех пор, как всеми он потерян.

1956
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ПЕРЕМІНА

Горнувся я до злидарів 
Не від високої спонуки,
Бо тільки серед них зустрів 
Життя без фальшу й не для штуки.

Хоч не цуравсь багатія,
Осіб вельможних знав доволі,
Та був неробам ворог я 
І друг був нещадимій голі.

Заводить дружбу я волів 
З людьми із трудового стану 
І анітрохи не жалів,
Що й сам став за голоту драну.

Вагомий, відчутний, без фраз 
І нездійсненних забаганок,
Був світ підвалів без прикрас,
Горищ без чепурних фіранок.

Але і я підгнив, коли 
Добу гнилизна стала їсти 
І горе в сором возвели 
Нові міщани й оптимісти.

Кому й звіряв думки свої,
Вже вірити не маю сили.
Згубив людину,— та її 
Віддавна всі вже загубили.

1956
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НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ

Я пропал, как зверь в загоне. 
Где-то люди, воля, свет,
А за мною шум погони.
Мне наружу ходу нет.

Темный лес и берег пруда, 
Ели сваленной бревно.
Путь отрезан отовсюду,
Будь что будет, все равно.

Что же сделал я за пакость, 
Я, убийца и злодей?
Я весь мир заставил плакать 
Над красой земли моей.

Но и так, почти у гроба,
Верю я, придет пора,
Силу подлости и злобы 
Одолеет дух добра.

1959
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НОБЕЛІВСЬКА ПРЕМІЯ

Десь там воля, світло, люди,
Я ж — мов звір у хащині: 
Оточили звідусюди,
І не вирватись мені.

Шум погоні, чорні віти,
Ставу темне полотно,—
Вже мені не уціліти.
Хай що буде, все одно.

Хто я — вбивця, тать кривавий? 
За що кару я несу?
Світові подарував я 
Краю рідного красу.

Але майже край могили 
Вірю — надійде пора,
Ницості і злоби силу 
Подолає дух добра.

1959
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З УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ
Переклади Бориса Пастернака

ИЗ УКРАИНСКОЙ ПОЭЗИИ
Переводы Бориса Пастернака



Тарас Шевченко

МАРІЯ
ПОЕМА

Радуйся, ты бо обновила 
єси зачатыя студно.

Акафіст пресвятій 
богородиці.

Ікос 10

Все упованіє моє
На тебе, мій пресвітлий раю,
На милосердіє твоє,
Все упованіє моє 
На тебе, мати, возлагаю. 
Святая сило всіх святих, 
Пренепорочная, благая! 
Молюся, плачу і ридаю: 
Воззри, пречистая, на їх,
Отих окрадених, сліпих 
Невольників. Подай їм силу 
Твойого мученика сина,
Щоб хрест-кайдани донесли 
До самого, самого краю. 
Достойно пітая! благаю! 
Царице неба і землі!
Вонми їх стону і пошли 
Благий конець, о всеблагая!
А я, незлобний, воспою,
Як процвітуть убогі села, 
Псалмом і тихим, і веселим 
Святую доленьку твою.
А нині плач, і скорб, і сльози
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Тарас Шевченко

МАРИЯ
ПОЭМА

Радуйся, ты бо обновила 
еси зачатыя студно.

Акафист пресвятой 
богородице.

Икос 10

Все упование мое,
Пресветлая царица рая,
На милосердие твое—
Все упование мое,
Мать, на тебя я возлагаю. 
Святая сила всех святых! 
Пренепорочная, благая!
Молюсь, и плачу, и рыдаю: 
Воззри, пречистая, на них,
И обделенных, и слепых 
Рабов, и ниспошли им силу 
Страдальца сына твоего—
Крест донести свой до могилы, 
Не изнемогши от него. 
Достойно петая! Взываю 
К тебе, владычица земли! 
Вонми их стону и пошли 
Благой конец, о всеблагая!
А я, незлобный, воспою,
Когда вздохнется легче селам, 
Псалмом спокойным и веселым 
Святую долюшку твою.
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Душі убогої — убогій 
Остатню лепту подаю.

У Йосипа, у тесляра 
Чи бондаря того святого,
Марія в наймичках росла.
Рідня була. Отож небога 
Уже чимала піднялась,
Росла собі та виростала 
І на порі Марія стала...
Рожевим квітом розцвіла 
В убогій і чужій хатині,
В святому тихому раю.
Тесляр на наймичку свою,
Неначе на свою дитину,
Теслу, було, і струг покине 
Та й дивиться; і час мине,
А він і оком не мигне,
І думає: «Ані родини!
Ані хатиночки нема, 
Одна-однісінька!.. Хіба...
Ще ж смерть моя не за плечима?..»
А та стоїть собі під тином
Та вовну білую пряде
На той бурнус йому святешний
Або на берег поведе
Козу з козяточком сердешним
І попасти, і напоїть.
Хоч і далеко. Так любила ж 
Вона той тихий божий став, 
Широкую Тіверіаду,
І рада, аж сміється, рада,
Що Йосип сидячи мовчав,
Не боронив їй, не спиняв 
На став іти; іде, сміється,
А він сидить та все сидить,
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А ныне — плач, и скорбь, и слезы... 
Души, убогой от рыданий,
Убогой данью предстою.

У плотника иль бочара,
Иосифа того святого,
Жила Мария и росла.
Росла в батрачках, подрастала,
И выданья пришла пора;
Мария, словно розан алый,
В убогой хате расцвела.
Невзрачно было в бедной хате,
Но рая тихого светлей.
Бочар, батрачкою своей 
Любуясь, как родным дитятей, 
Бывало, знай глядит в упор,
Забыв рубанок и топор;
И час пройдет, и два пройдет,
А он и глазом не мигнет 
И размышляет: «Сиротина!
Одна, ни дома, ни семьи!
Вот если б... Но года мои...
Да свет ведь не сошелся клином!»
А та стоит себе под тыном 
И белую волну прядет 
Ему на свитку к именинам,
Или на берег поведет
Козу с козленочком болезным
И попасти, и напоить.
Хоть то и даль, в краю окрестном 
Ей по душе был божий пруд, 
Широкая Тивериада.
И как она, бывало, рада,
Что нет запрета ей, и тут 
Дозволено без всяких пут 
На пруд ходить. Идет, смеется...
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За струг, сердега, не береться... 
Коза нап’ється та й пасеться.
А дівчина собі стоїть 
Неначе вкопана під гаєм 
І смутно, сумно позирає 
На той широкий божий став.
І мовила: «Тіверіадо!
Широкий царю озерам!
Скажи мені, моя порадо!
Якая доля вийде нам 
З старим Іосифом? О доле! —
І похилилась, мов тополя 
Од вітру хилиться в яру.— 
Йому я стану за дитину. 
Плечми моїми молодими 
Його старії підопру!»
І кинула кругом очима,
Аж іскри сипнули з очей.
А з добрих молодих плечей 
Хітон полатаний додолу 
Тихенько зсунувся. Ніколи 
Такої божої краси 
Ніхто не узрить! Злая ж доля 
Колючим терном провела, 
Знущалася над красотою!
0  доленько! — Понад водою 
Ходою тихою пішла.
Лопух край берега знайшла, 
Лопух зорвала і накрила,
Неначе бриликом, свою,
Свою головоньку смутную,
Свою головоньку святую!
1 зникла в темному гаю.
О світе наш незаходимий!
О ти, пречистая в женах! 
Благоуханний сельний крине!
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А он по-прежнему сидит 
И за рубанок не берется.
Коза напьется и пасется,
А девушка одна стоит
И, на широкий пруд с пригорка
Поглядывая зорко-зорко,
Она печально говорит:
«Тивериада, посоветуй,
Скажи мне, царь озер, открой, 
Что дальше будет в жизни этой 
С Иосифом и бедной мной?—
И, молвив, сникла, как раина 
От ветра клонится в яру.—
Как дочь, его я не покину, 
Плечами юными своими 
Я плечи старца подопру».
И так взглянула облегченно,
Так выпрямилась сгоряча,
Что край заплатанный хитона 
Спустился с юного плеча.
Такой красы земное око 
Еще не видело ничье.
Но черное бездушье рока 
По терну повело ее,
Над бедною смеясь жестоко!
Вот доля-то! Она пошла
Вкруг пруда медленной походкой,
Лопух у берега нашла,
Покрыла сорванной находкой,
Как шляпой, бедную свою 
Головку, горькую такую,
Свою головоньку святую,
И скрылась в роще на краю.
О свет ты наш незаходимый!
О ты, пречистая в женах! 
Благоуханный крин долины!
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В яких гаях? В яких ярах,
В яких незнаємих вертепах 
Ти заховаєшся од спеки 
Огнепалимої тії,
Що серце без огню розтопить 
І без води прорве, потопить 
Святії думоньки твої?
Де ти сховаєшся? Нігде!
Огонь заклюнувся вже, годі!
Уже розжеврівся. І шкода, 
Даремне сила пропаде.
До крові дійде, до кості 
Огонь той лютий, негасимий,
І, недобитая, за сином 
Повинна будеш перейти 
Огонь пекельний! Вже пророчить, 
Тобі вже зазирає в очі 
Твоє грядущеє. Не зри!
Сльозу пророчую утри!
Заквітчай голову дівочу 
Лілеями та тим рясним 
Червоним маком. Ти засни 
Під явором у холодочку,
Поки що буде.

Увечері, мов зоря тая,
Марія з гаю виходжає 
Заквітчана. Фавор-гора,
Неначе з злата-серебра,
Далеко, високо сіяє,
Аж сліпить очі. Підняла 
На той Фавор свої святиє 
Очиці кроткіє Марія 
Та й усміхнулась. Зайняла 
Козу з козяточком з-під гаю 
І заспівала:
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В каких полях, в каких лесах,
В расселине какого яра 
Ты можешь спрятаться от жара 
Огнепалящего того,
Что сердце без огня растопит 
И без воды зальет, затопит 
Твое святое существо?
Где скроешься од доли слезной? 
Нигде! Огонь прорвался,— поздно! 
Разбушевался он, и вот 
Напрасно сила пропадет.
Дойдет до крови, до кости 
Огонь тот лютый, негасимый,
И, недобитая, за сыном 
Должна ты будешь перейти 
Огонь гееннский. То пророча,
Уже заглядывает в очи 
Тебе грядущего огни!
Не сокрушайся. Отверни 
Глаза от страшного обличья,
И лилии вплети в деврчыо 
Косу иль мак и ляг в тени 
Под старый явор и усни, 
Покамест время.

Из рощи, краше звезд ночных, 
Выходит ввечеру Мария.
Вдали пред ней Фавор-гора, 
Литая, как из серебра,
Вздымает ввысь бока крутые 
И ослепляет.

Подняла
На тот Фавор свои святые 
Глаза Мария — и козла 
С козой из рощи увела.
Потом запела:
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«Раю! раю!
Темний гаю!
Чи я, молодая,
Милий боже, в твоїм раї 
Чи я погуляю,
Нагуляюсь?»

Та й замовкла. 
Круг себе сумно озирнулась,
На руки козеня взяла 
І веселенькая пішла 
На хутір бондарів убогий.
А йдучи, козеня, небога,
Ніби дитину, на руках 
Хитала, бавила, гойдала,
До лона тихо пригортала 
І цілувала. Козеня,
Неначе теє кошеня,
І не пручалось, не кричало,
На лоні пестилося, гралось. 
Миль зо дві любо з козеням 
Трохи, трохи не танцювала 
І не втомилась. Вигляда 
Старий, сумуючи під тином, 
Давненько вже свою дитину. 
Зустрів її, і привітав,
І тихо мовив: «Де ти в бога 
Загаялась, моя небого?
Ходімо в кущу, опочий,
Та повечеряємо вкупі 
З веселим гостем молодим; 
Ходімо, доненько».— «Який? 
Який се гость?» — «Із Назарета, 
Зайшов у нас підночувать.
І каже: «Божа благодать 
На ветхую Єлисавету 
Учора рано пролилась:

118



«Рай без краю,—
Темный лес!
Я не знаю,
Молодая,
Долго ль, боже,
Погуляю
Средь твоих чудес?»
И замолчала.

Кругом рассеянно взглянула, 
Козленка на руки взяла,
Тоску минутную стряхнула 
И зашагала, весела.
И, как младенца-недотрогу,
Того козленка, что ни шаг, 
Трясла и тискала дорогой 
И вскидывала на руках. 
Укачивала, щекотала,
К груди, целуя, прижимала 
И нянчила, и козлик льнул,
Как кот спросонок, не упрямясь, 
Как котик ластился, покамест 
И в самом деле не уснул.
Без устали версту-другую 
Прошла она, чуть не танцуя. 
Подходит, видит: смотрит вдаль 
Ее старик, в глазах печаль. 
Сидит в тоске у палисада,
Встает, не отрывая взгляда.
«Где,— молвит,— пропадала ты, 
Дитя, до самой темноты?
Да что уж, ладно, непоседа! 
Пойдем в беседку; пообедай,
А после вместе посидим 
С веселым гостем молодым». 
«Откуда гость?» — «Из Назарета. 
Зашел к нам переночевать
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Учора,— каже,— привела 
Дитину-сина. А Захарій 
Старий нарек його Іваном».
«Так бачиш що!» А гость роззутий, 
Умитий з кущі виходжав 
В одному білому хітоні,
Мов намальований, сіяв,
І став велично на порозі,
І, уклонившися, вітав 
Марію тихо. їй, небозі,
Аж дивно, чудно. Гость стояв 
І ніби справді засіяв.
Марія на його зирнула 
І стрепенулась. Пригорнулась, 
Неначе злякане дитя,
До Йосипа свого старого,
А потім гостя молодого 
Просила, ніби повела 
Очима в кущу. Принесла 
Води погожої з криниці,
І молоко, і сир козлиці 
їм на вечерю подала.
Сама ж не їла й не пила.
В куточку мовчки прихилилась 
Та дивувалася, дивилась 
І слухала, як молодий 
Дивочний гость той говорив.
І словеса його святиє 
На серце падали Марії,
І серце мерзло і пеклось!

«Во Іудеї не було,—
Промовив гость,— того ніколи,
Що нині узриться. Равві!
Равві великого глаголи 
На ниві сіються новій!
І виростуть, і пожнемо,
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И, слышно, божья благодать 
На старую Елизавету 
Вчерашним утром снизошла: 
Младенца-сына родила,
И старенький ее Захарий 
Иваном мальчика нарек.
Вот видишь ли...»

И на порог
Выходит гость чужесторонний, 
Сияя писанной красой,
В белеющем, как снег, хитоне, 
Высокий, стройный и босой.
И вот Марии боязливой 
Отвешивает он поклон,
А та стоит, и все ей в диво— 
И свет над гостем и хитон. 
Она взглянула на сиянье 
И ни жива и ни мертва 
Коснулась, затая дыханье, 
Иосифова рукава.
Потом глазами пригласила 
Его во глубину шатра 
И сыром козьим угостила, 
Водой криничной из ведра. 
Сама же не пила, не ела,
Но втихомолку, как сперва,
На гостя из угла глядела 
И слушала его слова.
И те слова его святые 
На сердце падали Марии,
И у бедняжки то и дело 
От них кружилась голова.
«Во Иудее искони
Того,— сказал он,— не бывало,
Что вы увидите. Равви,
Равви великого начала
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І в житницю соберемо 
Зерно святеє. Я месію 
Іду народу возвістить».
І помолилася Марія 
Перед апостолом.

Г орить
Огонь тихенько на кабиці,
А Йосип праведний сидить 
Та думає. Уже зірниця 
На небі ясно зайнялась.
Марія встала та й пішла 
З глеком по воду до криниці.
І гость за нею, і в ярочку 
Догнав Марію...

Холодочком
До сходу сонця провели 
До самої Тіверіади 
Благовістителя. І раді,
Радісінькі собі прийшли 
Додому.

Жде його Марія 
І ждучи плаче, молодії 
Ланіти, очі і уста 
Марніють зримо. «Ти не та,
Не та тепер, Маріє, стала!
Цвіт зельний, наша красота!— 
Промовив Йосип.— Диво сталось 
З тобою, доненько моя!
Ходім, Маріє, повінчаймось,
А то...— Й не вимовив: уб’к ть 
На улиці.— І заховаймось 
В своїм оазисі». І в путь 
Марія нашвидку збиралась 
Та тяжко плакала, ридала.

Отож вони собі ідуть,
Несе з торбиною на плечах
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На свежевспаханной нови 
Посеяны, и мы не чаем,
Каким богатым урожаем 
Взойдут и вызреют они.
Я возвестить иду мессию».
И помолилася Мария 
Перед апостолом.

Горит
Костер, тихонько дотлевая. 
Иосиф праведный сидит 
И думу думает.

Ночная
Звезда на небосклон взошла. 
Мария встала и пошла 
К колодцу по воду с кувшином, 
И следом гость, покуда мгла, 
Догнал ее на дне лощинном...
С благовестителем часок 
Прошли втроем ночною тишью 
И двинулись домой, не слыша 
От счастья под собою ног.
Все ждет и ждет его Мария,
Все ждет и плачет. Молодые 
Глаза и щеки и уста 
Заметно вянут.

«Ты не та,— 
Иосиф говорит с заботой,—
Не та, Мария, цветик мой,
С тобой случилось, дочка, что-то. 
Венчаться надо нам с тобой.
А то... (Не приведи бог худа, 
Подумал, но не молвил вслух.) 
Обладим это, милый друг,
И скроемся скорей отсюда». 
Навзрыд, сбираясь второпях, 
Мария плачет и рыдает.
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Нову коновочку старий.
Спродать би то та молодій 
Купить хустиночку до речі,
Та й за повінчання оддать.
0  старче праведний, багатий!
Не од Сіона благодать,
А з тихої твоєї хати 
Нам возвістилася. Якби 
Пречистій їй не дав ти руку— 
Рабами б бідниє раби
1 досі мерли би. О муко!
0  тяжкая душі печаль!
Не вас мені, сердешних, жаль, 
Сліпі і малиє душою,
А тих, що бачать над собою 
Сокиру, молот і кують 
Кайдани новиє. Уб’ють,
Заріжуть вас, душеубійці,
1 із кровавої криниці 
Собак напоять.

Де ж подівсь
Дивочний гость отой лукавий?
Хоч би прийшов та подививсь 
На брак той славний і преславний! 
На брак окрадений! Не чуть,
Не чуть ані його, ані месії,
А люде ждуть чогось і ждуть, 
Чогось непевного. Маріє!
Ти, безталанная, чого 
І ждеш, і ждатимеш од бога 
І од людей його? Нічого,
Ніже апостола того 
Тепер не жди. Тесляр убогий 
Тебе повінчану веде 
В свою убогую хатину,
Молися й дякуй, що не кинув,
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И вот они в пути шагают.
Старик с котомкой на плечах 
Идет продать на рынке кружку 
И свадебный платок цветной 
Купить в подарок молодой 
И за венчанье дать полушку.
О старец, правдою богатый!
Не от Сиона благодать,
А из твоей смиренной хаты 
Нам воссияла. Если бы 
Пречистой ты не подал руку,
Рабами, бедные рабы,
Доселе гибли б мы...

О мука!
О тяжкая души печаль!
Не вас мне, горемычных, жаль. 
Слепые, нищие душою,
А тех, кто видят над собою 
Топор возмездья — и куют 
Оковы новые. Убьют,
Зарежут вас, душеубийцы,
И в окровавленной кринице 
Напоят псов!

Куда ж пропал
Лукавый гость твой, гость недавний? 
Зачем взглянуть не пожелал 
На брак тот славный и преславный 
И подмененный! Не слыхать 
Ни о самом, ни о мессии.
А люди ждут и будут ждать 
Неведомо чего.

Мария,
Среди несчастья твоего 
На что надеешься еще ты?
На бога ли твои расчеты 
И на апостола его?
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Що на розпуття не прогнав.
А то б цеглиною убили—
Якби не вкрив, не заховав!
В Єрусалимі говорили 
Тихенько люде, що стяли 
У городі Тіверіаді 
Чи то якогось розп’яли 
Провозвістителя месії.
«Його!» — промовила Марія 
І веселесенька пішла 
У Назарет. І він радіє,
Що наймичка його несла 
В утробі праведную душу 
За волю розп’ятого мужа.

Ото вони собі ідуть,
Прийшли додому. І живуть 
Повінчані, та не веселі.
Тесляр колисочку дебелу 
Майструє в сінях. А вона, 
Пренепорочная Марія,
Сидить собі коло вікна,
І в поле дивиться, і шиє 
Малесеньке сороченя—
Комусь-то ще?

«Хазяїн дома?— 
Надворі крикнуло.— Указ 
Од кесаря, його самого,
Щоб ви сьогодня, сей же час!
Ви на ревізію у город,
У город Віфлеєм ішли».
І зник, пропав той тяжкий голос, 
Тілько луна в яру гула.

Марія зараз заходилась 
Пекти опрісноки. Спекла,
В торбину мовчки положила 
І мовчки за старим пішла
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Не жди спасенья ниоткуда, 
Благодари и чти за чудо,
Что входишь венчанной женой 
В дом плотника, что он с порога 
Тебя не выгнал на дорогу 
И ты за каменной стеной.
А то бы кирпичом убили...
В Ерусалиме говорили 
Тихонько, что в Тивериаде 
Какого-то мечом казнили 
Или распяли на кресте 
За проповеди о мессии.
«Его!» — промолвила Мария 
И, радуясь своей мечте,
Пошла домой.

И рад особо
Старик, что девушки утроба 
Скрывает праведную душу 
За волю распятого мужа.
И так они идут домой.
Приходят в дом, живут неделю, 
Но в доме нет у них веселья.
Он трудится над колыбелью 
Своей работы, а она,
На поле глядя из окна,
Сидит за кройкою и строчкой 
И крошечную шьет сорочку — 
Кому еще?

«Хозяин дома? — 
Спросили со двора.— Указ 
От кесаря, чтоб сей же час 
Вы шли без всяких отговорок 
Для переписи в Вифлеем!»
И, закатившись за пригорок,
Тот окрик стихнул вслед за тем, 
Мария — тотчас печь лепешки.
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У Віфлеєм. «Святая сило!
Спаси мене, мій боже милий!»— 
Тілько й промовила. Ідуть, 
Сумуючи собі обоє.
І, вбогії, перед собою 
Козу з козяточком женуть,
Бо дома ні на кого кинуть.
А може, бог пошле дитину 
В дорозі; от і молоко 
Сердешній матері. Скотина 
Іде пасучися, рядком 
Ідуть за нею батько й мати 
І починають розмовляти 
Поволі, тихо. «Семіон 
Протопресвітер,— Йосип мовив,— 
Такеє-то пророче слово 
Сказав мені: «Святий закон!
І Авраама, і Мойсея! 
Возобновлять мужі єсеї.—
І каже: — Поти не умру,
Поки месію не узрю!»
Чи чуєш ти, моя Маріє?
Месія прийде!» — «Вже прийшов, 
І ми вже бачили месію!»—
Марія мовила.

Найшов
Опріснок Йосип у торбині.
Дає та й каже: «На, моя дитино, 
Поки що буде, укріпись,
До Віфлеєма не близенько;
Та й я спочину. Утомивсь».
Та й сіли на шляху гарненько— 
Полудновать. Отож сидять,
А сонце праведне швиденько 
Додолу котиться. І глядь! 
Сховалося, і смеркЛо в полі.

128



Запас опресноков спекла.
Сложила молча их в лукошко,
Со старым в Вифлеем пошла.
Идут они.

«Святая сила!
Спаси нас, боже, и помилуй! — 
Взмолилась, утерев слезу.
Идут, смирясь перед судьбою,
Идут и тропкой пред собою 
Козленка гонят и козу.
Их бросить дома нелегко;
И бог пошлет в пути, быть может, 
Ребенка,— вот и молоко.
Не отбегая далеко,
Скотина рядом ветки гложет.
За ней идут отец и мать 
И начинают толковать. 
«Протопресвитер Симеон,—
Не торопясь Иосиф начал,—
Мне сказывал: святой закон,
Что людям Авраам назначил, 
Восстановят мужи ессеи 
В той силе, как при Моисее.
И ведь,— прибавил,— не умру, 
Пока мессии не узрю!
Ты слышишь ли, моя Мария? 
Придет мессия!»

«Он пришел,
И мы уж видели мессию!» — 
Мария молвила.

Нашел
Старик в своей суме лепешку 
И говорит:

«Поешь немножко!
Пока что будет, подкрепись!
Дорога дальняя, садись.
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І диво дивнеє! ніколи 
Ніхто не бачив і не чув 
Такого дива. Аж здригнув 
Святий тесляр. Мітла з востоку 
Над самим Віфлеємом, боком, 
Мітла огненная зійшла 
І степ, і гори осіяла.
Марія з шляху не вставала, 
Марія сина привела.
Єдиную тую дитину,
Що нас од каторги спасла!
І, пресвятая, неповинна,
За нас, лукавих, розп’ялась!
А недалеко край дороги 
Отару гнали чабани 
Та й їх побачили. Небогу,
Її й дитяточко взяли 
І у вертеп свій принесли,
І чабани його убогі 
Еммануїлом нарекли.

До сходу сонця, рано-рано!
У Віфлеємі на майдані 
Зійшовся люд і шепотить,
Що щось непевне з людьми буде 
Во Іудеї. Гомонить 
І тихне люд. «О люди! люди!— 
Чабан якийсь біжить, кричить.— 
Пророчество Ієремія,
Ісаія збулось! збулось!
У нас, у пастирей, месія 
Родився вчора!» Загуло 
У Віфлеємі на майдані:
«Месія! Іісус! Осанна!» І

І люд розходивсь.
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И я умаялся, присяду!»
И сели при пути в прохладу 
Полудновать.

А солнце вниз 
Все шибче катится — и село.
И вдруг — невиданное дело,
Аж вздрогнул плотник: только мгла 
На поле дальнее сошла,
Горящая метла с востока,
Над самым Вифлеемом, сбоку, 
Метла косматая взошла 
И степь и горы осветила.
И в этот миг, теряя силы,
Мария сына родила,
Того единственного сына,
Который нас от рабства спас,
И, непорочный, неповинный,
На крест пошел за грешных нас! 
Дорогой тою гнали стадо.
Их увидали пастухи 
И взяли мать к себе, и чадо 
Эммануилом нарекли.

А на рассвете в Вифлееме 
На площади гудит народ:
Последнее приходит время,
Беда — напасть на нас идет.
В толпе то громче пересуды,
То, стихнув, ловят новый слух.
Как вдруг, вбегая: «Люди, люди! — 
Кричит на площадь всю пастух.— 
Пророчество Иеремии 
Сбылось: пророк Исайя прав!
У нас, у пастухов, мессия 
Вчера родился!..»

Прокричав:
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Через час
Чи через два прийшов указ 
І легіон з Єрусалима,
Од того Ірода. Незриме 
Й нечуте сталося тойді.

Ще діточки сповиті спали, 
Ще купіль гріли матері: 
Намарне гріли: не купали 
Маленьких діточок своїх!
Ножі солдати сполоскали 
В дитячій праведній крові! 
Такеє-то на світі сталось! 
Дивітеся ж, о! матері!
Що роблять іроди царі!

Марія навіть не ховалась 
З своїм младенцем. Слава вам, 
Убогим людям, чабанам,
Що привітали, заховали 
І нам спасителя спасли 
Од Ірода. Нагодували,
І напоїли, і дали 
Кожух і свиту на дорогу,
І, небораки, додали 
Ослицю дійну. І небогу 
З її дитяточком малим 
І посадили, й провели 
Вночі тайнйми манівцями 
На шлях Мемфіський. А мітла, 
Мітла огненная світила,
Неначе сонце, і дивилась 
На ту ослицю, що несла 
В Єгипет кроткую Марію 
І нарожденного месію.

Якби де на світі хоть раз
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«Мессия!.. Иисус!.. Осанна!..» — 
Толпа остыла и нежданно 
Рассеялась.

А через час
По Иродову приказанью 
Введен был в город легион. 
Тогда свершилось злодеянье, 
Неслыханное испокон.
Еще в кроватках дети спали,
В купелях воду нагревали,
Зря матери старались, знать:
Их больше не пришлось купать. 
Уж в их крови легионеры 
Ножи омыли, изуверы.
Как то могла земля принять? 
Так вот, иная мать, смотри,
Что Ироды творят цари!
Мария и не хоронилась 
С своим младенцем.

Слава вам,
Убогим людям, пастухам,
Что сберегли ее и скрыли 
И нам спасителя спасли 
От Ирода! Что накормили 
И, напоив, не поскупились 
Ей дойную ослицу дать,
Хотя и горемыки сами;
И с сыном молодую мать 
Пустились ночью провожать 
Кружными тайными путями 
На путь Мемфисский.

А метла,
Метла горящая светила 
Всю ночь, как солнце, и плыла 
Перед ослицей, что несла 
В Египет кроткую Марию
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Цариця сіла на ослицю,
То слава б стала про царицю 
І про великую ослицю 
По всьому світу. Ся ж несла 
Живого істинного бога.
Тебе ж, сердешну, копт убогий 
Хотів у Йосипа купить,
Та здохла ти. Мабуть, дорога 
Таки завадила тобі?

У Нілі скупанеє, спить 
В пелюшках долі, під вербою, 
Дитяточко. А меж лозою 
З лози колисочку плете 
Та плаче праведная мати, 
Колиску тую плетучи,
А Йосип заходився хату 
Із очерету будувати,
Щоб хоч укритися вночі.
З-за Нілу сфінкси, мов сичі, 
Страшними мертвими очима 
На теє дивляться. За ними 
На голому піску стоять 
По шнуру піраміди в ряд,
Мов фараонова сторожа,
І ніби фараонам знать 
Вони дають, що правда божа 
Встає вже, встала на землі. 
Щоб фараони стереглись.

Марія найнялася прясти 
У копта вовну. А святий 
Іосиф взявсь отару пасти,
Щоб хоч козу ту заробить 
На молоко малій дитині.
Минає рік. Коло хатини 
В повіточці своїй малій
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И в мир пришедшего мессию. 
Когда б на свете где хоть раз 
Царица села на ослицу, 
Сложили б про нее рассказ 
И стали б на нее дивиться!
А эта на себе несла 
Живого истинного бога!
Тебя, родная, копт убогий 
Хотел купить у старика,
Да пала ты: видать, дорога 
Тебе не выдалась легка.
Вот, в Ниле выкупанный, спит 
В пеленках малый у обрыва. 
Мать колыбель плетет из ивы, 
Сидит, не утирая слез,
И колыбель плетет из лоз. 
Иосиф наш трудолюбивый 
Постройкой занят шалаша 
Из срезанного камыша,
Чтоб было где укрыться ночью. 
Вдоль Нила сфинксы, как сычи, 
Таращат неживые очи,
И, выстроясь по нитке в ряд, 
Отряды пирамид стоят 
В песках сторожевым кордоном, 
Давая фараонам знать,
Что божьей правды благодать 
Означилась под небосклоном, 
Чтоб фараонам не дремать.

Мария шерсть пошла мотать 
У копта, а Иосиф старый 
Взялся пасти овец отару,
Чтоб денег на козу собрать. 
Проходит год.

Не унывая,
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Той бондар праведний, святий, 
І гадки, праведний, не має, 
Барило й бочку набиває,
Та ще й курникає. А ти?
Не плачеш ти і не співаєш, 
Гадаєш, думаєш-гадаєш,
Як його вчити, навести 
На путь святий святого сина 
І як його од зол спасти?
Од бур житейських одвести?

Ще рік минув. Коло хатини 
Коза пасеться; а дитина 
І невеличке козеня 
У сінях граються. А мати 
Сидить на призьбі коло хати 
Та вовну з кужеля пряде.
Аж ось і сам старий іде 
З ціпочком тихо попід тином: 
Носив у город шапличок 
Продать. Йому медяничок,
А їй немудрую хустину,
Собі ж несе на постоли 
Ременю доброго. Спочинув 
Та й каже: «Доню, не журись. 
Царя вже Ірода не стало. 
Чогось увечері наївсь,
Та так наївся, що й опрігсь,— 
Такеє-то мені сказали.
Ходімо,— каже,— у свій гай,
У свій маленький тихий рай! 
Ходім додомоньку, дитино». 
«Хюдім»,— сказала та й пішла 
На Ніл сороченята прати 
В дорогу синові. Паслась 
Коза з козятком коло хати,
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Святой наш старец день-деньской 
Сбивает бочки в мастерской, 
Устроенной в углу сарая,
И знай мурлычет.

Ну, а ты?
Не плачешь ты, не напеваешь, 
Гадаешь, думаешь-гадаешь,
На путь как сына навести,
Как в правде воспитать высокой, 
Как уберечь от тьмы порока 
И от житейских бурь спасти...

Еще проходит год.
На травке

Коза пасется, а малыш 
С козленком возится под лавкой. 
А на крыльце с куделью мать 
Не может взора оторвать 
От их веселья.

Вдоль забора
Старик едва плетется в гору.
Был в городе, сбывал заказ 
И по гостинцу всем припас.
Для сына пряник есть медовый, 
Для матери — платочек новый,
К своим сандалиям ремни,— 
Давно изношены они.
Вошел, передохнул с устатку 
И говорит:

«Не плачь, касатка, 
Какую новость я узнал:
Жить Ирод долго приказал. 
Наелся на ночь до отвала —
И поутру его не стало.
Такие, видишь ли, дела.
Вернемся в сад наш за оградой.
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А Йосип сина забавляв,
На призьбі сидя, поки мати 
На річці прала ті малі 
Сорочечки. А потім в хаті 
Поморщив добре постоли 
Собі в дорогу. Та й знялись 
До сходу сонця, по торбині 
На плечі взявши, а дитину 
Удвох в колисочці несли.
То сяк, то так прийшли додому. 
Бодай не довелось нікому 
Узрізь такеє. Благодать!
Гайочок тихий серед поля, 
Одна-єдиная їх доля 
Отой гайочок! І не знать,
Де він кохався. І хатина,
Все, все сплюндровано. В руїні 
їм довелося ночувать.
В ярок Марія до криниці 
Швиденько кинулася. Там 
Колись-то з нею яснолиций 
Зустрівся гость святий. Бур’ян, 
Будяк колючий з кропивою 
Коло криниці поросли.
Маріє! Горенько з тобою! 
Молися, серденько, молись!
Окуй свою святую силу... 
Долготерпінієм окуй,
В сльозах кровавих загартуй!.. 
Небога трохи не втопилась 
У тій криниці. Горе нам 
Було б, іскупленним рабам! 
Дитина б тая виростала 
Без матері, і ми б не знали 
І досі правди на землі!
Святої волі! Схаменулась
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Пойдем домой, моя отрада!»
«Идем!» — сказала и пошла 
На Нил стирать белье ребенку. 
Паслась коза, прильнув к козленку, 
Иосиф сына забавлял,
Пока Мария в водах Нила 
Ребенку рубашонки мыла.
Потом в избе ремни размял 
И пару добрых сплел сандалий.
Потом они котомки взяли,
В далекий путь направив шаг 
С младенцем малым на руках.
Вот кое-как дошли до дому.
Не дай бог взору никакому 
Наткнуться на такой разгром!
На что уж глушь! Ведь под защитой 
Тенистой рощи хата скрыта,
А в хате этой все вверх дном! 
Придется спать среди развалин. 
Мария кинулась от них 
К ключу, но как и он печален!
Здесь некогда в счастливый миг 
С ней встретился тот гость красивый. 
Как изменилось все! Родник 
Порос бурьяном и крапивой.
Мария, горю нет границ!
Молись и волю дай моленьям!
В слезах кровавых павши ниц, 
Вооружись долготерпеньем!
С отчаянья Мария там 
Едва тогда не утопилась.
Что было б непрозревшим нам?
Дитя б без матери томилось,
И мы по сей на свете час 
Не знали б правды, душегубы...
Но, вовремя остановясь,
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І тяжко, важко усміхнулась 
Та й заридала. Полились 
На цямрину святиє сльози 
Та й висохли. А їй, небозі, 
Полегшало.

Єлисавета,
Стара вдова, у Назареті 
З малим синком своїм жила, 
Таки з Івасем. Та й була 
Якась рідня їм. Вранці-рано 
Свою дитину, безталанна, 
Нагодувала, одягла 
І за святим своїм пішла 
У Назарет той до вдовиці 
В сусіду, в наймичку проситись!

Дитяточко собі росло,
З Івасем удовенком гралось. 
Уже чимале підросло.
Якось вони собі гуляли 
Удвох на улиці, знайшли 
Дві палички та й понесли 
Додому матерям на дрова. 
Звичайні діточки! Ідуть 
І веселенькі, і здорові,
Аж любо глянуть, як ідуть! 
Отож воно, мале, взяло 
Другую паличку у Йвася—
Івась у коники ігрався,— 
Зробило хрестик та й несло 
Додому, бачте, показати,
Що й він уміє майструвати. 
Марія ще за ворітьми 1 
Дітей зустріла, і зомліла,
І трупом пала, як узріла
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Мария горько сжала іубьі 
И, прислонившись к стенке сруба, 
Свободно выплакалась всласть.
В те времена Елизавета,
Вдова, в предместье Назарета 
С Иваном маленьким жила 
И приходилась им роднею.
Вот ранней зорькою одною 
Мария мальчика взяла 
И с мужем в Назарет пошла 
К той родственнице и вдовице 
Внаймы из милости проситься.

Тем временем дитя растет,
Растет себе и подрастает,
Растет не ведая забот,
И с мальчиком вдовы играет. 
Играли раз они у рва,
Две палки подобрали с краю 
И тащат матерям к сараю 
С преважным видом на дрова.
Знай наших, мол (известно, дети). 
И просто загляденье эти 
Веселых мальчугана два.
И вот меньшой берет нежданно 
Вторую палку у Ивана 
(Иван скакал на ней верхом)
И складывает их крестом,
Чтоб дома, видите, похвастать,
Что он уж мастер хоть куда... 
Мария обмерла, когда 
В руках у сына увидала 
Тот крестик-виселицу.

«Стой! —
Вскричала мать,— недобрый, злюка 
Тебя подбил на эту штуку.
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Той хрестик-шибеничку. «Злий! 
Недобрий чоловік, лихий 
Навчив тебе, моя дитино,
Зробить оце! Покинь! Покинь!»
А він, маленький, неповинний, 
Святую шибеничку кинув 
І заридав, і пролились 
Ще в перший раз младенчі сльози 
На лоно матернє. Небозі 
Ніби полегшало. Взяла 
У холодочок завела,
В бур’ян, в садок, поцілувала 
Та коржиком погодувала, 
Свіженьким коржиком. Воно ж 
Попестилось собі, погралось 
Та й спатоньки, мале, лягло 
Таки ж у неї на колінах.
Отож і спить собі дитина,
Мов ангеляточко в раю.
І на єдиную свою 
Та мати дивиться і плаче 
Тихенько-тихо. Ангел спить,
То щоб його — то не збудить.
Та й не догледіла. Неначе 
Окропу капля, як огонь,
На його впала, і воно 
Прокинулось. Швиденько сльози 
Марія втерла сміючись,
Щоб він не бачив. І небозі 
Не довелося одурить 
Малого сина. Подивилось 
І заридало.

Заробила
Чи то позичила вдова 
Півкопи тую на буквар.
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Брось палки прочь, сыночек мой!» — 
И мальчик, материнским страхом 
Ошеломлен и с толку сбит,
Святую виселицу махом 
Швырнул и зарыдал навзрыд.
Он плакал в первый раз. Впервые 
Лил эти слезы ей на грудь.' 
Поглубже в сад под тень Мария 
С ним поспешила завернуть.
Там пестовала, целовала 
Его без счету, тормоша,
И коржик в рот ему совала,
И маленькому легче стало, 
Угомонила малыша.
Разнежившись от утешений,
Зевнул он, растянулся, лег 
На материнские колени 
И задремал, как ангелок.
Он спит, и беспокойным оком 
В слезах на сына смотрит мать, 
Чтобы не всхлипнуть ненароком 
И сна его не разогнать.
Крепилась, да не тут-то было:
Сама ту дрему прервала.
Слезой упавшей разбудила,
Кипящей каплей обожгла.
Свою печаль от сына прячет,
Но мальчика не обмануть:
Все понял он — и, к ней на грудь 
Упавши, вместе с нею плачет.

Из заработков ли скопила,
Взаймы ли у вдовы взяла,
За четвертак букварь купила,
Ребенка в школу отвела.
Сама б растила грамотеем,
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Сама б учила, так не знала ж 
Вона письма того. Взяла 
Та в школу хлопця одвела,
У ієсейську. Доглядала ж 
Сама його, сама й навчала 
Добру і розуму. Івась,
Таки вдовенко, в його вдавсь,
То вдвох собі й ходили в школу, 
І вчились вкупочці. Ніколи 
Ані пограється з дітьми,
Ані побігає; самий, 
Один-однісінький, бувало,
Сидить собі у бур’яні 
Та клепку теше. Помагало 
Святому батькові в трудах.
Якось по сьомому годочку,— 
Малий вже добре майстрував,— 
Одпочиваючи в куточку,
Старий на сина дивувавсь,
Який то з його майстер буде!
Які то люди з його будуть!
Та, взявши відер, кандійок,
І батько, й мати, і воно 
Пішли на ярмарок у самий- 
Самісінький Єрусалим.
Хоч і далеко, так спродати 
Дорогше можна. От прийшли, 
Розташувались. Батько й мати 
Сидять собі та продають 
Добро своє. А де ж дитина? 
Побігло десь. Шукає сина 
Та плаче мати. І не чуть,
Де ділося. У синагогу 
Зайшла благать благого бога, 
Щоб син її найшовсь. Аж глядь, 
Межи раввінами дитина,
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Да неученая была.
Учиться он ходил к ессеям,
А душу сына мать блюла.
С ним в класс Иван был отдан вдовин. 
Всем выдался Иван в него,
И как росли ребята вровень,
Так и учились.

Баловство
Не коренилось в мальчугане.
Он детских не любил проказ.
Бывало, в стороне держась,
Забьется где-нибудь в бурьяне 
И тешет клепку,— так мальцу 
Хотелось помогать отцу.

Ему пошла весна седьмая 
(Постиг уже он мастерство).
Лежал Иосиф, отдыхая,
И любовался на него.
Какие у него задатки?
Каким займется ремеслом?
Вот как-то, ведра взяв и кадки,
Они отправились втроем 
На ярмарку, да прямо в самый 
Что ни на есть Єрусалим.
Хоть далеко,— они упрямы:
Там цены выгоднее им.
Пришли, расставили посуду.
Куда ж девался баловник?
Мать мечется и ищет всюду.
Нет сына, хоть кричи на крик.
Бежит в испуге в синагогу 
Защиты попросить у бога,
И тут — сокровище благих!
Попав на сборище к раввинам,
Сидит он с личиком невинным
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Її хлоп’яточко, сидить 
І научає, неповинне,
Як в світі жить, людей любить,
За правду стать! за правду згинуть! 
Без правди горе! «Горе вам,
Учителі архієреї!»
І дивувались фарисеї 
І книжники його речам.
А радость матері Марії 
Неізреченная. Месію,
Самого бога на землі 
Вона вже зріла.

Спродались,
Во храмі помолились богу 
І веселенькі у дорогу 
Додому рушили вночі 
По холодочку.

Виростали
І вкупі вчились, ростучи,
Святиє діточки. Пишались 
Святиє тії матері 
Своїми дітками. Із школи 
Путем терновим розійшлись 
Обидва. Божії глаголи,
Святую правду на землі 
І прорекли, і розп’ялись 
За воленьку, святую волю!

Іван пішов собі в пустиню,
А твій меж люди. А за ним,
За сином праведним своїм,
І ти пішла. В старій хатині 
В чужій покинула його,
Святого Йосипа свого!
Пішла тинятись попідтинню,
Аж поки, поки не дійшла

146



И, крошка, поучает их,
Как в свете жить, людей любить, 
За правду стать, за правду сгинуть. 
Без правды горе!

«Горе вам,
Учители архиереи!..»
И удивлялись фарисеи 
И книжники его речам,
А радость матери Марии 
Неизреченна! Ведь мессия 
Воочию пред нею сам.
С утра продавши весь товар,
Во храме помолились богу 
И вышли холодком в дорогу,
Когда остыл полдневный жар.

Так и росли, так и учились 
Святые деточки вдвоем,
И ими матери гордились.
Они тернистые пути 
Избрали, вышедши из школы,— 
Освобожденья путь тяжелый,
Во имя божьего глагола 
Не устрашась на крест пойти.
Иван в пустыне жил неведом,
А твой пошел в народ.

За ним,
За сыном праведным своим,
Пошла и ты покорно следом, 
Иосифа на склоне лет 
Совсем покинув; сыну вслед 
И ты пошла навстречу бедам,
Пока, скитаясь, не пришла 
К самой Голгофе.

Ибо всюду 
Святая мать за сыном шла,

147



Аж до Голгофи.
Бо за сином

Святая мати всюди йшла,
Його слова, його діла—
Все чула, й бачила, і мліла,
І мовчки трепетно раділа,
На сина дивлячись. А він 
Сидить, було, на Єлеоні, 
Одпочива. Єрусалим 
Розкинувсь гордо перед ним, 
Сіяє в золотім вісоні 
Ізраїльський архієрей! 
Романський золотий плебей!
І час, і два мине, не встане,
На матір навіть не погляне,
Та аж заплаче, дивлячись 
На іудейськую столицю.
Й вона заплаче, ідучи 
У яр по воду до криниці, 
Тихесенько. І принесе 
Води погожої, і вмиє 
Утомлені стопи святиє,
І пити дасть, і отрясе,
0  дує прах з його хітона,
Зашиє дірочку та знову 
Під смокву піде. І сидить,
1 дивиться, о всесвятая!
Як син той скорбний спочиває.

Аж ось і дітвора біжить 
Із города. Його любили 
Святиє діточки. Слідком 
За ним по улицях ходили,
А іноді й на Єлеон 
До його бігали малії.
Отож прибігли. «О святії!
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На речи сына и дела 
Смотрела и, дивясь, как чуду, 
Издалека, наедине 
От счастья млела в стороне.
Бывало, он, на Елеоне 
Присев, вздохнет.

Ерусалим
В красе раскинется под ним,
И блещет в золотом виссоне 
Израильский архиерей 
И римский золотой плебей!
И так он, сидя, заглядится 
На иудейскую столицу,
Что час пройдет, не вспомнит мать, 
И два пройдет, забудет встать,
И вдруг заплачет беспричинно. 
Заплачет и она, в лощину 
К ключу спускаясь за водой.
С водой вернется, успокоит,
Стопы усталые омоет,
Даст пить, возьмет хитон худой, 
Зашьет его и удалится,
Чтоб за смоковницей седой 
От сына в стороне таиться 
И охранять его покой.
А вот из города ребята.
Его любила детвора 
И с ним по улицам с утра 
Толпой ходила до заката.
Сбегались и на Елеон.
Вот и сейчас пришли резвиться. 
«Святые!» — тихо молвил он, 
Навстречу встав их веренице,
И подошел, благословил,
И с ними сел, как встарь, играть,
В ребенка превратясь опять.
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Пренепорочниє!» — сказав,
Як узрів діток. Привітав 
І цілував благословляя!
Погрався з ними, мов маленький, 
Надів бурнус. І веселенький 
З своїми дітками пішов 
В Єрусалим на слово нове,
Поніс лукавим правди слово!
Не вняли слову! Розп’яли!
Як розпинать його вели,
Ти на розпутії стояла 
З малими дітьми. Мужики,
Його брати, ученики, 
Перелякались, повтікали.
«Нехай іде! Нехай іде!
Отак і вас він поведе!»—
Сказала дітям. І упала 
На землю трупом.

Розп’ялась 
Твоя єдиная дитина!
А ти, спочинувши під тином,
У Назарет отой пішла!
Вдову давно вже поховали 
В чужій, позиченій труні 
Чужії люде. А Івана 
Її зарізали в тюрмі.
І Йосипа твого не стало.
І ти, як палець той, осталась 
Одна-однісінька! Такий 
Талан твій латаний, небого!
Брати його, ученики,
Нетвердії, душеубогі,
Катам на муку не дались, 
Сховались, потім розійшлись,
І ти їх мусила збирати...
Отож вони якось зійшлись
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Потом, повеселев душой, 
Спустился с ними на закате 
На проповедь в Єрусалим 
Спасенье возвещать глухим.
Не вняли — предали распятью. 
Как распинать его вели,
Вокруг тебя на перекрестке 
Стояли дети и подростки,
А взрослые ученики 
Поразбежались» как от плети. 
«Пускай идет, пускай идет!
Вот так и вас он поведет! — 
Сказала ты.— Смотрите, дети!» — 
И наземь грохнулась с тоски.
Без сына опустел весь свет.
Ночуя под плетнями, позже 
Вернулась ты в свой Назарет. 
Вдову похоронили божью, 
Чужими труп ее зарыт.
Иван давно в тюрьме убит, 
Иосифа не стало тоже,
Одна, как перст, лишь ты одна 
Осталась в эти времена.
Уж так талан твой, видно, латан.
Трусливые ученики
Ушли от пыток в тайники,
И, выведав, где кто попрятан,
Ты стала собирать бедняг. 
Однажды ночью в полном сборе 
Они с тобой сидели в горе,
И ты, великая в женах,
Их малодушие и.страх 
Дыханьем огненного слова 
Развеяла, как горсть половы,
И дух в их бренные тела 
Святой свой вдунула. Хвала
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Вночі круг тебе сумовати.
І ти, великая в женах!
І їх униніє, і страх 
Розвіяла, мов ту полову,
Своїм святим огненним словом! 
Ти дух святий свій пронесла 
В їх душі вбогії! Хвала!
І похвала тобі, Маріє!
Мужі воспрянули святиє,
По всьому світу розійшлись.
І іменем твойого сина,
Твоєї скорбної дитини,
Любов і правду рознесли 
По всьому світу. Ти ж під тином, 
Сумуючи, у бур’яні 
Умерла з голоду. Амінь.

А потім ченці одягли 
Тебе в порфіру. І вінчали,
Як ту царицю... Розп’яли 
Й тебе, як сина. Наплювали 
На тебе, чистую, кати;
Розтлили кроткую! а ти...
Мов золото в тому горнилі,
В людській душі возобновилась,
В душі невольничій, малій,
В душі скорбящій і убогій.



И слава ввек тебе, Мария; 
Воспрянули мужи святые 
И в разные концы земли 
Во имя мученика сына 
И памяти его невинной 
Любовь и правду разнесли. 
Ты ж  после с голоду у тына 
В полыни умерла. Аминь.
А после смерти чернецы 
Тебя одели в багряницу 
И золоченые венцы 
Тебе дарили, как царице. 
Прибили и твою к кресту 
Поруганную простоту,
И оплевали, и растлили.
А ты, как золото в горниле, 
Такой же чистой, как была,
В душе невольничьей взошла.



Тарас Шевченко

А. О. КОЗАЧКОВСЬКОМУ

Давно те діялось. Ще в школі, 
Таки в учителя-дяка,
Гарненько вкраду п’ятака —
Бо я було трохи не голе,
Таке убоге — та й куплю 
Паперу аркуш. І зроблю 
Маленьку книжечку. Хрестами 
І візерунками з квітками 
Кругом листочки обведу 
Та й списую Сковороду 
Або Т р и  ц а р і є  с о  д а р и .
Та сам собі у бур’яні,
Щоб не почув хто, не побачив, 

Виспівую та плачу.
І довелося знов мені 
На старість з віршами ховатись, 
Мережать книжечки, співати 
І плакати у бур’яні.
І тяжко плакать. І не знаю,
За що мене господь карає?
У школі мучилось, росло,
У школі й сивіть довелось,
У школі дурня й поховають.
А все за того п’ятака,
Що вкрав маленьким у дяка,
Отак господь мене карає.

Ось слухай же, мій голубе,
Мій орле-козаче!
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Тарас Шевченко

А. О. КОЗАЧКОВСЬКОМУ

В дни детства памятные, в школе 
Стащу, бывало, у дьячка 
Пятак, куплю исподтишка 
(Ведь я был совершенной голью!)
Бумаги, и тетрадь сошью.
И обведу тетрадь свою 
Узорами, и в этой раме 
Перепишу Сковороду,
А то и «Трех царей с дарами»,
И за деревней, на краю,
Чтоб не увидели, украдкой,
Лежу в траве, лежу с тетрадкой,
Лежу, и плачу, и пою.
И вот на старости опять 
Пришлось в траве мне хорониться,
И петь, и плакать, и страницы 
Стихами тайными марать.

И я не знаю, не за то ли 
Меня господь карает так,
Чтоб до седин я пробыл в школе 
И умер дураком дурак,—
Что в школе я украл пятак 
И провинился поневоле? 
Козачковский, сокол ясный, 
Голубь мой невинный,
О, как маюсь я, несчастный,
В ссылке на чужбине!
Как от глупого юродства 
Дней своих остаток —
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Як конаю я в неволі,
Як я нуджу світом.
Слухай, брате, та научай 
Своїх малих діток,
Научай їх, щоб не вчились 
Змалку віршовати.
Коли ж яке поквапиться,
То нищечком, брате,
Нехай собі у куточку 
І віршує, й плаче 
Тихесенько, щоб бог не чув, 
Щоб і ти не бачив.
Щоб не довелося, брате,
І йому каратись,
Як я тепер у неволі 
Караюся, брате.

Неначе злодій, поза валами 
В неділю крадуся я в поле. 
Талами вийду понад Уралом 
На степ широкий, мов на волю. 

І болящеє, побите 
Серце стрепенеться,
Мов рибонька над водою, 
Тихо усміхнеться 
І полине голубкою 
Понад чужим полем,
І я ніби оживаю 
На полі, на волі.
І на гору високую 
Виходжу, дивлюся,
І згадую Україну,
І згадать боюся.
І там степи, і тут степи, 
Та тут не такії,
Руді, руді, аж червоні,
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От напасти виршеплетства 
Береги ребяток.
Если ж свалится на шею 
Это наказанье,
Засади писать в чулане 
Сына-грамотея,
Чтобы бог не знал про это,
Чтоб и ты не ведал,
Чтоб сынок твой бела света 
Не возненавидел.
Пусть моя вам будет мука 
Навсегда наукой.

Как вор какой-то, в тиши воскресной
Я вверх взбираюсь на поляну.
Взберусь — и на простор окрестный
Взгляну и над Уралом стану.

Как играющая рыбка,
Сердце встрепенется,
Озарит лицо улыбкой,
Тихо усмехнется 
И, голубкою порхая,
Позабудет горе,
И тогда я оживаю 
В поле на просторе.
И всхожу я на вершину,
Стану, озираясь,
Вспоминаю Украину,
Вспомнить не решаюсь.
Степь в тут и там, но эта 
Изжелта-багрова,
Наша ж светится все лето 
Синевой покрова,
И ее луга и нивы,
Древние курганы 
Блещут вышивкой красивой, 
Скатертью убранной.
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А там голубії,
Зеленії, мережані 
Нивами, ланами,
Високими могилами,
Темними лугами.

А тут бур’ян, піски, талй...
І хоч би на сміх де могила 
О давнім давні говорила.
Неначе люде не жили.
Од споконвіку і донині 
Ховалась од людей пустиня,
А ми таки її найшли.
Уже й твердині поробили,
Затого будуть і могили,
Всього наробимо колись!
0  доле моя! Моя країно!
Коли я вирвусь з ції пустині?

Чи, може, крий боже,
Тут і загину.

1 почорніє червоне поле...
«Айда в казарми! Айда в неволю!» — 
Неначе крикне хто надо мною.
І я прокинусь. Поза горою 
Вертаюсь, крадуся понад Уралом, 
Неначе злодій той, поза валами.

Отак я, друже мій, святкую 
Отут неділеньку святую.

А понеділок?.. Друже-брате!
Ще прийде ніч в смердячу хату,
Ще прийдуть думи. Розіб’ють 
На сто крат серце, і надію,
І те, що вимовить не вмію...
І все на світі проженуть.
І спинять ніч. Часи літами,
Віками глухо потечуть.
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А здесь пески да лебеда,
И хоть бы жалкий след преданья 
В каком-нибудь глухом кургане!
Но нет, людей тут нет следа.
Веками пряталась пустыня 
От взора нашего доныне.
Но вот открыт ее предел.
Мы строим крепости, форпосты,—
А значит, будут и погосты,— 
Восполним как-нибудь пробел...
О горе, горе, мой край пригожий! 
Когда ж я вырвусь домой отсюда? 
Ужели ты попустишь, боже,
Что здесь и погребен я буду?
И почернеют огни заката...
«Айда в казарму! Айда в темницу!» — 
Далеким окриком солдата 
Простор окрестный огласится,
И вновь украдкою, усталый,
Бреду кустарником Урала.
Так воскресенье в этом крае,
Мой друг сердечный, я справляю.
А понедельник? Милый брат! 
Настанет ночь в избе вонючей,
И мысли налетят, как тучи,
И сердце бедное лишат 
Того, во что душою всею 
Я верю и назвать не смею,
И в доме воцарится ад,
И остановится теченье 
Часов, и, глядя в этот мрак,
Не раз я, милый друг, в мученье 
Слезами омочу тюфяк.

И, перебрав всю жизнь доселе,
Я как бы спрашиваю тьму:
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І я кровавими сльозами 
Не раз постелю омочу.

Перелічу і дні, і літа. 
Кого я, де, коли любив?
Кому яке добро зробив?
Нікого в світі, нікому в світі.
Неначе по лісу ходив!
А малась воля, малась сила,
Та силу позички зносили,
А воля в гостях упилась 
Та до Миколи заблудила...
Та й упиватись зареклась.

Не поможе милий боже, 
Як то кажуть люде.
Буде каяння на світі, 
Вороття не буде.

Благаю бога, щоб світало, 
Мов волі, світу сонця жду.
Цвіркун замовкне; зорю б’ють. 
Благаю бога, щоб смеркало,
Бо на позорище ведуть 
Старого дурня муштровати,
Щоб знав, як волю шанувати,
Щоб знав, що дурня всюди б’ють.

Минають літа молодії, 
Минула доля, а надія 
В неволі знову за своє,
Зо мною знову лихо діє 
І серцю жалю завдає.
А може, ще добро побачу?
А може, лихо переплачу?
Води дніпрової нап’юсь,
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Кого любил я в самом деле?
Что сделал доброго кому?
Ужели никому на свете?
Да, никого я не любил,
Как-будто дни и годы эти 
Один я по лесу бродил.
Была когда-то воля, сила,
Но силу барщина сгубила,
А воля где-то напилась,
К царю Николе угодила...
И напиваться зареклась.

Не помогут сожаленья:
Жизни нет возврата.
Не бывает повторенья 
Бывшего когда-то.

«Пошли рассвет!» — молю я бога, 
Восхода солнца не дождусь. 
Сверчок стихает понемноіу.
Бьют зорю. Снова я молюсь,
Чтоб вечер наступил скорее,
Затем что скоро дуралея 
С утра на крепостной редут 
Опять на муштру поведут,
Чтоб бросил вольные рацеи,
Чтоб знал, что дурней всюду бьют.

С годами молодость уходит, 
Надежда снова за свое:
Меня в неволе за нос водит.
Я искушения ее
Боюсь, как прелести бесовской.
А вдруг и правда наяву 
До мирных дней я доживу?
Опять напьюсь воды днепровской, 
Опять войду в твой тихий дом,
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На тебе, друже, подивлюсь.
І, може, в тихій твоїй хаті 
Я буду знову розмовляти 
З тобою, друже мій. Боюсь! 
Боюся сам себе спитати,

Чи се коли сподіється? 
Чи, може, вже з неба 
Подивлюсь на Україну, 
Подивлюсь на тебе,
А іноді так буває,
Що й сльози не стане;
І благав би я о смерті... 
Так ти, і Украйна,
І Дніпро крутоберегий,
І надія, брате,
Не даєте мені бога 
О смерті благати.



С тобой наговорюсь вдвоем... 
Но, испугавшися, что сглажу, 
Боюсь об этом думать даже. 

Суждено ли нам свиданье, 
Иль с небес, не ране,
И тебя и Украину 
Взором я окину?
Грудь такой тоскою стянет, 
Что и слез не станет!
И когда б не ты да синий 
Днепр крутоберегий,
О скорейшей бы кончине 
Попросил я бога.
Ты да родины левады — 
Только и преграды.



Іван Франко

МОЙСБЙ
(ВСТУП ДО ПОЕМИ)

Народе мій, замучений, розбитий,
Мов паралітик той на роздорожжу, 
Людським презирством, ніби струпом, вкритий!

Твоїм будущим душу я тривожу,
Від сорому, який нащадків пізних 
Палитиме, заснути я не можу.

Невже тобі на таблицях залізних 
Записано в сусідів бути гноєм,
Тяглом у поїздах їх бистроїзних?

Невже повік уділом буде твоїм 
Укрита злість, облудлива покірність 
Усякому, хто зрадою й розбоєм

Тебе скував і заприсяг на вірність?
Невже тобі лиш не судилось діло,
Що б виявило твоїх сил безмірність?

Невже задарма стільки серць горіло 
До тебе найсвятішою любов’ю,
Тобі офіруючи душу й тіло?

Задарма край твій весь политий кров’ю 
Твоїх борців? Йому вже не пишаться 
У красоті, свободі і здоров’ю?

164



Иван Франко

МОИСЕЙ
(ПРОЛОГ К ПОЭМЕ)

Народ мой, исстрадавшийся, разбитый, 
Как немощный калека на дороге, 
Пренебреженья струпьями покрытый.

О будущих потомках я в тревоге.
Какой позор для них твои печали!
Мне не дает уснуть твой вид убогий.

Ужель твои железные скрижали 
Велят тебе для всех быть удобреньем, 
Чтоб на тебе, как могут, выезжали?

Ужель миришься ты с предназначеньем 
Скрывать вражду под маской послушанья 
Пред каждым, кто насильем и уменьем

Связал тебя и держит на аркане?
Ужель не ждет тебя на свете дело,
Что только ты осилить в состоянье?

Ужель напрасно столько их сгорело — 
Сердец, пылавших тем бесценным жаром, 
Что не жалеет ни души, ни тела?

Ужель их кровью полит край задаром,
И ширь его ни для кого не диво,
И он не горд своим величьем старым?
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Задарма в слові твойому іскряться 
І сила, й м'якість, дотеп, і потуга 
I все, чим може вгору дух підняться?

Задарма в пісні твоїй ллється туга,
І сміх дзвінкий, і жалощі кохання,
Надій і втіхи світляная смуга?

0  ні! Не самі сльози і зітхання 
Тобі судились! Вірю в силу духа
1 в день воскресний твойого повстання.

О, якби хвилю вдать, що слова слуха,
І слово вдать, що в хвилю ту блаженну 
Вздоровлює й огнем живущим буха!

О, якби пісню вдать палку, вітхненну,
Що міліони порива з собою,
Окрилює, веде на путь спасенну!

Якби!.. Та нам, знесиленим журбою, 
Роздертим сумнівами, битим стидом,—
Не нам тебе провадити до бою!

Та прийде час, і ти огнистим видом 
Засяєш у народів вольних колі,
Труснеш Кавказ, впережешся Бескидом,

Покотиш Чорним морем гомін волі 
І глянеш, як хазяїн домовитий,
По своїй хаті і по своїм полі.

Прийми ж сей спів, хоч тугою повитий,
Та повний віри; хоч гіркий, та вільний, 
Твоїй будущині задаток, слізьми злитий,

Твойому генію мій скромний дар весільний.
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Что ж в слове у тебя такие взрывы 
Шутливости, и ласки в разговоре,
И нежности, и силы горделивой?

Что ж в песнях у тебя такое море 
Задора, смеха, молодой истомы,
Любви, надежды, и тоски, и горя?

О нет, не вздохи лишь тебе знакомы.
Я верую в здоровую основу 
И в день заветный твоего подъема.

О, если б ведать миг послушный слову 
И слово знать, которое мгновенно 
Собою мир преобразить готово!

О, если б выйти с песнью вдохновенной 
В тот миг к народу, и зажечь примером,
И вывесть всех до одного из плена!

Но нет, не нам, усталым маловерам,
С сомненьем нашим, и стыдом, и болью 
Водить дружины к боевым брустверам!

Но час придет, в багряном ореоле,
В кругу народов вольных, за Карпаты 
И к Черноморью рокот новой воли

И радости ты доплеснешь раскаты.
И, все обняв хозяйскою управой,
Полями залюбуешься и хатой.

Прими ж мой стих, хоть и больной отравой, 
Но полный веры, пусть он и не ярок.
Прими в залог своей грядущей славы

Его — как скромный праздничный подарок.
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Павло Тичина

ПЕРШЕ ЗНАЙОМСТВО
(ЧЕРНІГІВ, 1910 р.)

Пригадую: осінній день. Прихильно, 
по-щирому синіло небо. Синь 
його — немовби срібна! Легкокрильно

той срібний пил носився з вітром. Тінь 
була в садках суха, аж посивіла.
І, як стара, тремтіла далечінь...

А чи не вийти б на етюди? Сила 
якась тягла мене із кам’яних 
казенних стін на простір! Закінчила

уроки ж семінарія — і сміх, 
і крик під музику губну нехитру 
по класах залунали. З-за тісних

я виліз парт. Почистивши палітру, 
її в етюдний ящичок уклав 
і защепив гачками — й ось... під вітру

постійне забігання (ніби знав 
той вітер, де мені іти) спішуся 
із ящиком в руці до Валу. Став

на вулиці я раптом і дивлюся: 
та можна ж тут! Он поблизу тече 
тихенький Стрижень. Правда! Примощуся
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Павло Тычина

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

(ЧЕРНИГОВ, 1910 г.)

Мне помнится: осенний день. В усердье 
синело небо. Серебристый прах, 
казалось, осыпался в синей тверди.

Была седа сухая тень в садах, 
и даль как бы от дряхлости дрожала. 
Не выйти ль на этюды? Просто страх,

как на простор влекло из-под начала 
казенных стені Уроки отошли.
По семинарским классам разудалый

галдеж пошел, и смех, и ай-люли 
на гребешках. Я из-за парты вылез, 
палитру вытер, вдвинул под шпили,

чтобы края этюдника сходились, 
и к Валу зашагал, а ветерок— 
вприпрыжку рядом, точно сговорились.

Вот неотвязный! Стал я поперек 
дороги, осмотрелся: тут и сяду.
Лениво Стрижня движется поток.

На славу место. Лучшего не надо. 
Сказал — и сделал. Тишина и зной.
Так клонит спать, что никакого сладу.
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та й малюватиму. Почав. Пече 
згори так сонце! Сонний час. Чиновник 
якийсь пройшов. Я знову сам. Плече

одне моє на сонці. Наче мовник 
чужою мовою заджеркотів 
пожовклий ясен надо мною. Човник

на Стрижні повернувся... Я хотів 
покласти ще краплаку на політру 
і мимоволі оглянувсь. Летів

із клена листопад, і струмом вітру 
односило його аж на дроти 
на телефонні, де він, як на цитру,

по струнах грав... Внизу ж, немов рости 
з землі узявсь, підвівсь якийсь високий:
— Ну да, а як усе це принести

додому? — він промовив. Чорноокий.
У капелюсі. Й повно на руках 
живого листя! А в очах — неспокій.

Коли і як підсів він? Чи в словах 
його було й до мене щось дотичне?
Та й хто він сам — не знав я. З гілки птах

спурхнув. Буран ущух. І сонце вічне 
засяло. Незнайомий подививсь 
(в очах його щось тепле, чоловічне!),

на мене глянув він ласкаво. Стрівсь 
аж десь в душі зо мною, усміхнувся 
й пішов. А я зірвавсь, на ноги звівсь,
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Прошел чиновник. Желтою копной— 
страницами чужого лексикона— 
расшелестелся ясень надо мной.

На Стрижне челн качнулся плоскодонный. 
Еще краплаку в тюбике достав, 
я оглянулся. Стаями вкруг клена

кружились листья, с придорожных трав 
под провода взлетая, как от шквала, 
и запускали пальцы в телеграф,

как в струны цитры или на цимбалы.
Вдруг как из-под земли с травы к холсту— 
какой-то долговязый. «Всех, пожалуй,

не дотащить?» — он молвил в пустоту, 
а сам в руках сжимает листьев ворох.
Он черноглазый. В шляпе. На лету

ловлю черту тревожную во взорах.
Когда подсел он? Как я передам 
таинственности прелесть? Чем так дорог

звук голоса его и кто он сам, 
что так располагает с полуслова? 
Вспорхнула с ветви птица. Ветра гам

улегся. Солнце выглянуло снова.
А незнакомец, собираясь встать, 
меня окликнул взглядом как родного.

Как было голову не потерять!
Вскочил я, стал, глаза вдогонку пялю, 
стою... А дней примерно через пять
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стояв, про все на світі я забувся 
і вслід йому дививсь... А через п’ять, 
приблизно, днів — великий в нас відбувся

у семінарії концерт. Стрічать 
гостей запрошених самі ж ми, учні, 
взялись. По коридору вже гулять

прибула публіка пішла. І штучні 
звисали над дверима в зал гірлянд 
разки дебелі. Отже, ми, підручні,

стояли біля входу. Про Жорж Занд 
розмова долетіла... Ці пройшли— 
вже друга пара: х-ха, невже у фант

не вмієте?., і третя знов... З імли 
розмовної вони все виринали, 
а я стояв замислений...— Найшли!—

хтось крикнув біля мене.— Ми й не знали, 
що ви ось тут... у мріях...—Як вві сні, 
я стрепенувсь! Дивлюсь і завмираю:

до мене ж усміхаються ясні 
і чорні очі. Хто це? А! високий...
Це той високий, що т о д і... рясні

листочки ясенові... І неспокій
той самий ув очах.— Ну, не журись,—
сказав учитель малювання,— поки

там що, а ми вже й познайомились,— 
це молодий поет, що, мо' й до друку 
пора б його...— Ага, ага, надісь,
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концерт давали в семинарском зале. 
Ухаживать за публикой взялись 
учащиеся. Гости прибывали,

уж коридор был полон. Скрывши фриз, 
у входа в залу зелень на бордюре 
живой гирляндой свешивалась вниз.

Тут, средь распорядителей дежуря, 
стояли мы. То поправляя бант, 
то на ходу друг с дружкой балагуря

об играх в фанты или про Жорж Санд, 
пред нами проплывали к повороту 
за парой пара и за франтом франт.

Как вдруг: «Нашли!— воскликнул рядом
кто-то.—

Мы в поисках, а он тут в царстве грез». 
Очнувшись и всерьез, как от дремоты,

взглянул я, вздрогнул и к земле прирос.
Я черные глаза узнал не сразу.
Ведь это тот, что на речной откос

с охапкой листьев лазил, черноглазый. 
«Смелей!— сказал мне, подтолкнув слегка, 
учитель рисованья, с полуфразы

представив спутнику ученика:—
Поэт, и — обещает, был бы случай— 
не грех в печать бы».— «И наверняка

уже стихов вот этакая куча?»— 
пожав мне руку, пошутил другой, 
щадя мою застенчивость бирючью.
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уже от стільки написали? — руку 
по-дружньому до мене простягнув 
високий, лисий — засміявсь без звуку.

— А це ось Коцюбинський,— підморгнув 
мені учитель малювання.— Fata?—
У мене вирвалось... Високий був

такий радий: та фата ж... Розіллята 
в очах його за мене радість — враз 
передалася і мені. Багата

душа його озвалась:— Ми вже раз, 
здається, бачились? — І взяв за плечі 
мене злегенька він і, мій екстаз

оберігаючи, між молодечі 
повів ряди, між юні пари... З ним 
мені було так легко! Жарти, речі

кругом лунали. Я ж не чув. Одним 
й о г о  лиш голосом впивавсь. Сердечним, 
м’яким, ще й теплим сміхом золотим

з іскринками...— Ну не журись,— безпечним 
мене своїм тут ліктем підштовхнув 
учитель малювання. Словом гречним

хтось привітавсь до нас... Сміявсь і гув... 
і рухавсь коридор... Дзвінок почувся— 
тож люд увесь поволі повернув

до зали. Й ми утрьох пішли. Вже чувся 
там настрій концертовий. Ноту ля 
давав кларнет альтам. І розгорнувся
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«А это Коцюбинский»,— ткнул рукой 
преподаватель рисованья. «Fata!»— 
воскликнул я невольно, и за мной

высокий вторил, радуясь, как брату. 
Потом, взяв за плечи, проговорил:
«Мы, кажется, уж виделись когда-то?»

И, юный мой оберегая пыл,
повел средь пар. Бродя в их веренице,
я ликовал. Как был со мной он мил!

Я слышал смех и видел чьи-то лица, 
но что мне до всех тех веселых мин?
Я сознавал блаженство без границы:

все заслонял собою он один.
А рядом вновь учитель рисованья. 
«Кручиниться,— сказал он,— нет причин».

По коридору с шумом, как и ране, 
тянулись пары. Прозвенел звонок— 
неторопливо в зал пошло собранье.

Навстречу устремилась за порог 
нескладица настройки. Вперегонку 
с кларнетом тон альтам давал рожок.

Поднялся гул, как потасовка, звонкий. 
Попробовал и я тут свой гобой, 
все заглушивший, точно плач ребенка,

и отложил, чтоб овладеть собой.
Вот капельмейстер палочкой обитой 
взмахнул, смиряя звуков разнобой.
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од проби інструментів гук! Здаля 
здавалось: звуків суперечка. Взявши 
і я тут свій гобой, що, як маля,

весь шум оркестру тонко пронизавши, 
заплакав,— знов поклав його, а сам 
тремтів я... Капельмейстер, вгору знявши

оббиту паличку, всім голосам
сказав замовкнуть. Стихло в залі! Глінка
у музиці заговорив. Лісам,

що все росли із звуків, порошинка 
жива із неба сіяла привіт— 
тріолями. Озиме і травинка

заслухались. Скінчивсь зимовий гнів— 
весна! Саме лиш сонце та в блакиті 
ота пташиночка. Е, ні! І піт,

трудящих піт, що в «Intermezzo» в житі 
його ж сам Коцюбинський відчував 
як головне: крізь нього ж бо — всі ниті

в майбутнє, в «завтра»! Це оркестр іграв 
прозорий «Жайворон». І, на гобої 
радіючи, я бачив, мов читав

те «завтра» Коцюбинський: і двобої 
ще ж будуть, і бої!.. Принаймні він 
дививсь кудись поперед себе. Строї

мінялись в музиці, а він один 
сидів наструнений і себе гідний— 
серед усіх — творець!.. Я тих хвилин

ніколи не забуду! Любий... Рідний...
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Все замерло. И Глинка из сюиты 
заговорил. Со дна басов, звеня, 
стал подыматься лес, с высот зенита

безоблачность простерлась. Зеленя 
пошли тянуться к солнечным триолям. 
Зима прошла... Без края вкруг меня

весенний день, и солнце, и над полем 
вот эта пташка! Нет! Еще и пот 
трудящихся, с той славою мозолям,

которую поет им Глинка. Тот 
почет труду, что рвет времен пределы 
и тянет вдаль. То бушеванье нот,

что чувствовал, казалось мне, всецело 
и Коцюбинский. Это в цвете сил 
мы «Жаворонка» заиграли смело.

Играя на гобое, я следил 
за Коцюбинским. Ровно и спокойно 
смотрел он вдаль, как люди у кормил.

Он знал: вдали — бои, победы, войны, 
и оттого-то, выпрямись струной, 
сидел творец любимый наш, достойный 
и вдаль перед собой смотрел... родной...
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Максим Рильський

ОПІВДНІ

Мохнатий джміль із будяків червоних 
Спиває мед. Як соковито й повно 
Гуде і стелеться понад землею 
Ясного полудня віолончель!

Спочинь! На заступ вірний обіпрись 
І слухай, і дивись, і не дивуйся.
Це ж сам ти вколо зеленню розлився, 
Огудинням прослався по землі,
Це ти гудеш роями бджіл брунатних, 
На ясенових гілках сидячи,
Ти по житах літаєш тонким пилом, 
Запліднюючи теплі колоски,—
І твориш ти з людьми і для людей 
Нові міста, ти арки ажурові 
Над синіми проваллями будуєш!

Заснули води і човни на водах,
Висять рої, як кетяги пахучі,
І навіть сонце, мов достиглий плід, 
Здається непорушним...

Тільки ти
Не дався чарам півдня й супокою,
Бо, як сестра, схилилась над тобою 
Невтомна подруга, сувора творчість.
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Максим Рыльский

ПОЛДЕНЬ

Мохнатый шмель пьет мед из красных шапок 
Репейника. С какою полнотою 
Гудит и стелется над светлой далью 
Полуденной виолончели звук!

Передохни, и обопрись на заступ,
И слушай, и гляди, и не дивись.
Ведь это сам ты зеленью безбрежной 
Широко разбежался по земле,
И это сам ты бурых пчел роями 
В могучих ветках ясеня гудишь,
Ведь это ты разливы ржи пыльцою 
Плодотворишь. И это снова ты 
Для нужд людских с людьми на новом месте 
Возводишь поселенья и мосты 
Прозрачные крепишь над пропастями!
Спят заводи, спят лодки на воде,
Пчелиный рой висит пахучей гроздью,
И даже солнце налилось, как плод,
И кажется недвижным...

Только ты
Не поддаешься полдню и покою:
Родной сестрой склонилась над тобою 
Недремлющая пристальность творца.
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