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Переклади



Цюй Юань

приблизно 340— 278 р. до н. е.)

ЛІСАО*
(Уривки)

Мій предок — то Чжуань, син неба, владар 
А батько мій — Бо-юн, він вже помер.
Я в січні народився, в день щасливий, 
Точніш сказати, сьомого числа.

Покійний батько підібрав для мене 
Високі й благородні імена.
Дали мені наймення — Справедливий,
А прізвище — Той, хто шанує честь.

Як видно, піклувалась мною доля,
Та дбав про душу й зовнішність свою 
І я — вінок, шляхетності ознаку,
Для себе виплів з ніжних орхідей.

Боявся я, щоб час не втік од мене,
І поспішав у всьому; залюбки 
Зривав я цвіт магнолії весною,
А взимку цвіт су ману я шукав.

* Скорбота вигнанця — так вчені перекладають 
назву поеми. (Тут і далі приміт. перекладача).
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Птах злотний — сонце, заяць з яшми — місяць 
Свій рух не зупиняють, вічний рух;
Весна відходить, буйні трави в’януть,
І старіє володар молодий.

Чому ж не хочеш замолоду стати 
На праведну дорогу? Як живеш?
Сідлай же коней! Я тобі знайду ще 
Загублений до порятунку шлях.

Днем нинішнім живуть одні лиш дурні, 
Пристосуванці — це в безодню путь.
О, не за себе я боюсь! За повіз 
Володаря боюсь — куди він мчить?

Я біг попереду, щоб небезпеці 
Зарадити і вибавить тебе.
Та нашептам повірив ти злостивим,
Розгнівався і дух свій засліпив.

Це так: відвертістю і прямотою
Біду людина наживе. Та я
Від тих прикмет відмовитись не в змозі,
Страждаю і терплю заради них.

Спочатку ти, володарю, зі мною 
Погоджувавсь, а потім збайдужів,
Та не біда, що збайдужів до мене,
Біда, що знелюбив ти свій народ.

Всі за добробут б’ються між собою,
Захланні до харчів та до вина.
Всі хочуть бути мудрими, навзаєм 
Ненавидяться люті підляки.
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Всі, мов скажені, борються за владу, 
Та не приваблює мене вона.
Мене турбує, що надходить старість, 
А я добра так мало ще зробив.

Тяжке моє життя, і я сумую,
І крадькома оплакую себе.
Добро, що вдень зроблю, вночі зникає 
Все люди знищують і все псують.

Вінок із орхідей мені порвали,
Та це нічого — інший я сплету.
Ладен я вмерти сто разів за правду, 
За те, що здатне радість принести.

Ганьблю й ненавиджу тебе, владарю, 
Душі моєї ти не зрозумів.
Твої служниці заздрять моїй вроді, 
Плітки плетуть, очорнюють мене.

Нездари мають нахил до падлюцтва, 
До чвар гучних, до підступів, до зрад 
Не гребують вони нічим, щоб тільки 
В суперництві гидкім перемогти.

Печаль мене гнітить, я — в самотині, 
Жебракувати я піду, але 
Ніколи не прийму таких звичаїв, 
Своїх переконань не потопчу.

Відомо: сокіл не літає в зграї;
Так спрадавна на світі повелось; 
Квадрат і коло — несумісні речі,
З прямою не зливається крива.



Свої чуття я стримувати мушу,
Я тамувати мушу біль в душі.
Померти прагну чесним — саме цьому 
Прадавні мудреці навчали нас...

Минуле я збагнув, тому будучність 
Передбачаю — так ще не було,
Щоб вірили в несправедливість люди,
Щоб зло здобуло шану доброти.

Не буду каятись, якщо до згуби 
Мене моя дорога доведе.
За справедливість мудреці прадавні 
Платили, не жаліючи, життям.

Скорбота й жаль мені стискають душу, 
Сумую, що в ганебний вік живу.
Вінком я часто сльози витираю,
Але моїм плачам нема кінця.

Стаю навколішки та обертаю 
На повіз ясний фенікса тужби.
Дракона запрягаю й разом з вітром 
Злітаю безтурботно в небеса...

Я вранці вирушив од переправи 
На річці Неба й досягнув кінця 
Ріки блакитної, а наді мною 
Махають інші фенікси крильми.

Тут підійшов я до пісків сипучих 
На березі Червоної ріки.
Дракон — володар вод — мостом зробився 
На другий берег перебрався я.
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Мій шлях обтяжливий і довгий, знаю, 
Челядникам сказав я: «Ждіть мене!» 
Не досягнувши західного моря,
Гори Бучноу,— не вернуся назад.

В дорозі супроводжують мій повіз 
Десятки мерехтливих колісниць, 
Обкуті яшмою колеса грають,
Могутні коні, мов дракони, мчать.

Я прагну, щоб душа моя ширяла 
В блакитності прозорій, наче птах, 
Святі пісні співати починаю,
Всі дев’ять, щоб щаслива мить була.

І раптом під собою рідну землю
З висот я бачу, край свій впізнаю. 
Візник мій засмутився, кінь спинився, 
Похнюпився, не хоче далі йти.

Е ПІ ЛО Г
Годі!
Чого я мучусь долею вітчизни,
Як там мене ніхто не зрозумів? 
Якщо нема з ким поділитись болем 
Державницьким, то краще я помру.



Данте Аліг’єрі

(1265— 1321)

БАЛАДА

Іди, баладо, й віднайди Кохання 
І разом з ним, як дух моїх страждань, 
Перед моєю донною постань,
Щоб не відкинула мого прохання.
Твої слова поштиві і прості,
Тому ходити всюди 
Без товариства ти могла б, та все ж 
Твоїм провідником на сій путі 
Нехай Кохання буде —
Лишень у нього поміч ти знайдеш,
Бо та, кому благання понесеш,
Від мене відхилилася душею,
Якби сама ти стала перед нею,
Вона б твоїм не вірила словам.
До неї солодко промовиш ти,
Збудивши серце чуле,
Щоб жаль озвався в нім замість образ: 
«Благає той, що слав мене сюди,
Щоб ви його збагнули...
За нього хочу я просити вас:
Його ж кохання змушує не раз 
Мінитись на лиці, впадати в сором, 
Вклонятись іншій перед вашим зором, 
Але душа його назавжди вірна вам».
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Скажи їй так: «Він став благословен, 
Вас вірно покохавши.
І вірністю душа його міцна,
І мислею він кожною ладен 
Вам слугувати завше!»

В Кохання вічного, що правду зна, 
Нехай про все розвідає вона,
Якщо не вірить в слово се одверте, 
Або нехай звелить мені померти — 
Ту ж мить я попрощаюся з життям.

І до Кохання ти зверни слова — 
Нехай воно з тобою 
Відмову супокійно зустріча.
Скажи: «Благаю віршем, що співа,
Не відступай з мольбою,
Рятуй з біди свого послугача!»
Коли ж вона усе мені проща,
Хай полетить до мене втіха радо.
В дорогу вирушай, моя баладо,
Іди назустріч радісним вістям!



Наапет Кучак

(16 ст., pp. народження і смерті невідомі)

АЙРЕНИ КОХАННЯ

1

Коли в мій світ любов прийшла,
то в серці жити стала, 

А потім зайняла всю плоть,
мій ум завоювала, 

Проткнула мозок мій мечем
володарка зухвала 

Тепер моя сльоза в крові,
подібна до корала.

2

Тремчу з кохання, мов листок,
душа болить, мов рана;

І сльози по щоках біжать,
мов злива йде весняна;

До себе ти мене впусти,
щоб я не мерз до рана,

Я до обіймів звик твоїх —
куди ж піду, кохана?
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На тебе гляну я й горю...
Чи довго ще так буде? 

На учтах бачу — та цього
не помічають люди,— 

Як розстібаєш гудзичок,
як сяють білі груди! 

Ах, як за ними я тужу —
побудь, не йди нікуди!

4

Я хлопчиком був золотим —
як зірка спонадрання: 

Підріс, і закохався, й став
подібним до смеркання. 

Любов ламає все, над цим
подумайте зарання, 

Залізо, камінь і ще сталь
потрібні для кохання.

5

Я — очі, ти — сіяння дня,
душе моя єдина,

Я — риба, ти — ріка моя,
живлюща і глибинна. 

Ти рибу в іншу річку вкинь — 
і житиме рибина,

А я без тебе вмру — мій біль
заглушить домовина.
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Троянди не кохай: вона —
одне колюччя й рани, 

Кохай фіалку — то єство
ласкаве і духмяне. 

Люби троянду, та не ту,
що хилиться і в'яне, 

А ту, що відкриває цвіт,
як серце полум’яне.

7

З землі я зерен не збирав,
літав собі в блакиті, 

Боявся втрапити в сильце,
в кохання ніжні ниті, 

Але на морі сіть була —
заплутався я в сіті,

Вже лапки, крила й голова
тенетами обвиті.

8

Покійник і закоханий —
то найсумніші з’яви,

Але не плачте над мерцем,
бо то не дасть поправи: 

На мене ви зверніть своє
добродійство ласкаве,

Бо я ні мертвий ні живий
од любосної справи.
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До сповіді я не ходив,
священиків цурався, 

Як зустрічав було попа —
тікав, не оглядався. 

Навстріч красуні радо йшов,
я з нею обіймався, 

Мій храм — жіночі груди, їм
я ревно сповідався.

10

Ти спиш на крівлі — сяє грудь, 
а я стою на ганку,

— Скажи, щоб геть я йшов, або
поклич під покриванку.

— Не прожену й сюди тебе
я не візьму, коханку,

Я хочу, щоб дрижав ти там
аж до самого ранку.

11

Ти — перстень, в персні я — алмаз,
ти — квітка, я — росина;

Ти — яблуко, а я — листок,
ми як одна рослина;

Боюся — швидко надійде
сумна осіння днина,

Тебе зірвуть, а я впаду —
засохла листовина.
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— Біліє храм грудей твоїх,
соски, немов лампади,

Зроби ж мене паламарем,
благаю, бога ради!

— Ні, ти ще молодий!
Уздриш нових забав принади, 

Мій храм забудеш і втечеш,
а в ньому тьма засяде.

13

Куріпки є й приручені —
про це не мав я й гадки.

Та вчора бачив тут одну,
ходив за нею крадки.

Уста медові, біла грудь
і брови — ненаглядки —

До неї встати може й той,
хто ліг у трумні спатки.

14

Моя любов до церкви йде,
я вийшов на дорогу,— 

Куди ти вирядилась так?
Невже молитись богу? 

Прийми мене, і я впаду
в тій церкві на підлогу, 

Молитимусь, аби тебе
скорити, горду й строгу.
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Куди, мій місяцю, пливеш
по синьому просторі?

Крізь вікна бачиш ти красунь,
поснулих в ніжній зморі.

На їхні груди дивишся
крізь сорочки прозорі.

Від поблиску очей твоїх
тьмяніють в небі зорі.

16

О місяцю, ти світло ллєш
по всьому видноколу, 

Та обіймаю я зорю
яснішу — глянь додолу, 

Тобі я покажу її,
піднявши край подолу, 

Та закохаєшся, і світ
загубиш ти спрокволу.

17

Хто взяв кохану й з нею втік,
не вернеться додому, 

За ним вода зірве мости,
знесе їх, як солому. 

Він увійде в розкішний сад,
з доріг забувши втому, 

Він поцілує там її
при світлі дня ясному.
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Де ти була й звідкіль прийшла?
Що вдіяла зі мною? 

Ввійшла ти в душу й не даєш 
ні миті супокою.

В моєму серці ходиш ти
знадливою маною,

І ллєшся із моїх очей
гарячою сльозою.

19

Я молодий, ти молода —
прийшла пора кохання.

Твій стан — мов лук; я гну та й гну, 
прекрасне те згинання!

Як виноградини, соски,
і груди, мов світання,

Чим більше відкриваю їх,
тим більше йде сіяння.

20

Твої зіниці — моря глиб,
а брови — чорні тучі, 

А лиця — пелюстки троянд
рожеві та пахучі.

З твоєї білої груді
б’ють промені сліпучі, 

Ти повна світла, наче день
в злотистому обруччі.

19



21

Ти говорила: «Грудь моя
лише тобі слугує!»

Що сталося, де ті слова?
Хто їх сьогодні вчує?

І встидно й боляче мені —
бо ти клялася всує: 

Сліди моїх цілунків хтось
вже пестить і цілує.

22

Допоки ти моя була,
цвіли сади навколо,

А як від мене ти пішла,
впав сніг, і все схололо. 

Вернись до мене — сонцем я
зійду на видноколо 

І розтоплю сніги, і світ
засяє ясночоло.

23

Що діяти ? Красуню вздрю —
й за нею вже вмираю, 

Чи це не вічності закон —
кохатися без краю? 

Красуню, боже, ти створив,
хоч потім вигнав з раю, 

Чи в тому є якась вина,
що я її кохаю?
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Йде молодик, а з ним — зоря,
і світиться дорога.

Я дівчину обняв — щемить
в моїй душі тривога. 

«Дивись, кохану не згуби,—
почувся голос бога,— 

Не сотворив я двох таких,—
зробити це незмога».

25

Я став неначе від груді
відлучена дитина,

Так ніби матір втратив я,
нещасна сиротина. 

Прийди до мене, я горю,
рятуй, моя єдина,

Мене поглинула жага —
вогненна хуртовина.

26

Набридла ти м£ні, йди геть,
не маю вже охоти 

Терпіти колючки твої —
а любиш поколоти! 

Якби водою стала ти,
я вмер би від спраготи, 

Та в рот не взяв би й крапельки, 
аби жагу збороти.
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Не грай бровами, не доводь
до згуби та потали! 

Скількох поранили на смерть
твоїх очей кинджали! 

Я молодий — не відбирай
це щастя нетривале — 

Не кидай ти мене в огонь,
моя кохана крале!

28

Я червонію: сяєш ти
зорею голубою —

Всі знають, що люблю тебе
гріховною любов’ю. 

Лукавим поглядом щодня
я стежу за тобою, 

Наповнююся від жаги
палючою тужбою.

29

Не одягай блакитних плать,
забудь небесні шати, 

Не кокетуй, не походжай
коло моєї хати.

Твій батько будував мости
та річкові загати,

І ти чини добро — дозволь
тебе поцілувати.

22
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Коханий, де ти? Перша я
мовчання не нарушу,

Хоч сто разів на день тебе
я згадувати мушу.

Твого кохання прагну я:
так прагне квітка в сушу 

Хоч крапелиночку води,
щоб освіжити душу.

31

Я сад плекав, і поливав,
і сподівавсь врожаю, 

Та в мене відняли його —
я гину од відчаю.

Як птах, що загубив пискля,
я квилю — не співаю, 

Настав сильце, піймай мене, 
я волі не жадаю.

32

Піду, втечу, не буду тут,
ізгоєм вічним стану,

В країну греків я піду,
за далечінь незнану.

Та, хоч би я в заковах був,
я міць порву кайданну, 

Щоб знов вернутися сюди,
побачити кохану.
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Встань, вийди з дому, засвіти, 
неначе сонце яре,

Сяйни сліпучими грудьми,
як блискавиця з хмари. 

Диякони й священики
ведуть за тебе чвари, 

Звели вже з розуму й мене
краси твоєї чари.

34

Я, наче ладан, пожовтів,
не знаю, що зі мною, 

Чи то любов, чи, може, смерть 
стоїть над головою.

Ти маєш ліки — дай, рятуй,
не будь такою злою,

Бо вбивцею тебе назвуть,
як душу не загою.

35

Мені здавалося, що ти
за мною затужила,

Я прилетів, але тобі
гостина ця немила.

Не плач, не буде роком день,
скажи, що розлюбила,— 

І можуть понести назад
мене ті ж самі крила.
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Моїй коханій плаття ви
пошийте божественне:

Із сонця — верх, а підшиття — 
із місяця — зелене,

Із хмари — вата, а ниток
дасть море невтишенне, 

З зірок ви гудзики зробіть,
а петлі всучте з мене.

37

Я покохав дочку змії —
тепер я добре бачу,

Що був наївним і смішним,
довіру мав дитячу,

Аж мати-гадина мене
вкусила — ось я плачу — 

Та не дивуюсь, бо змія
зміїну має вдачу.

38

Я обійшов світи, шукав
цнотливого дівчати, 

Страждав, казав: «Знайду його,
щоб вірно покохати! »

А покохав таку, що вже
лягала з іншим спати,

За що страждав я і кого
про це мені спитати?
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Хай матінка твоя горить
в смолі, в своїй наживі, 

За те, що іншому дала
тебе в обійми хтиві. 

Якби в краю вірмен були
закони справедливі,

Не потоптали б так тебе,
як той бур’ян на ниві.

40

Сорочку синю одягни,
не застібай, одначе,

А як відслониш білу грудь —
то серце вмре юначе.

— О боже, синяву скасуй,
щоб небо те ходяче 

З нас не знущалося — нехай
юнак живе й не плаче.

41

Свічки горіли, оксамит
мінився чорнотою, 

Лежав юнак. Одна свіча
йому над головою 

Так голосила:«Він любив,
палахкотів жагою,

І я над ним згорю, бо ж він
був свічкою живою!»

26



42

Плітки сплітають язики
про честь мою дівочу, 

Я ж залюбляюсь мимохіть
у вроду парубочу, 

Ганьблять мене, немов якусь
нещасну поторочу,

Раз так, то й цього юнака
я покохати хочу.

43

Прийди, порадимось — про нас
йдуть поговори всюди, 

Хіба кохатися — то гріх?
Чого жадають люди? 

Чи нам ховатися від них
та їхньої огуди,

Так наче вбивці ми або
грабіжники, приблуди?

44

На вашу крівлю виліз я —
була ж на теє згода, 

А ніч лилася в небесах,
як річка синьовода. 

«Закоханий прийшов»,— стовпу 
зв і домила колода, 

Поміж деревами є теж
донощиків порода!
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На продаж серденько моє
все винесло, що мало, 

Коханий, говори, торгуйсь,
грими, мов калатало, 

Підвищуй ціну, сперечайсь,
щоб не пропонувало 

Отут якесь дурне свій гріш,
підходячи зухвало.

46

Душа душі моєї йде
із іншим, милий боже, 

До нього тулиться вона
так приязно і гоже, 

Говорить серце: «Ти покинь,
забудь її, небоже, 

Нав'язана любов тебе
лиш отруїти може».

47

На вулиці я милу стрів;
на нас, немов шуліки, 

Дивилися з усіх сторін
жінки і чоловіки.

І я поцілував її
з тужбою у повіки, 

Вона заплакала: «Це страм,
зганьбилась я навіки!»
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Не муч, не докоряй мені,
я від кохання гину, 

Поїдьмо, люба, в інший край,
покиньмо цю країну. 

Ми потай бачимося, страх
нас мучить без упину. 

То не життя — тремтіти й ждать, 
що буде за хвилину!

49

Святий Давиде, грішник я,
та будь мені ріднею,

Я закохався в дівчину,
що палахтить зорею, 

Якби в твій скит прийшла така, 
служителю єлею,

Ти вдень читав би їй псалми,
вночі кохався б з нею.



АЙРЕНИ РОЗДУМІВ

Я череп висохлий уздрів,
штовхнув його ногою. 

Він посміхнувся і сказав:
«Що робиш ти, герою! 

Я вчора був такий, як ти,
наповнений жагою,

А нині я лежу в землі,
мов грудка перегною».

2

З моєї плоті вийшов дух,
я став його благати: 

«Куди відходиш, зачекай —
я жив тобою, брате!»

А дух сказав: «Розумний ти,
дозволь тебе спитати, 

Хіба не йде господар геть
з розваленої хати?»

З

О господи, рятуй мене
від злого поговору.

Не зносить навіть лютий звір
ні жадібного зору,

Ні наклепу! Он в клітці лев,
син вольного простору, 

А переляканий орел
втік від людини вгору.

зо



АЙРЕНИ СКИТАНИЯ

Якби чорнилом дорогим
було безмежне море, 

Якби покрились перами
всі тростяні простори, 

Якби всі грамотні взялись
вести писання скоре, 

Списати не могли б вони
мойого серця горе.

2

Я — персикове деревце,
я виріс під скалою,

Мене взяли й перенесли,
підсипали золою, 

Шербетом поливаючи...
О, зжальтесь наді мною, 

Пересадіть назад — на грунт 
з водою сніговою.

З

Я знаю, відаєш пісні,
і приспіви, айрени,

Тож вибери один із них
і заспівай для мене 

Про час, про нинішніх людей,
про їх життя щоденне; 

Скитальник я — скажи ж мені
те слово божественне.

ЗІ
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Кричала мати на синка:
«Ах ти, негідний сину, 

Щоб ти скитався по світах,
з чужини на чужину, 

Щоб спав на камені, щоб мав
біду на кожну днину, 

Щоб бог єдиний був тобі
за підпоміч єдину».

5

Той, хто скитальця брав на сміх, 
сам побреде світами 

Скитальником, носитиме
на серці грубі шрами. 

І хай на нього золото
посиплеться дощами, 

Та все — зола, як тужить він
за рідними краями.



Вільям Шекспір

(1564— 1616)

З книги «Сонети» 

і

Ми прагнем, щоб краса потомство мала, 
Щоб цвіт її ніколи не зачах,
Щоб квітнула троянда нетривала,
Все наново постаючи в бруньках.

А ти, закоханий у власну вроду,
Її годуєш полум’ям своїм,
Розвалюєш — скажи, кому на шкоду? — 
Душі своєї багатющий дім.

Ти, хто весні сьогодні пишна пара, 
Пригноблюєш весняне почуття,
Як той багатий, та нещасний скнара, 
Змарновуєш на вбогості життя.

Світ пожалій, не зводь красу до гробу 
Віддай природі борг — свою подобу!

2 Д. Павлнчко, т. З 33
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Твій голос — музика, чому ж тобі 
Несуть печаль ясні музичні звуки? 
Чом любиш те, що зроджене в журбі 
Чому жадаєш ти нудьги й розпуки?

Чи гармонійна злагода звучань,
Для іншого весела та бадьора,
Тебе спечалює, мов смутку хлань,
Бо ж то твоїй самотності докора?

Прислухайсь, як мелодію свою 
Перекидають одна одній струни,
Що схожі на розспівану сім’ю,— 
Батьки щасливі та потомство юне.

Та пісня каже: згинь же, самото, 
Якщо ти завжди сам, ти є ніхто!

34
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Коли вслухаюся в печальний хід 
Годинника хвилиною нічною,
Коли дивлюся на прив’ялий цвіт,
На кучері, що світять сивиною,

На голі дерева, що для отар 
Давали влітку тінь і прохолоду,
На зелень врун, що зв’яже їх жнивар 
В снопи й складе в копу сивобороду,

Я думаю з тривогою про те,
Що молодість твоя минуща, друже; 
Вона вже незабаром відцвіте,
А там косою час махне байдуже...

Нащадкам дай життя, як хочеш ти 
Без остраху назустріч смерті йти!

35
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Коли своє становище кляну,
Зневажений, знедолений до краю,
Коли в глухого неба талану 
Я надаремно, плачучи, прохаю,

Тоді мінявся б долею з таким,
Хто має більше друзів і надії,
Хто розумом прославився метким,
Хто словом віртуозно володіє.

Але, тебе згадавши, тую ж мить 
Єство моє стає таке щасливе,
Як жайвір, що возноситься в блакить 
І на воротях раю творить співи.

Я не віддам,— хоч би й господь звелів,— 
Твою любов за блага королів.
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Я нині без плаща подався з дому,
Бо днину обіцяла ти ясну.
Попав я в бурі клекітну содому,
А ти сховалась в тучу грозяну.

І, хоч лице моє, дощем побите,
Ти осушила, вийшовши з-за хмар, 
Лишилося в мені несамовите 
Страждання — підступу твойого дар.

Ти каєшся, та болю навісного 
Тобі не втихомирити й на мить: 
Покривджений не має втіхи з того, 
Коли душа і в кривдника болить.

Але, о сльози, почувань перлини. 
Обернуті в скарби твої провини.
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За тим, що ти грішила, не жалій:
На місяці й на сонці теж є плями; 
Троянда має колючки, а в ній,
Буває, хроб живе між пелюстками.

Всі — грішні. Я — також: з гріхів твоїх 
Творю гучні епітети сьогодні,
Прощаючи тобі, впадаю в гріх,
Рятуючи — вкидаюсь до безодні.

Я виправдовую твій плотський блуд, 
Роблюся адвокатом з прокурора;
Тягну себе самого я на суд,— 
Ненависть відступає зла й сувора.

Я спільником грабіжниці стаю,
Що душу розплюндровує мою.
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Владарські монументи мармурові 
Переживе могутній мій рядок.
І сяятимеш ти в оцьому слові,
А те каміння западеться в змрок.

Війна громаддя статуй перекине, 
Зітруться в прах каменярів труди,
Та образ твій не знищиться, не згине 
Від вибуху повстань і ворожди.

Всі переможеш ти зусилля смерті, 
Хвалу твою нестиме віч світлінь,
Аж доки світ, мов лахмани подерті, 
Не зноситься на спинах поколінь.

В серцях коханців до страшного суду 
Ти житимеш, і я з тобою буду.
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Я кличу смерть — дивитися набридло 
На жебри і приниження чеснот,
На безтурботне і вельможне бидло, 
На правоту, що їй затисли рот,

На честь фальшиву, на дівочу вроду 
Поганьблену, на зраду в пишноті,
На правду, що підлоті навдогоду 
В бруд обертає почуття святі,

І на мистецтво під п’ятою влади,
І на талант під наглядом шпика,
І на порядність, що безбожно краде,
І на добро, що в зла за служника!

Я від всього цього помер би нині,
Та як тебе лишити в самотині?!
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Чому в цей час, коли панує зло,
Ще й він живе, скрашаючи пороки? 
Щоб, ним освячене, перемогло 
Падлюцтво та безчестя темнооке?

Чому рум’янці в нього на виду 
Відтворює косметика брехлива?
Чи треба підмальовувать в саду 
Троянду, повну істинності й дива?

Чом він живе, як в ньому все старе, 
Застигла кров давно від охолоди, 
Чому Природа, мов жебрак, бере 
Від нього підфальшовані клейноди?

Бере, аби сказати,— подивись,
Які багатства мала я колись!
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Не плач за мною, мила, не заводь,
Як дзвони сповістять у скорбній тиші, 
Що хробам оддали вже мою плоть, 
Що відійшов я в засвіти гидкіші

За світ гидотний; я тебе люблю,
Тому волію, щоб мене назавше 
Забула ти, ніж мала б од жалю 
Всихати, ці рядки мої читавши.

А як згадаєш ти про мене знов 
Тоді, коли змішаюся з землею,
Не побивайся — хай твоя любов 
Погасне із свідомістю моєю.

Не хочу, щоб великомудрий тлум 
Твою скорботу піднімав на глум.
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Покаже дзеркало, як врода в’яне, 
Годинник — як хвилини марно йдуть. 
Лиш думка та, що на папері стане, 
Непроминальну демонструє суть.

Свічадо зморшку, схожу на могилу, 
Тобі являє — радості нема,
І, відкрадаючи у тебе силу,
Проходить час, мов злодій, крадькома.

Сховай же в писане, миттєве слово 
Те, що не може пам’ять зберегти; 
Знайдеш колись доглянутих чудово 
Дітей свого ума й зрадієш ти!

Вчарований забутими рядками,
Новими збагатишся ти думками.
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Коли пишу про тебе, з горя в’яну, 
Бо знаю: кращий є співець, ніж я; 
Твою він славить вроду осіянну, 
Звеличує в піснях твоє ім’я.

Але твої чесноти — ніби море:
На ньому вміститься і човник мій, 
Що безмір вод так непомітно оре, 
Втопаючи у хвилі штормовій.

Суперник мій іде понад глибини,
Він — корабель високий, наче дім.
А я — на мілині. Хто з нас погине? 
Та що там шкоди в човнику малім!

Я знатиму, як прийде мить остання: 
Одне і те ж — кохання і конання.
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Ні, часе, не хвалися, змін нема;
Нові ти зводиш піраміди й вежі,
Щоб здивувати нас, але дарма —
То все старе, лише в новій одежі.

Ми любим, щоб усе було старим,
Бо наші дні короткі; ти, одначе,
На нас пускаєш новизну, як дим,
Щоб затуманилося око зряче.

Реєстрами своїми нас не муч,
Все в них брехня — минувшина й сучасне; 
Все робиш поспіхом, нашвидкуруч,
Одне засвічуєш — та інше гасне.

Твоєї не лякаюся коси,
Я правдолюб, а ти брехун єси!
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Якби любов моя була дитям 
Випадку, то, подібно до байстряти,
У бур’янах коло огидних ям 
Повинна б з волі часу розквітати.

Вона ж не випадкова — хай ідуть 
На неї всі нещастя та знегоди, 
Посміхнена погорда, рабська лють, 
Жага й злоба принадливої моди,

Розсудливість холодна і стара —
Та не страшні вони моїй любові, 
Сама ж вона, несхитна, мов гора, 
Звелась над примхи часу тимчасові.

Хай це посвідчить часу скоморох,
Що злом прожив, але для блага здох.
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Безстидства дух у хтивості живе,
А в дії хтивість — що то за потвора! — 
Лжесвідчить, убиває, нищить, рве,
На дикощі й падлюцтво завжди хвора.

її ненавидиш і любиш ти,
Мов довелось наживку проковтнути,
Яку дають, щоб з розуму звести,
Щоб жертва не злякалася отрути.

Летиш за нею, прагнеш те піймать,
Що тягне вже само тебе до згуби,
На пробу — то блаженство й благодать, 
А потім — біль, шахрайство ядозубе.

До пекла рай веде, всі йдуть і йдуть, 
Ніхто не обминає згубну путь.
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Сліпа любове, що вчинила ти
З моїми потьмянілими очима?
В красі не можу я краси знайти,
Стає потворність, наче врода зрима.

Причалили хай очі залюбки 
В тій гавані, де всім човнам просторо. 
Чому на мене ти куєш гачки 
Із помилок мого слабкого зору?

Те, що лише моїм було колись,
Тепер належить всім — хіба ж я буду 
Кричати — це неправда, подивись,
Як сяє чистотою купа бруду?

Я бачу : правди в правді вже нема, 
Мене поглинула брехні чума.

48



138

Клянеться мила в правді без упину, 
Я бачу — то брехня, та вірю їй, 
Коли мене приймає за хлопчину, 
Ненавченого в школі життєвій.

Так, юнаком вона мене малює,
Хоч знає, що пройшла моя весна.
Я ж вірю їй, хоч знаю, вірю всує — 
Тут з двох сторін панує лож одна.

Моя кохана побрехати рада,
Я рад: за юного беруть мене!
О, то закоханих найбільша вада — 
Довір’я неправдиве й показне.

Ми дурим одне одного навзаєм 
І наші вади брехнями влещаєм.
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Є дві любові; мов два духи, в мене —
Два янголи, що борються тихцем;
Дух кращий — то хлоп’я благословенне, 
Дух гірший — то жона з хмурним лицем.

Вони обидва володіють мною.
Жадає в образі жіночім зло 
Мого святця зробити сатаною, 
Затьмарити його сяйне чоло.

Мій добрий дух борониться запекло.
Не знаю, стане чортом він чи ні,
Та знаю, що два янголи — це пекло,
Моя душа — це ж місце їх борні.

Вестиму в сумнівах життя суворе, 
Допоки зло в мені добра не зборе.
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Душе, навіщо прикрашати прах,
Де ти знайшла притулок на хвилину, 
Кувати золотом на хаті дах 
І зовні розмальовувати глину?!

Нащо тобі те в’януче майно 
Вбирати в пишні розкоші й оздоби, 
Коли на нього ждуть уже давно 
Його єдині спадкоємці — хроби?!

Душе, дай плоті чахнути! Живи 
Лише святим! Купуй собі години 
Безсмертні, недосяжні для черви 
І відкидай на сміття все, що згине.

Смерть тим живе, що нам серця жере, 
Годуйся смертю, і вона помре.
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Моя любов — гарячка; день при дні 
Вона лише наснажує хворобу,
Розпалює жадання маревні,
Бажаючи звести мене до гробу;

Лікує розум мій мою любов,
Та доктор той вже в мене не буває,
Бо тих його суворих настанов 
Я не хотів триматись, я — в одчаї;

Бажання — смерть, але не збутись їй, 
Бо ліки не дають мені сконати; 
Шаленець, я зробився сам не свій 
Од правди, що її не хочу знати;

Я вірив: ти і чиста, і ясна,
Ти ж — наче пекло, наче ніч, страшна.
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Любов не знає докорів сумління,
Хоч, звісно, совість — то її дитя. 
Облуднице, мої гріхопадіння —
Ява твого гріховного життя.

Як зрадиш ти, я, наче для відплати, 
Розпусті віддаю спрагненну плоть; 
їй дозволяє дух тріумфувати,
Являти жизняну й нестримну хоть.

А слова іншого й не прагне тіло,
Ти тілу — нагорода дорога;
Воно готове коло тебе сміло 
І падати, й вставати, як слуга.

Любов — вставання й падання без краю, 
Я в ній народжуюсь і помираю.
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Я зраджую тебе, та, клянучись 
Мені в любові, зраджуєш ти двічі, 
Довір’я й клятву, що в одне зійшлись, 
Ламаєш, хай-но одверну я вічі.

Чом я тебе в невірності виню,
Як сам невірним був? Моя кохана,
Я наскрізь бачу всю твою брехню,
Та всі мої присяги — теж омана!

Я клявся, щоб твою пройняти лож, 
Твоєю чесністю і добротою,
Я очі закривав на все або ж 
їх змушував тебе вважать святою.

Божився я, що чиста й вірна ти,—
Та це брехня, їй краю не знайти.



Олександр Пушкін

(1799— 1837)

* * *
Я пережив свої бажання,
Я мрії розлюбив свої; 
Зосталися мені страждання, 
Пустих думок пусті (рої.

Важкої долі бурі люті 
Порвали пишний мій вінець, 
Живу в самотності й осмуті 
І жду — коли вже мій кінець?

Так, пізнім холодом прибитий, 
На голій гілці, в зимній змрок 
Під вітру свист несамовитий 
Тремтить запізнений листок.

В’ЯЗЕНЬ

Сиджу я в темниці, де камінь цвілий, 
Годований в рабстві орел молодий, 
Сумний мій товариш махає крилом, 
Поживу криваву клює під вікном.
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Клює — і за грати очима жене,
Так ніби зі мною задумав одне;
Він поглядом кличе і криком-плачем,
І крикнути хоче: «Давай-но втечем!»

Ми вольнії птиці,— мій брате, пора! 
Туди, де з-за хмари біліє гора,
Де звільна синіє морська течія,
Де в небі гуляє лиш вітер... та я!

ПТАШКА

В чужині я благословляю 
Прадавній звичай вітчини:
На волю пташку випускаю 
При світлім празнику весни.

З душі скидаю смутку втому; 
Мені творця гнівити гріх, 
Коли єству бодай одному 
Я дарувать свободу зміг!

ЖАДАННЯ СЛАВИ

Як я, знеможений пестливою любов’ю, 
Навколішки стояв і млів перед тобою, 
Вдивлявся в образ твій і думав: ти моя — 
Кохана, знаєш ти, чи прагнув слави я; 
Марнотний світ мене не звабив у тенета, 
Я нудився ім’ям і славою поета,
І, від бурхливої стомившись боротьби,
Не слухав бренькотні докорів і хвальби.
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Та й чи могли мене бентежить поговори,
Коли до мене ти схиляла очі, зоре,
І, руку на чоло поклавши, ніби в сні 
Питалася: скажи, щасливий ти чи ні?
Чи іншу, як мене, колись кохати будеш?
Чи все це промайне і ти мене забудеш? 
Ніяковіючи, мовчав я, мов хлоп’я.
Я насолодою був повен; думав я,
Що майбуття нема, що грізний день розлуки 
Ніколи не прийде... Та що це? Зрада, муки, 
Страждання, наклепи на голову мою 
Нараз нахлинули... Що я, де я? Стою,
Мов блискавицями захоплений в пустині, 
Переді мною все затьмарилось! І нині 
Живу і мучуся у прагненні новім:
Жадаю слави я, щоб іменем моїм 
Твій слух наповнився, щоб ти всечасно мною 
Оточена була, щоб звабною маною 
В усьому надовкруг являвся я тобі,
Щоб, голос вірності наслухавши в журбі,
Ти чула звук мого останнього прохання 
В саду, в нічній пітьмі, в годину розставання.

ПРОЗАЇК І ПОЕТ

Чим ти, прозаїк, душу точиш? 
Мені дай мисль, яку захочеш,
Її з кінця я загострю,
Летючим віршем опірю,
Вкладу на тятиву пружисту, 
Слухняний лук зігну, а там 
Пошлю, як блискавку вогнисту, 
І горе нашим ворогам!
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*  *  sic

У глибині сибірських руд 
Храніте гордий дух терпіння,
Не пропаде ваш скорбний труд 
І дум високих устремління.

Нещастя й злигоднів сестра, 
Надія збудить в темній штольні 
Бадьорість, радощі роздольні, 
Настане жадана пора:

До вас любов і дружби дій 
Дійде крізь тюрми та дозори, 
Як в каторжанські ваші нори 
Доходить вільний голос мій.

Кайдани скрушаться, впадуть 
Темниці — радісно, з піснями, 
Вас прийме воля біля брами 
І браття меч вам віддадуть.

* * *

Ні, я не дорожу шаленством насолоди, 
Повстанчим захватом, скаженістю природи 
Вакханки юної, що стогне та буя, 
Звиваючись в моїх обіймах, як змія,
Й цілунків ранами, й вогнем розкошування 
Вона знагляє мить останнього здригання.

Стократ миліша ти, смиреннице моя!
О, як же болісно тобою тішусь я,
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Коли, схиляючись до тихого моління,
Вся віддана мені без тремкоту й зомління, 
Встидливо-стримана, ласкава спроквола,
Не чуєш пломеню, що спалює дотла,
Та оживляєшся, жвавішаєш поволі 
Й, нарешті, мій вогонь приймаєш проти волі!

* * *

Изиде сеятель сеяти семена своя

Сіяч свободи, ще затемна 
Я вийшов на ріллю сумну;
Я кидав, ниво під’яремна,
В твою пустошню борозну 
Зерно живлюще тихо й гарно —
Та втратив труд і час намарно,
І добру думку неодну.

Пасіться, скорені народи,
Глухі до покликів святих.
Навіщо стадам дар свободи?
Лиш різати і стригти — їх.
Навіки в них одні клейноди —
Ярмо з дзвіночками й батіг.
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Адам Міцкевич

(1798— 1855)

ОДА МОЛОДОСТІ

Und die alten Formen 
stiirzen ein.

F. Schiller *

Hi серць, ні душ — то кістяків народи; 
Дай, молодосте, крила!
Хай злечу над мертвим світом 
До оман ясної вроди,
Де старі перегороди 
Новизни могутнім квітом 
Розбиває твоя неприборкана сила.

Хай вже ті, що йдуть до ночі,
Хилячи долу поорані чола,
Стільки побачать довкола,
Скільки засягнуть погаслі очі.

Ти ж, молодосте, лети 
Над просторами високо,
Ти людства безмірні світи 
Пронизуй, мов сонця око.

* Старі форми руйнуються.— Ф. Шіллер (пім.). 
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Дивися вниз, де вічна мла встеля 
Безмір лінивства, бруду повен:

То земля!
Глянь, як з вод її гниющих 
Вибивсь гад у шкаралущах.
Він сам собі стерно, моряк і човен;
Він повзає по хвилях, западає у вир,
Іде навперёверти, навзвёрти,
Меншого змія хоче цей, більший, пожерти,
А втім він вибухнув на скелі, як пузир,
Ніхто не знає ні його життя, ні згуби:

То самолюби!
Молодосте! Обернеться гіркотою 
Нектар життя, випитий на самоті;
Радість небесна напоїть серця тільки ті,
Що поєднані ниткою золотою.

Разом, юні побратими!..
Спільне щастя до мети вестиме:
Розумні шалом, єдністю дужі,
Разом, юні побратими!..
Щасливий той, хто впав при зброї,
Хто тіло в смертельній стужі
Дав іншим на східець до слави нової.
Разом, юні побратими!..
Путь стрімлюща і ковзка,
Сила й страх — то вражі вої,
Хай же сила силу відтиска,
Вчімось бороти переляк змолоду, як герої!

Хто дитям у колисці вдушив змію,
Що потім йому кентаври?
Він видере з пекла долю свою,
До неба піде по лаври.
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Сягай, куди зір не сяга;
Ламай, що розум не зломить: 
Молодосте! Орлина твоя снага,
Плечі твої — мов громи.

Гей! Рамено до рамена! Землю навкруг 
Обвиймо руками, браття!
Думи зістрільмо в спільне багаття 
І в спільне багаття — дух!..
Встань же, брило, з ями світа,—
На колії нові пора;
Як злізе з тебе плісняви кора,
Згадаєш зелені літа.

Справді, в безмірі тьми і безладь,
Де сили стихійні в роздорі,
На підвалинах мусив стать 
З волі божої світ речі;
Шумлять вітри, клекочуть глибонечі,
А блакить освітлюють зорі —

В битвах жадоби лиш людський рід, 
Лиш людство в нічному полоні;
Та гудуть вогні проломні,
З хаосу вийде духу світ:
Молодість його зачне на своїм лоні,
А дружба дасть йому теплінь в долоні.

Суремлять весняні води,
Передсудів гинуть льоди.
Встань, зоренице свободи,
Порятунку сонце, веди!
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до м...
Вірш, написаний 1823 року

Геть із моїх очей!., корюсь одразу,
Із серця геть!., що ж, треба відійти.
Геть з пам’яті!., та ні... цього наказу 
Не виконаємо — ні я, ні ти.

Я — ніби тінь: все ширші в неї крила, 
Чим далі відлітає од вогню.
Що далі відступлю од тебе, мила,
То більшим сумом дух твій затемню.

На кожнім кроці, кожною порою,
Де ми ридали, де зазнали втіх,
Я буду біля тебе і з тобою,
Як слід болінь і радостей моїх.

Чи підійдеш до арфи в самотині 
І співом сколихнеш вечірню тьму, 
Згадаєш раптом, що о цій годині 
Ту пісню вже співала ти йому.

Чи сядеш грати в шахи — мить зажури, 
Король у сітях, здатися пора,
Згадаєш: ти втрачала так фігури,
Як гралася остання наша гра.

Чи на балу, де одяги кармінні,
І музика, і щебетання дів,
Побачиш вільне місце при каміні, 
Згадаєш — там зі мною він сидів.

Чи будеш ти читати про кохання,
Навік розбите присудом творця,
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Подумаєш, одклавши те читання: 
«Таж то про наші писано серця...»

Якщо ж, по волі автора, звичайно, 
Закохані зійдуться врешті знов, 
Загасиш свічку і зітхнеш печально,— 
Чом наша не скінчилась так любов?!

Втім, блискавки сіяння таємниче 
Ніч розітне, як вістря палаша,
Сич у вікно заб’ється й закигиче...
І скажеш ти, що то моя душа.

На кожнім кроці, кожною порою,
Де ми ридали, де зазнали втіх,
Я буду біля тебе і з тобою,
Як слід болінь і радостей моїх.

МЕНЕ ВІД МЕНЕ БОРОНИ

Мене від мене борони, прошу зарання,
Бо наскрізь бачу я не раз твої писання;
Так сонце дивиться крізь млу, що золотою 
Здається людям лиш, а сонцю — темнотою. 
Та люди більші сонць, бо знають: поволока 
Не темно-злотяна — то все лиш витвір ока. 
До тебе сонячні звертаю я зіниці,
Руками я ловлю тебе за дві правиці,
Волаю голосно: відкрий же таємниці!
Ти зверхність доведи свою — або ж без бою 
Зізнайся: рівня ми в усіх ділах з тобою. 
Свого початку ти не знаєш, а чи взнало 
Племено людське, де, коли на землю впало?
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Досліджуєш себе — що ж робить людство, глянь-но,— 
В своїй історії гребеться ненастанно.
Не в силі розум твій збагнути власне вміння - 
Чи не такий же ум і в людського створіння? 
Безсмертний ти, а ми — так само невмирущі, 
Блукалець ти, і ми блукаєм, як у пущі.
Не відаєш свого кінця — а нам він буде?
В єднанні ділишся — так само чинять люди.
Ти різний — ми також думками розмаїті,
Єдиний — серцем ми з’єдинені й зігріті.
На небі ти владар — вивчаємо там зорі,
На морі дужий ти — ми плаваємо в морі,
О ти, що світиш нам щоночі і щоднини,
Скажи, а чим же ти відмінний від людини?
Ти всюди борешся з могутнім сатаною,
Ми ж боремось в душі з жадань своїх маною.
Ти людську брав собі подобу сонцелику —
Скажи, чи брав на мить, чи був ти в ній одвіку?

З Д. Павличко, т. З



Юліуш Словацький

(1809— 1849)

Гімн

Боже, сумно мені! Ти розлив далиною 
Задля мене веселку-дугу променисту.
Гасиш водами синіми переді мною 

Зірку вогнисту.
І, хоч золотом красиш вали водяні,—

Боже, сумно мені!

Наче колос порожній, чоло підіймаю,
Не зазнавши розкошів, ні щастя на світі 
Я обличчя єдине для кожного маю —

Тишу блакиті,
Та тобі покажу глиб душі аж при дні —

Боже, сумно мені!

Як дитина, що вся пломеніє від жалю,
Коли мати відходить,— тамую ридання, 
Видивляючи сонце, що никне за даллю 

В тихе смеркання,
І, хоч знаю — ще будуть світання ясні,— 

Боже, сумно мені!

А сьогодні на морі, шаленець без тями,
За сто миль од причалу й за сто — до причал}
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Я побачив: лелеки летіли ключами,
Важко, помалу...

Ті ключі я ще в польській видав стороні — 
Боже, сумно мені!

Надто часто я думав про людські могили,
І, здається, не відав родинного дому,
І, як той мандрівець, гартував свої сили 

Блискотом грому,
І не знаю, де ляжу в незбудному сні,— 

Боже, сумно мені!

Ти побачиш — у мене не буде на гробі 
Сторожів кам'яних під колонами й дахом, 
Але ж я як людина заздрощу жалобі, 

Цвинтарним прахам,
Бо не матиму спокою навіть в труні — 

Боже, сумно мені!

В ріднім краї казали невинній дитині,
Щоб за мене щоднини молилась, одначе 
Корабель мій іде в далечизни чужинні,

В горе вигнанче,—
Не рятують молитви дитячі, скрушні — 

Боже, сумно мені!

На веселку, що янголи в небо червлене 
Так могутньо воздвигли з морської гладіні, 
Будуть люди дивиться в сто літ після мене, 

Нові — і тлінні,
Доки я підкорюся своїй марнині,—

Боже, сумно мені!

67



ДО ПАСТУШКИ, ЩО сидить 
НА КАМЕНЯХ ДРУЇДІВ 

У ПОРНІКУ НАД ОКЕАНОМ

Яким ти сяйвом квітла,
Моя пастушко мила,
Вся вилита зо світла 
Сливе без крові й тіла! 
Високо ти сиділа 
На каменях друїдів,
Де ялівець понидів,
І, витерті до прошви, 
Цвяховані підошви 
Твого взуття сіяли 
Для мене, як опали 
Двох місяців знадрана.
І зрозумів тоді я,
Що ти дитя й кохана, 
Чудова з’ява й мрія, 
Жебрачка і царівна,
Сміх і печаль чарівна.

Волоссячко прозоре 
І золоте, як збіжжя, 
Вітрець звівав на море,
На сині бездоріжжя,
А в нім ясні квітини,
Як маки України, 
Здавалися вогнями,
Які тобі на лиця 
Поклала упириця,
Що спить в землі під нами

Блакитняву морів 
Твій стан ділив надвоє.
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І день над головою 
Кущем троянди цвів. 
Бадилини промінні 
Алмазами світили.
Ти ж на святім камінні 
Сторожа й дух могили — 
Сиділа, сперши ніжки 
Молодикам на ріжки.

О НЕЩАСЛИВА!
О СКУТА Й ЗЛИДЕННА

О нещаслива! О скута й злиденна 
Вітчизно моя, я до тебе в журбі 
Ще раз відкрию хрещаті рамена, 
Спокійний, бо знаю, що маєш в собі 

Жизнеє сонце...
Р



Карел Гінек Маха

(1810— 1836)

МАЙ
(Уривок)

Був пізній вечір — тихий май,— 
Травневий перший день погас, 
Був пестощів любовний час. 
Духмянив пахощами гай.
Про ласку ніжний мох шептав, 
По квітті сум кохання йшов,
І соловейко про любов 
Троянді білій щебетав.
Блискуче озеро в смереках, 
Таємні згадуючи сни,
Звучало болем з глибини;
Ясні сонця світів далеких 
Блукали в далі лазуровій 
І сяяли слізьми любові.
Зійшли світи їх, мов багрянок,
У храмі вічного кохання, 
Любились, гасли наостанок, 
Немов коханка і коханок 
Зустрівшись після розставання. 
Побачив місяць на воді 
Свою зорю ласкавим зором,
І пристрасті тремтячий сором 
Палив його уста бліді.
І він пішов на тихі води
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До зірки золотої вроди.
Не ворухнувши водну гладь, 
Вона пливе йому навстріч, 
Аби зійтись на цілу ніч,
В обіймах радості палать 
І злитися в передсвітанні. 
Дерева обнялись в коханні, 
Береза біла в тіні гір 
До бору хилиться, а бір 
До неї віти простяга.
Любові скрізь кипить жага, 
Коханням сяє кожен зір.

* * *
Полем вітер мчить несамовито, 
Яблуню розквітлу нагинає. 
Хилиться переді мною жито, 
Хилиться, та не мене вітає.

Дуб стоїть столітній біля гаю, 
Щось шепоче пагілля зелене,
Я його розмову наслухаю,
Та нема нічого в ній про мене.

Срібним голосом потік у лузі, 
Де намети розп’яли цигани, 
Згадує часи минулі в тузі,
Але я — забутий і незнаний.

Небеса зімкнулись наді мною, 
Хмарами під ними вітер грає, 
Лиш мої обходить стороною 
Рідні і далекі небокраї.
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Мій народ розігнаний; з братами 
Він не вийде разом в чисте поле. 
Двічі цими не пройду шляхами, 
Раз — і вже не вернуся ніколи.

* * *

Ой ніч була! Рука молодика 
Торкала злотні струни зір злегка 
І тиху музику розносили вітри.
Я, божевільний, підійнявсь на гори,
На рівняву зелену, як на море,
Дивився, божевільний, із гори.
І скелю кулаком хотів я розламати.
— Ой батьку, батьку мій, ти чуєш, плаче мати? 
Ой батьку мій, чому ніхто не відчиняє? —
Я бився в гору ту, грудьми до неї ник.
Гора та? — Бланік наш. Над нею висне крик:
Не чує батько мій — а мати помирає!

* * *

На лужку пасуться гуси, 
їх пасе дівчатко миле. 
Сокіл надлетів — і гуси 
Крилами залопотіли.

Підлетіла сива гуска, 
Піднялася в небо синє, 
Дівчинка підводить очі 
В піднебесся до гусині.
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— Гуско, гусонько сивенька, 
Подивися по долині
І по табору розглянься,
Що мій хлопець робить нині?

— На леваді білий камінь, 
Хмизом камінь той прикритий, 
А під хмизом тим, красуне, 
Любий твій лежить забитий.

НІЧ

Темна ноче! Ясна ноче!
Жаль ви будите всякчасний.
Темна ніч стискає душу,
Ясна ніч згори чарує;
Темних я глибин боюся,
Світло я люблю прекрасне.
Ви, зорі чисті, ви, зорі високі,
До вас полетіти хочу, мов сокіл,
Ах, тільки землю я маю! Бо ж я 
Тільки людина,— людина загине,
Знову земля мене в себе поглине,
В образі іншому вийду я з глини,
Знов мене вродить мати земля!
Ви, зорі чисті, ви, зорі високі,
До вас полетіти жадаю, мов сокіл,
Ах, лиш земля ця навіки моя!
Може, поверне в життя мене цвітом,
Я простягну пелюсточки за світом; 
Схопить земля мене й темрява гнітом, 
Знову до світла йти не дадуть.
Ви, зорі чисті, ви, зорі високі...



Микола Некрасов

(1821— 187 7)

НА СМЕРТЬ ШЕВЧЕНКА

В сум не впадайте. Цією пригодою 
Дехто радітиме — все передбачено.
Так у Росії за божою згодою 
Гинути чесній людині призначено 
Спрадавен: молодість перебідована, 
Запалу сповнена, мріями зманена,—
Втім боротьба нерозважна й рокована, 
Потім — безкрайні літа каторжанина.

Все він спізнав: петербурзькі конурчини, 
Тюрми, жандармів люб’язності, допити, 
Все — несходимі степи Оренбуржчини, 
їхню фортецю, де мучити й гнобити 
Вміють хамлюги, в казармах заниділі... 
Там-то і жив він солдатськими болями, 
Звісно, сконати він міг під побоями, 
Може, і ждав, як рятунку, загибелі.
Та зберегло його в роки солдатчини 
Руських людей провидіння невтрачене. 
Скінчились дні, що дзвонили заковами, 
Він перейнявся надіями новими,
Все посміхнулось йому, що у плетиві 
Мрій молодечих являлося, снилося...
Бог тут позаздрив поетові —

серце спинилося.
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СІЯЧАМ

Де ти, сіячу знання невсипущого!
Може, не маєш ти поля родющого,

Може, насіння марне?
Може, ти зляканий? Може, знесилений? 
Люд, від печалі і праці похилений,

Вутле колоссячко жне!

Де ж ви, умільці, з бадьорими лицями,
З повними жита кошами-сівницями?
Будьте сміливі! Воздасть вам пашницями 

Нива стокрот!
Сійте розумне, безсмертне і людяне.
Сійте! Спасибі за діло се трудяне 

Скаже народ...

ПОЕТОВІ

Любов і Труд — засипано в руїні! 
Сварня і зрадництво — куди не глянь! 
А ти гориш від сорому в тремтінні — 
Сумний і непридатний до діянь.
І небо ти клянеш: нащо владика 
Дав дар тобі, мов на чоло, зорю,
Коли душа, ляклива і безлика,
Боїться стати з ворогом на прю?..
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Зайшов я на Сінну тайком, 
На місце проклятуще.
Там били жінку батогом, 
Селянку молоду ще.
Не чути зойків, ні волань, 
Хоч тіло все, як рана.
І Музі я сказав: «Поглянь! 
Сестра твоя кохана!»

* * *
Замовкни, Музо помсти і скорботи! 
Будить посну лих годі вже тобі. 
Прокляттями біди не побороти,
Вмираю і мовчу в своїй журбі.
Нащо жалі і нудьгування ниці? 
Оплакувати втрати? Ні, пробач!
Як скрип дверей іржавих у в’язниці, 
Мені набрид мойого серця плач.
Всьому кінець. Сльозою затяжною 
Закрилися від мене ясні дні,
Не просвітліє небо наді мною,
Не кине в душу променя мені...
О променю любові й воскресіння!
Тебе не раз я кликав з темноти,
В труді, в борні, на рубежі падіння — 
Тепер уже не кличу — не світи!
Не хочу бачити безодні тої,
Яку ти можеш нині освітить...
Те серце не навчити вже любить,
Що зморене з ненависті страшної.
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МАТИ

Вона була скорботою пойнята,
Не піднімала вгору голови,
А біля неї гралися хлоп’ята,
Її сини, і їм шептала мати:
«Нещасні! Нащо народились ви?
Вам долі не минути. Чесно й прямо 
Ви схочете своє життя пройти!»
Не плач над ними, мученице-мамо, 
їх радощів журбою не смути!
Ти їм кажи — хай кожен змалку знає 
Що є такі часи, такі віки,
Коли нічого кращого немає,
Як виплетені з терену вінки.

* * *

0  Музо! Двері домовини 
Переді мною — мужня будь! 
Хай винен я, хай людська лють 
Побільшить ще мої провини — 
Не плач! Незнані нам часи
Не позбиткуються над нами: 
Між мною й чесними серцями 
Порватись довго не даси 
Живому, кревному союзу!
Хіба чужинець не збагне
1 без любові промине 
Збатожену до крові Музу...



Ципріян Норвід

(1821— 1883)

МАНДРІВНИЙ МИТЕЦЬ

Митець мандрівний брів собі по світу, 
Вітав розмай весни коло доріг,
Селян, що роблять працю розмаїту, 
Дітей, що в гаї розсипають сміх,
І люд, що по містах сторожить брами, 
Сидить у вікнах чи снує шляхами.

Коли від рідних віддаливсь дворів,
Собі самому йшовши навдогони, 
Спочатку дві жони він був зустрів,
Які плели з волошок дві корони — 
Вінки з вогню блакитної зорі,
Що вибух понад зелень, та вгорі 
Не спалахнув ні злотно, ні червоно,
А сяяв тихо, як небесне лоно.

Він, бачивши, як у лазурний труд 
Вдивлялись діви синіми очима,
І відгадавши раптом, що незрима 
Погода їх крильми тримає тут,
Став розмовляти з ними про погоду, 
Про все, що лазурове: про чебрець,
Про чисті небеса, про чисту воду,
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Про плащ, яким отінює митець 
Пречистій голову, про сині очі,
Про небо, але небо голубе,
Де позникали й тіні оболочі,
Про думку, що не відає себе.

Небесна розпливалася розмова,
Неначе дзбан із голубого скла 
Десь в озері в той час, як на тіла 
Від спеки тінь лягає лазурова,
Втім змовкла мовчазливіша жона,
А друга словом зайняла поволі
Її терен, і мала вже вона
Частину більшу в їхнім спільнім колі,
І повне слово блиском зацвіло,
І, мов комета, жінка та світила,
Так, що блакит перетворився в тло,
І хоч була ця жінка дуже мила,
Хоч нерозлучними були вони...

З’явилась жовтість, промениста жовтість, 
Та в чистих барвах тої жовтизни 
Була і заздрості виразна з’ява:
Заблисла зелень молода, яскрава —
Цей колір весняних веселих трав,—
Який з блакиту й золота постав.

Веселка ткалась, а митець і дами 
Не відали, що в час, коли вони 
Сиділи й гомоніли над вінками,
Творилось малювання вишини...
Не бачачи веселкового дива,
Вінок звивала діва мовчазлива,
А говірка перебивала їй 
Розмовою роботу (це природне),
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А вже, як запал їхніх дум і мрій 
Тло роз’яснив широке й благородне, 
Вона схотіла взяти щось мерщій,
І, вставши, мак зірвала на узбіччі,
І глянула сестрі своїй у вічі,
Сяйні, як поміж хмарами блакить,
І, бачивши, що ту сестру й на мить 
Відволікти від праці не вдалося,
Бо в праці все єство її було,
Вплела червоний мак їй у волосся, 
Поцілувала в схилене чоло...

Цей рух, ці маку блискавки червоні,
ЦІ волошкові квіти надовкруг,
Ці діви у навзаємнім поклоні 
Збентежили на мент блаватів дух,
Став запахущим повів фіалковий,
Що з пурпуру й небес постати міг,
І кожен став на місце початкове — 
Блават блакитнів, зеленів моріг,
Мак червонів — це був кінець розмови! 
І злинув у безодні осяйні 
Життя малюнок — до склепінь костела 
Одвічного — можливо, на стіні 
Приляже там чи полетить на села.
А там розмова ця не пропаде,
Там з неї щось певніше може бути, 
Щось досконале й сильне, що ніде 
Не можна обминути, ні забути,
Ні відігнать, як почуття покути.
Вона там буде тягарем не раз, 
Бентежитиме спомином сумління,
Бо цей тягар — життя перетерпіння,
З якого возведе веселку час!..
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Ці речі бачивши, згадав митець 
Про колір молитов, які злітають 
У світла просторінь і гробовець 
Не раз повітрям дивним осявають,
Так що навшпиньки йдеш ти під склепіння, 
Мов чути можуть постаті з каміння...

І далі той митець побрів собі 
Дорогою у тінях деревини,
Серединою там воли в гарбі 
Ступали, розминалися берлини,
І вершник приострожував коня,
Під липами йшли піші стороною.
Був вечір — бренькотіла комашня 
І на гілки сідала пеленою.

Там при дорозі клишавий жебрак 
Сидів, подібний до такого древа,
Що в корені звихнулося і так 
Скрутилось, як похребтина вужева,— 
Людина отаких дерев шука,
Щоб колесо зробити для візка.

Отож митець сказав йому, що люди,
Які повз нього скоро йдуть,— одні 
По зиск якийсь, а інші просто з нуди,— 
Прислужаться йому, хотять чи ні:
Цей збагатіє — матиме що дати,
А той, що втіх шукав, зазнає втрати, 
Вертаючи додому з прогуляння 
І тіло відчуваючи трудне,
Згадає про кульгавого й зітхне,
А мо\ оберне в гріш оте зітхання...
Це слухаючи, злагіднів клиша,
Недобре щось у ньому надломилось,
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І стало видно, що його душа 
Не вириває, тільки терпить милость,
І, мабуть, перехожі через це 
Каліки не минали біля муру:
Роз’яснювалось тим сумне лице,
Які були заглиблені в зажуру,
І не один із них додому йшов,
Радіючи, що ясен і здоров,
І старець сунувся в оселю вбогу,
За день щасливий дякуючи богу!
Митець згадав, уздрівши ці картини, 
Скульптуру давнини, що дух людини,
Вже смертю узагальнений, кладе 
На домовини покриття тверде,
Схопивши людські риси бездоганні,
Які накреслились ще за життя,
Коли людина вже у відцвітанні,
Та ще сягає вищих правд буття.

Так мислив він про постать чоловіка 
Вселюдського — смерть мусить бути в ній,— 
Це він пізнав і взнав, чим є каліка,
І ті, що гріш дали за упокій,
І ті, що вчаться лікувать природу,
Щоб гоїть рани, ятрять їх на шкоду,
Аж поки не збагнуть якогось дня,
Що милосердя — головне знання.

І в місто він зайшов з ясної брами,
Де не стихали гамір і хода,
Де найгарніші забудови й храми,
Де око міста в себе загляда,
Не спить і чинить з множества кришталів 
Свічадо кількаденних ідеалів.
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Частини цеї тінь — низькі хати 
На передмісті, де не так світили,
Де слабше держиться плита плити,
А там — лиш порозкидувані брили,
І цвинтарів темнота, й глухомань 
Пустошня — хто пройтись туди бажає, 
Той очі й твар обіруч затуляє,
Мов каже: «Тут у себе ти заглянь... 
Владик доми він бачив і трофеї,
Що звільна змінюються на музеї, 
Катівні інквізиції, що їх 
Перебудовано в новий остріг,
В бюро поліції, в заводи, в школи —
Це для політики важливе поле...
Він бачив площі, арки й що не крок — 
Ослони й лавки, щоб відпочивати,
В каскади перетворений струмок,
Так що водицю й тінь бере без плати, 
Мовби в салоні бога ти житець 
Серед мужів погідних, що похмуру 
Пережили грозу. Отож митець
Став розмишляти про архітектуру.
(Тут рукопис обривається).

СОН

1
Я бачив сон,— чи ж сон?— ось оповім.
В поставах різних два мужі забиті 
Простерлися на полі бойовім:
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Цей, що від сходу, очі мав одкриті 
І звернений лицем був до небес;
Здавалося, що зір його в блакиті 
Себе самого перегнав і щез;
Обличчя вбитого з напруги блідло,
У небо він дививсь, як чоловік,
Що втопить погляд свій у щось... у світло,
В жіночий вид, у мисль, у давній вік,
У вічний скін, у спокій остаточний,
В таку таємну річ, як Шлях Молочний!
Цей муж плечима в землю западав,
Та в небо груди і чоло світили;
Здавалося, він небо сповідав,
Та чи не мав до розгрішення сили,
Чи ті гріхи були такі вже злі,
Що руку він до того звів поволі,
Який лежав од заходу на полі,
І закричав з останніх сил: «Землі!»

2

Той, другий, муж в інакшій був поставі —
Він долілиць у молодій отаві 
Лежав, неначе затопив свій вид 
У книгу в оксамитовій оправі;
Його вхлинали, наче краєвид,
Думки писання, мабуть, величаві;
В зачитаності він зникав святій,
Все нижче нахиляв своє обличчя...
Якщо то Данте був, то в книжці тій 
Мав небеса, а в мозку — Беатріче,
Тут раптом він немов побачив смерть,
Мов запекла його її ганеба,
Здригнувсь — а мо’, під ним стряслася твердь — 
І тому, що на сході, крикнув: «Неба!»
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з
По тих воланнях тишина густа 
Все залила — глуха, немов безправ’я. 
Не знаю, чи збудився я, чи встав я... 
Мені краплина затекла в уста 
Солона... як сльоза бува в людини, 
Що може плакати... чекавши днини...

То не була сльоза...

СПАРТАК

Ubi defuit orbis..*

1

За другим, третім знаком скону 
Спартак мечем своїм потряс:
«Хіба то Сила — без закону?
Хіба то Мудрість те, що в нас?..
Юпітер? Сміх — його подоба.
Мінерва з себе глум вчиня,
Вам, глядачів юрмо безлоба,
Вже треба крові й сліз щодня...
Прийшли ви, злякані й пропащі,
Шукати дух чи мертву річ?
Наш крик до вас — як стрільно з пращі, 
Ми вас — книжками зівсібіч.

Прийшли ви злякані й пропащі, 
Вже ціла світлість ваша — ніч!»

Коли забрак: іту... (Латин.)
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2

За другим, третім знаком скону 
Спартак мечем своїм потряс:
«Хіба то Дружба — без закону?
Хіба Любов — оте, що в нас?..
Ось Діоскури — дружби бранці,—
В цілунку вірності — смак лжі.
Венера ж наклада рум’янці 
І коси підпліта чужі...
Камінним колом, каменюки,
Засіли ви — ні круть ні верть.
Ваш дух — то наші болі й муки,
А плоть — обрубків наших чверть.

Засіли колом, каменюки,
Але життя все ваше — смерть!»

* * *
Блакитну стрічку подаруй мені — 
Віддам ще нині...
Або дай тінь свою гнучку,— ні, ні, 
Не хочу тіні.

Все тінь окреслює, сказать олжу 
Вона не може!
Я в тебе вже нічого не прошу, 
Дівчатко гоже.

Від бога дар колись припав мені, 
Менш знаменитий:
Листок, до шибки у моїм вікні 
Дощем прибитий...
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ДО ГРОМАДЯНИНА
ДЖОНА БРАУНА

(З листа, писаного до Америки 
1895 року, листопад)

Над Океану здвигнуті площини,
Як меву, пісню шлю Тобі... Вона 
Летітиме до вольних батьківщини,
Та чи ж її застане?.. Вже не зна...
Можливо, тільки на пустир прилине,
Як полумінь сивин Твоїх, сяйна,
І вбійника Твого дитя лукаве 
Жбурне у неї камінь для забави.

Тож доки шию жилаву Твою 
Петлею затискатимуть тугою,
А ти землі шукатимеш ногою,
Щоб копнути її, немов змію,
І доки спідлена земля, як плазень,
Втече з-під стіп...
Та скажуть: «Мертвий в’язень...»
Та переглянуться — чи ж мертвий дух ? 

Та на лице заломлять капелюх,
Щоб, сина розпізнавши, не волала 
Америка, упавши з горя ниць:
«Згасіть мої дванадцять зоряниць,
Бо наступає ніч, немов навала!..»
Та нім Костюшка й Вашінгтона тінь 
Здригне... прийми початок пісні, Яне.
Нім пісня встане, вмре пісняр з терпінь,
Але нім пісня вмре, народ повстане!
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ДЖОН БРАУН

Джон Браун до п. Г. JI. Валя: «Наскільки я міг зміркувати на 
підставі власного досвіду,— тільки від сміливих людей 
можна сподіватися людяного ставлення до переможеного 
ворога; боягузи доводять свою відвагу жорстокістю. Хрис
тос — великий войовник як за свободу, так і за збавлення, 
який, як предвіщено, почав своє месіанство від проголошення 
свободи,— Христос, кажу, визнав за доцільне відібрати в 
мене меч зі сталі, що його я носив якийсь час, але вручив 
мені за те інший — меч надії. Якщо все розважити, я ні 
крихти не розчарований. Ошукав я, звісно, тільки самого 
себе, бо не зумів стати на висоті свого власного наміру, але 
тепер почуваюся з цього погляду цілком упокореним, оскіль
ки божий план, без сумніву, був безмежно кращий від мого, 
а якби було інакше, я свого власного не зрікся б ніколи» *.

1

Немов орли, що в клітці дротяній 
За днини сплять, до льоту неохочі,
А вдосвіта, сумні відкривши очі,
Шукають отвору невпинно в ній,
Кричать, крильми об грати б’ють без тями 
І дивляться здивовано на те,
Що вітер пір’я вирване мете,
Що покривають їх криваві плями,—
І кожен з них розпізнає в ту мить,
Що він у клітці — на землі — сидить!

2

Так ви — народів різних чесні діти, 
Світанням волі збуджені орли,

* Епіграф Ц. Норвід подає французькою мовою.
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Що в домовини юними лягли 
Або завчасно почали сивіти,
Змітаючи в запеклій боротьбі 
Віків закови, душ мерзенне гниво,
Те, що в майбутнім чините, сміливо 
Спочатку пробуєте на собі,
Пізнавши, як святі несамовитці,
Що на землі зачинені ви — в клітці!

3

Та, власне, там, у краї молодім,
Де вольна воля звичаєм народу 
Стає відкрита з заходу до сходу,
Де все минуле — брама, а не дім, 
Там чоловік за те, що поділиться 
Своєю людяністю захотів,
За те, що звав людьми своїх братів, 
Хоч мали від природи чорні лиця, 
Віддав життя своє й своїх дітей —
О негрів поневолених Мойсей!

4

Ось на труні, що зроблена для нього, 
Він, сівши тихо, з катом розмовля. 
Народи, прислухайтеся — земля 
Чекатиме віками на такого 
Бунтівника покірного, як він, 
Розсудливого правдолюба, мужа, 
Проводиря, якому смерть байдужа, 
Який не гне ні перед ким колін,— 
Коштовніші за ваші архітвори 
Його петля і діяння суворе!
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5

Вже скоро судді з лицемірством шлюх 
Самі собі брехати будуть радо,
І трісне справедливості свічадо,
І на чоло старому капелюх 
Насунуть, і смикнуть з-під ніг дощину,
І скаже він «амінь» на все в одвіт,
І геть від себе озвірілий світ 
Ногою відіпхне у ту хвилину,
І стане він тавром на небесах 
І в тих очах, де пломениться жах.

6
О Вашінгтонів і Костюшків тіні —
Мужів, що няньчили тебе колись, 
Америко, і піднімали ввись 
Твоєї волі прапори промінні 
Чи, дивлячись на край своїх звитяг 
З вершин, де зору джерело прозоре,
Усім, хто рабство і падлюцтво боре,
Не являть чорної жалоби стяг?!
Хіба не скажуть стлумлені й безправні, 
Що вбита вся Америка в тім Брауні?!

ЧИНОВНИКИ

Чиновників? їх цілу зграю 
Не раз побачити я міг.
Всіх гудзиків не пам’ятаю, 
Не знаю, нащо стільки їх?!
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Лиш те я знаю достеменно,— 
Все змінюється: крам і гріш, 
Натхнення й нації знамено, 
Але чиновники все ті ж!

На морі, наче слупи солі, 
Вали зміта вітрів крутіж,
І сурми грають пісню волі.
А що чиновники? Все ті ж!

В пустиню обернулись гори, 
Покриті зеленню раніш. 
Зотліли ордени й убори...
А що чиновники? Все ті ж.

ПРИМАРА

В Лондоні, в нетрях туману, 
Стрінеш на бруці слизькому 
Всяке, та цю безталанну 
Вже не забудеш до скону.

В терні чоло чи в болоті?
Це розпізнати не можна. 
Піна гріховна на роті 
А чи молитва побожна?!

Буцімто біблії книга 
Кинута у нечистоти.
Всіх підгорнула кормига — 
Ніколи й думать про цноти!
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Розпач і гроші — дві речі 
В погляді, темнім од знади.
Звідки іде? — з порожнечі.
Куди вона йде? — не знати.

Схоже на цих поторочей 
Людство, що знає дві слові...
Як там історія? — «Крові!..»
Як там суспільство? — «Грошей!»

ЧОМУ НЕ В ХОРІ?

Обранці всі співають 
Коло ясел Христа,
Та в тих, що надбігають,
Німі вуста...

Як може той радіти,
Хто біг селом вночі,
Де вирізані діти,
Де зойк, плачі!..

Співайте ж! Це отуха 
Всім, хто сюди прибіг;
Мені ще ранить вуха 
Погоні ріг...

Співайте ж, благовісні!
Я? Тільки що прийшов;
Мій голос не для пісні:

Я бачив крові..
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ДОЗРІЛИЙ ЛАВР

В будущину доріг не знати...
А пощастить кому дійти,
То впустять, та не в ті кімнати, 
Що сам для себе вибрав ти.

Покажуть з твердістю крутою, 
Якими входити дверми.
В історії був а п’ятою
Те, що в житті було крильми.

Епох самохвальба до млості, 
Гримлять — гадав би ти — часи? 
Ні, то скидають в урни кості... 
Збирає тиша голоси!



Ян Радисерб-Веля

(1822— 1907)

АФОРИЗМИ

* * *
За тим не гнися у мольбі, 
що маєш право взять собі.

* * *
Коли імла в твоїм селі, 
не думай, що весь світ в імлі.

* * *
Яка б наука не була,— 
не зробиш доктора з осла.

Почесніший піт на руці, 
ніж золотенькі перстенці.

Що змарнував у пана гість, 
те півсела за рік не з’їсть.
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Ніхто народу не уб’є, 
Якщо у нього єдність є.

Сморід з гною йде до носа, 
а живущий сік до проса.

Як хочеш воза зберегти,— 
дорогу доглядай завжди.

* * *

Де в стрісі дірку має вітерець, 
там вихор крівлю знищить нанівець.



Шарль Бодлер

(1829— 1867)

ВИНО

ДУША ВИНА

Душа вина в пляшках якогось дня раптово 
Співати почала: «Людино, вчуй мене,
До тебе, скутої, братерства шлю я слово,
З тюрми, з-під сургуча вітання вогняне!

Я знаю, скільки літ і скільки поту й труду 
Потрібно, щоб лоза на кам’янім горбі 
Просяяла вином; невдячною не буду,
За сонце сонцем я платитиму тобі.

Я тішуся, коли спрацьована людина 
В гортань свою мене вхлинає гордолиць, 
Теплінь її грудей — солодка домовина,
Де чуюсь краще я, ніж в холоді пивниць.

Чи чуєш, як бринять по празниках рефрени, 
Як грає в тих піснях мій тремкотливий дух; 
Зіпершись ліктями на стіл, і ти про мене 
Співатимеш в гурті веселих щебетух.

Я очі запалю тій, що — твоя кохана,
Твоєму синові її краси надам,
Я буду для твого тендітного титана 
Олією, що плоть уміцнює борцям.

96



Влітатиму в твою гортань, немов тривога,
Немов святе зерно, що сіє сам Господь,
Щоб наш натхненний плід заструменів до Бога, 
Мов квітка, ні, щоб був сяйливішим стокроть!»

ВИНО ГАНЧІРНИКІВ

Не раз під ліхтарем, в червонуватій мряві, 
Де вітер б’є світла і дме в двори діряві,
На вулиці брудній, де стигне твань і гидь,
Де людства закваска булькоче та бурчить,

Ганчірника ти вздриш, що йде собі поволі, 
Тримаючись за мур або зігнувшись долі,
І, не звертаючи уваги на шпика,
Щось проповідує до каменя й листка.

Він надиктовує одні для всіх закони,
Він за покривджених стає до оборони,
Він повергає зло, і в прохолодну рань 
Від добростей своїх п’яніє старигань.
Розбиті працею та вбогістю родини,
Отак ці старики в надранішні години,
То тяжко встаючи, то падаючи з ніг,
Йдуть по блювотині Парижа в свій барліг.

Друзяки їх ведуть, воїтелі колишні,
В боях посивілі, чиї вусища пишні 
Звисають, мов старі і славні прапори.
Та чується їм клич воєнної пори.

Хвалу народові, що п’яний від кохання,
Крізь барабанний грім та грізне вибухання
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Снарядів, криків, сурм та оргій світляних 
Несуть вони, і світ дивується на них.

Отак іде вино, подібне до Пактола,
І розохочує все людство надовкола,
І славить голосом людини власну роль,
І роздає дари, як істинний король.

Щоб стихомирити боління та печалі 
Старих старців, що мруть під плотом чи в шпиталі, 
Сон сотворив Господь; людина ж додала 
До сну святе вино, плід світла і тепла.

ВИНО ВБИВЦІ

Дружина мертва, я — на волі! 
Тож пити можу досхочу.
Я від її сварні й плачу 
Накатувався вже доволі.

Тепер — король. Немає мли,
В повітрі мов бальзам розлито.., 
Вже в нас було подібне літо,
Як ми кохатись почали.

Я спрагу заливав — несила 
Затамувати ненасить:
Лилося стільки, що вмістить 
Те все могла лишень могила.

В криницю кинув я жону, 
Цямрини кам’яну споруду 
Звалив на неї. Я забуду 
Про це, коли навік засну.
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В ім’я присяги, від якої 
Ніхто не може увільнить,
Та, щоб змиритися на мить,
Як в дні любові молодої,

Я попросив її прийти
На шлях, де пустка, наче трумна...
Вночі... Вона прийшла! Безумна!
Та всі ж ми бранці глупоти!

Вона була ще дуже гарна,
Хоч зморена. Її кохав 
Безмежно я й тому сказав:
Іди з цього життя, почварна!

Це незбагненна дивина,
Але, чи хоч один п’яниця 
Додумався, коли не спиться,
Зробити саван із вина?

Ці нелюди, що цмулять зрання,
Ці пияки тверді, як мур,
Цей набрід невразливих шкур 
Не знає справжнього кохання.

З його склянками трути й сліз,
З його чаклунством в ночах темних, 
Зі скреготом заков тюремних, 
Скелетів, ланцюгів, заліз!

Я — вільний! Як сльота осіння,
До смерті ввечері нап’юсь,
На землю лагідну вкладусь 
Без лютих докорів сумління,
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Як пес я спатиму! Хай віз, 
Вантажений лайном, чи потяг, 
Що пролітає, наче протяг, 
Важкими лезами коліс

Розітне плоть мою схололу,— 
Все байдуже мені — в ту мить 
З Диявола я буду кпить
І з Бога та з його престолу.

ВИНО САМОТНЬОГО

Бентежні погляди, що видають жіноче 
Лукавство й ковзають по нашому лиці,
Немов по озері Селени промінці,
Коли свою красу вона скупати хоче;

Останній гаманець з грошима в картяра, 
Цілунок жадібний худої Аделіни,
Звук музики, що в ній крик, болесті людини, 
Знервованість, печаль і лагідності гра,—

Не варте це твого, о пляшко кришталева, 
Бальзамами життя наповненого чрева,
Що їх поетові даєш ти для снаги;

Надію, молодість ти віддаєш, як царства,
І гордощі, скарби усякого злидарства,
Що ми від них стаєм могутні, як боги!
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ВИНО КОХАНЦІВ

Сьогодні синь заполонила 
Простори вишні! Без вудила 
Рушаймо верхи на вині,
Згубімся в неба вишині!

Немов два янголи в блакиті,
Від маячні несамовиті,
Де ранку кришталевий звід,
За маревінням линьмо вслід!

Погойдуючись на розкриллі 
Одухотворених висот,
Моя ти сестро, очманілі,

Але щасливіші стокрот, 
Плистимем поруч в даль безкраю 
До мого змріяного раю.



БУНТ

ЗРЕЧЕННЯ СВЯТОГО ПЕТРА
Що робить Бог-Отець із хвилею прокльонів,
Яка з землі встає, гримить, мов океан!
Як пересичений бенкетами тиран,
Він спить під ніжний звук стогнань,

проклять мільйонів.
Ах, це, без сумніву, симфонія хмільна -— 
Катованих плачі та мучеників крики;
Не вдовольнився ще музичний слух владики,
Хоч стільки вже віків звучить, звучить вона.

— І су се, пригадай, як до його могуті 
В оливковім саду молився ти, а він 
Сміявся, чуючи заліза передзвін,
Як цвяхи в плоть твою кати вганяли люті!

Коли в твоє лице плювала солдатня,
Сволота до хреста чинити йшла паскудство, 
Вгризалось терня в лоб, де поміщалось людство,
І кров текла вочу, згасивши світ за дня,

Коли жахна вага розтерзаного тіла 
Повисла на руках, розтягнутих, як дріт,
По блідному чолу котився градом піт,
І в присмерті душа вогнем палахкотіла,
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Скажи, хіба тоді ти не згадав хвали,
Час, як на ослику в’їжджав ти до столиці, 
Тріумфував народ, а фарисеї ниці 
Вклонялися до стіп, торкались до поли...

Як з храму гендлярів, той набрід з-під престолу 
Ти проганяв бичем, як ти творив життя,
Скажи, чи не ввійшло у серце каяття
Раніше за той спис, що вбився в плоть схололу?

— Я з  радістю помру... Цей світ немилостив, 
Тут мрія й діяння — ворожі між собою.
Якби ж я вмерти міг з мечем на полі бою!
Петро відріксь Христа... І добре він вчинив.

АВЕЛЬ І КАЇН

1
Роде Авеля, в бенкетуванні 
Вік живи — тебе кохає бог.

Роде Каїна, в мерзенній твані 
Повзай і вмирай з журби й тривог.

Роде Авеля, твоя офіра 
Серафимові лоскоче ніс!

Роде Каїна, чи ж буде міра 
Для твоїх поневірянь та сліз?

Роде Авеля, ти — богу в дяка — 
Маєш все: худібку й сіножать.
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Роде Каїна, немов собака,
З голоду твої кишки гарчать.

Роде Авеля, коло багаття 
Прадідного черево погрій!

Роде Каїна, а ти прокляття
З холоду твори в норі своїй!

Роде Авеля, кохайсь, плодися, 
Родить навіть золото твоє.

Роде Каїна, ти бережися 
Почування, що з вогню встає

Роде Авеля, будуєш храми, 
Віруєш, пасешся, наче кліщ.

Роде Каїна, тягни шляхами 
Цьковану сім’ю й себе періщ!

2

Роде Авеля, твій труп кривавий 
Стане гноєм для родючих нив.

Роде Каїна, своєї справи,
Як належить, ти ще не зробив!

Роде Авеля, твоя ганеба — 
Зламане залізо, крик святинь.

Роде Каїна, здіймись до неба
І на грішну землю бога скинь!
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ЛІТАНІЇ САТАНІ

О найпрекрасніший із Ангелів, о Боже, 
Позбавлений хвали, скрізь вітаний вороже,

О Сатано, рятуй мене в біді й нещасті!

О князю вигнання, кого робили злим,
Хто був подоланий, але встає міцним,

О Сатано, рятуй мене в біді й нещасті!

Володарю пітьми, речей підземних царю,
Твоєю добрістю й могутністю я марю,

О Сатано, рятуй мене в біді й нещасті!

Ти, людських розпачів цілителю, снаго 
Проклятих паріїв, що раю ждуть твого,

О Сатано, рятуй мене в біді й нещасті!

Ти, хто зі Смертю йшов на ложе, а не в трумну, 
Й Надію породив, вродливицю безумну,

О Сатано, рятуй мене в біді й нещасті!

Ти, хто вигнанцеві без гіркоти й облуд 
Даєш снагу клясти весь під'яремний люд,

О Сатано, рятуй мене в біді й нещасті!

О ти, хто відає, в які підземні діри 
Ревнивий Бог сховав алмази та сапфіри,

О Сатано, рятуй мене в біді й нещасті!
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Ти, чий натхненний зір знаходить кожну падь, 
Всі арсенали, де металів юрби сплять,

О Сатано, рятуй мене в біді й нещасті!

Ти, хто приховує безодні від сновиди,
Що ходить по дахах, по берегах апсиди,

О Сатано, рятуй мене в біді й нещасті!

Ти, хто старим кісткам п’яниці пружність дав, 
Хоч кіньми топтаний, він все ж не постраждав,

О Сатано, рятуй мене в біді й нещасті!

Ти, хто стражденному дає потіхи мірку — 
Перемішати вчить важку селітру й сірку,

О Сатано, рятуй мене в біді й нещасті!

Ти, хто кладе свій знак банкіру на чоло,— 
Лукавий змовнику, хто сіє жах і зло,

О Сатано, рятуй мене в біді й нещасті!

Ти, хто в серця дівчат вселяє дух пошани 
До лахів, до нужди, до зболеної рани,

О Сатано, рятуй мене в біді й нещасті!

Ти — винахідників світач, ти — сповідник 
Повішених убивць, вигнанців — кий, патик,

О Сатано, рятуй мене в біді й нещасті!
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Ти, батьку всіх, кого Господь з земного раю, 
Розлютившись, прогнав, до тебе я волаю —

О Сатано, рятуй мене в біді й нещасті!

МОЛИТВА

Навік хвала тобі на небі, Сатано,
Де будеш правити, як правив ти давно,

І в пеклі, де живеш і мрієш про повстання! 
Вдій, щоб моя душа під Деревом Пізнання

Спочила в добрий час, коли, на зло вітрам, 
Те Древо виросте — твій непорушний храм!



Емілі Дікінсон
( 1830— 1886)

1 9 *

Хистка пелюстка розповита — 
Звичайний досвіт серед літа — 
Роса в траві — бджола чи дві — 
Вітрець як сон — ряхтіння крон —
І я — троянда!

49

Я двічі гинула страждала 
Молилася щомога 
Жебрачкою стояла двічі 
Перед дверима Бога!

Два рази янголів послав ти 
До мене — на розмову 
Грабіжнику! Банкіре! — Отче! 
Я нещаслива знову!

* Номери віршів подаються за повним 
виданням творів Емілі Дікінсон 
під редакцією Томаса Джонсона.
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126

Герой хто бореться прилюдно — 
Та доблесніший той 
Хто носить у душі Голгофу 
Хто в безвісті герой —

Хто гине та його не бачать 
Народи — хто на смерть 
Іде та жоден край не тужить 
Що зір його померк

Ми віримо — в шеренгах рівних 
Під вітром льодяним 
В сліпучім сніжнім однострої 
Йдуть янголи за ним

249

О дикі ночі 
В шумі вод!
Ті дикі ночі —
Наш клейнод!

Душа — на морі — 
Буревій 
Та не потрібен 
Компас їй

Цієї ночі 
По плавбі 
Я кину якір 
У тобі!
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301

Я думаю Життя 
Єдине — а страждань 
Без ліку на Землі,
Та що з цього?

Я думаю помрем — 
Найкращого з людей 
Не проминає Смерть,
Та що з цього?

Я думаю в Раю — 
Можливо буде краще — 
Минеться все боляще — 
Та що з цього?

303

Душа сама назавжди вибирає
З ким бути їй —
А потім — божественний світ на ключ — 
Немов покій —

Як став би імператор на коліна 
Коло воріт —
Вона не впустить і його — нізащо —
В священний Світ —

Вона — я знаю вибирає землю
З усіх — одну
Немов перлину в скойки зачиняє 
Самотину
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449

Я за Красу помер але 
В могилі сам лежу 
Десь по сусідству в цій землі 
Той хто за Правду вмер —

«За що ти вбитий?»— він спитав 
«Я за Красу» «А я 
За Правду» — «То одне і те ж — 
Так значить ми Брати» —

І ніби родичі вночі 
Розмову ми вели 
Аж мохом заросли вуста
І наші імена —

632

За Небо ширший Мозок наш — 
Візьми для порівнянь —
Вміщає Небеса й Тебе 
Його безмежна Хлань —

За Море глибший Мозок наш — 
їх поруч поклади —
Він Море поглинає так 
Як Губка дзбан води —

Вагою він такий як Бог —
І так вони живуть 
Неначе в слові два Склади 
Де Звук — єдина Суть —
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685

Час лікар? Це неправда — 
Міцніє справжній Біль 
Посилюється з віком 
Як вузол сухожиль —

Час для Страждання — іспит — 
Він різьбить болю грань —
Як зцілює — доводить 
Що не було страждань —

919

Не марно житиму — я знаю —
Якщо бодай одне 
Врятую серце від одчаю 
Якщо дрібне
Пискля що випало з гнізда врятую 
Не марно промине 
Моє жи'ґтя сумне.

1052

Не бачила я Моря —
Та відаю про Штиль
І знаю що таке коли незморна 
Летить Лавина хвиль —

Не бачила я Бога —
Та відаю про Строк —
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І знаю що на мене жде Дорога — 
Вже куплено Квиток —

1082

Революція — Стручок 
В нім росте зерно 
Вибухає він коли 
Визріє воно —

І зарите в землю знов 
Стебельце дає 
Піднімає Воля так 
Знамено своє.

Революція — трясе 
Щедра й беручка 
Дістає живе зерно 
З мертвого стручка

1510
Який щасливий Камінець 
Що йде по Стежці навпростець 
Кар’єри не жадає він 
І не боїться жодних Змін — 
Крізь безмір Неба й темноти 
В його Плащах летять Світи 
І незалежний мов Зоря 
Як хоче світить він здаля 
Закони сповнює святі 
У повсякденній простоті —
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1659

Слава недобра страва 
Крутиться під нею тарілка 
На столі за котрим 
Погостювати можна 
Єдиний раз

Круки кружляють над її окрушинами 
Іронічно каркаючи 
Пролітають сплескуючи крильми 
На фермерське Збіжжя —
Люди споживши її помирають

1695

Існує смерті самотина 
І самота землі 
І неба самота пустинна 
Та всі вони малі 
Порівняно із самотою 
Душі коли вона
Сама — обмежена безмежність — 
Сама — самотина

1704

В розбите серце увійти 
Ніхто не має права 
Лиш тому дозвіл цей дано 
У кого в серці рана
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1760

Рай недалеко — поруч тут 
В Кімнаті опостін 
Якщо там жде на тебе Друг 
Блаженство або скін —

О скільки сили є в Душі
Коли немов стіна
Звук тайних Кроків скрип Дверей
Витримує вона —

1763

Слава як бджола 
Вона бреньклива — 
Вона має жало —
Ах має також крила

1775

Земля багато має тонів 
Відсутність музики —
Острів невідомий 
Краса — то факт природи.

Та свідок її суші 
І свідок її моря 
Цвіркун — її найкращу пісню 
Мені співає



Ілля Чавчавадзе

(1837— 1907)

СВІЧКА

Сиджу й дивлюся на свічу. Вона 
Хвилину тому ще була ясна. 
Освітлювала всю мою кімнату 
І проганяла темінь кострубату. 
Тепер вона вже гасне. Пломінець 
Ледь блимає, в світильник западає, 
Зникає, і, здається,— вже кінець,
Та він підноситься, знов оживає...
Зі смертю свічка бореться моя,
Але, прокляту, хто здолати може? 
Бліде видіння, воску течія,
Вогню слабкого ніби смертне ложе... 
Ще світло заблистіло на стіні, 
Немов стара поблекла позолота.
Втім згасла свічка. Темрява. Мені 
Нічого не лишилося від гнота.
Отак людина гасне, наче в млі, 
Відходячи кудись, вона зникає; 
Згоряє,— замість себе на землі 
Маленьку жменю праху залишає.

116



МОЛИТВА

Як демон недовір’я та відмови 
Од слова, що було обов’язкове, 
Отрути чашу піднесе моїй 
Душі неутоленній і слабкій,
Не дай мені хміль демона спізнати, 
Не дозволяй ніким покерувати,
Якщо можливо, без хули й хвали, 
Напиток той од мене відхили.
Але як хочеш на випробування 
Мій дух вести, то хай моє прохання 
Розвіється із гласом самоти,
Хай буде, господи, як волиш ти!

ПЕЧАЛЬ

Скрізь панувала тиша. У безконечній далі 
Раділи безтурботні небес посвітачі.
Мене вбивала рана великої печалі,
Лунали в моїм серці невтишені плачі.

Мій подих зупинився. Душа вмлівала з болю, 
А плоть, вогнем облита, була немов зі скла. 
Тріщали темні жили, наповнені журбою,
І спалювався мозок, і жовч з очей текла.

Отак всіма забутий, на кам’яній скрижалі 
Під небом чужинецьким валявся я вночі.
Скрізь панувала тиша. У безконечній далі 
Раділи безтурботні небес посвітачі.
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* * *

Чую, чую гуркотіння — 
То народи рвуть кайдани! 
Голос правди і свободи 
Рабство знищує погане. 
Голос той мене возносить. 
Я лечу на височизні. 
Боже, боже, дай почути 
Голос той в моїй вітчизні.

* * *

Життя прогаяне...
Та не з наказу неба,
Це, виявляється,
Така землі потреба. 
Ділами сяє дух 
І зігріває в стужу.
Такий же він, як той,
Хто в нас вселяє душу. 
Будь славен, хто свій час 
Оддав на добре діло.
Він воду п’є живу, 
Вздоровлюючи тіло.

ДО К. Б. М.

Ні, не дорікай, що дружню руку 
Подавав я кожному із них,
Що вбивав поміж братами підлість, 
Ворожнечу, трутизняний дих...
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Віра в честь була зі мною рядом, 
Наче світло, що життя дає. 
Розуму холодного порадам 
Серце не скорялося моє.
Кажеш: помилка моя найтяжча. 
Ах, віддай ту помилку назад,
Бо та вада почування краща 
Од знання, в котрім немає вад.
Я згубив її! Вже без надії 
Жити мушу, розпізнавши зло. 
Б’ється моє серце й холодніє,
Наче те покинуте житло.
Заздрю тим, що дух свій освітили 
Хоч би й раз надією в житті,
А ще більше тим, що до могили 
Вірні молодій своїй меті.
Ні, не докоряй, що дружню руку 
Подавав я кожному із них,
Що вбивав ненависті гадюку — 
Між братами трутизняний дих!



Марія Конопницъка
(1842— 1910)

ЗА ЩО ПОХВАЛА 
Й ПОШАНА?

За що похвала й пошана,
За що це вітання?
Я лиш вістку спонадрана 
Несла про світання.
Я лиш птах малий, співучий, 
А ви — сад родючий,
Голос мій — дзвінок надії,
Ви — життя і дії!

Ваша воля — моя доля,
Співу мого звуки... 
Жайворонком лечу в поле, 
Лечу понад луки.
Коли спить орач байдужий, 
Пісня моя тужить,
Як дзвенять плуги та коси — 
Спів а стоголосо!

Якби їй забракувало 
Луни в грудях брата,
Змовкла б стріха нам помалу, 
Оніміла б хата... 
Пісня-ластівка літає,
Там гніздо звиває,
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Пера там складати рада, 
Де братня громада.

Зустрічаю вас привітом 
І ваші пороги!
Йду я краєм, іду світом,— 
Мандрівник убогий.
За майбутнього зорею 
Я іду землею,
Де орач для завтра оре 
Й засіва простори.

Хлібом і вином духовним 
Ви мене вгостили.
Чую — серце моє повне 
Впевненості й сили.
Кине пісня позолоту 
На вашу роботу,
Пісні не засохне джерельце — 
Там, де ваше серце.

БРАТАМ ЧЕХАМ

Славен народ, що в біді та в неволі 
Духу живого не втратив,
Землю, в якої сини ясночолі,
Будуть щасливою звати.

Чехи, ви душу народну збудили, 
Стали за нею горою;
Слово, твердіше гранітної брили, 
Вам послужило за зброю.
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Як не ставало в добу нещасливу 
Сонця — ви землю оспалу 
Серцем зігріли! Ви прадідів ниву 
Не віддали на поталу!

Я вас вітаю! А ми, крім сльозини, 
Дати не можем нічого 
Рідному краю, що стогне і гине 
В путах життя навісного.

Був час, коли ще нам сонце не згасло, 
Біль обертали ми в співи —
Рвались орли до польоту на гасло — 
Клич «Богородиці діви».

Пісня та кликала мужніх до бою, 
Брала ослаблих на крила,
Понад Короною, понад Литвою 
Прапор звитяги носила.

Піснею тою, що в небі ятриться,
Наче знамено грозове,
Міццю душі, що незламна, мов криця, 
Я вас вітаю, братове!

Йде час, коли не титанів рамена 
Силу дадуть нам і дружність,—
Міцно єднатиме братні племена 
Духу живого потужність.

Доки ж надійде світанку година,—
В битвах із ніччю, в негоди 
Віра єдина, надія єдина 
Буде братати народи.
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Нині, коли подали ми, як друзі,
Руки трудящі навзаєм,
І коли в праці, в любові і в тузі 
Стільки ми спільного маєм —

Генії наших народів підносять
Перед віків трибунали
Скаргу — неволі і розбрату досить!
В сонці братерства ми встали!

Братній союз наш нічим не зламати, 
В спільній надії та вірі,
Мов ланцюга нерозлучні кільцята, 
Жити ми будемо в мирі.

Разом ходім! Нас чекає дорога,
Де за новим небокраєм
Тільки одну справедливість від бога
І від часу зажадаєм.

РІК 1908

Той рік, що ось надходить,— 
Він для людей не новий, 
Старі несе він кривди,
Старі несе окови,

Таку ж саму неволю,
І сльози ті ж даремні, 
Неправди морок той же,
Ті ж самі ночі темні.

А все ж у грудях люду 
Незмірна радість грає,
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Що то приходить ранок,
Що ніч глуха минає.

Напружилися руки,
Щоб рвать старі кайдани,
І землю всю проймає 
Весни дихання ждане.

І дух по світу ходить,
Стряс а глибини земні,
І навіть сон з могили 
Зганяють дні буремні.

І викрешуть народи 
Із сонця блискавицю,
Щоб засвітить високу 
Надосвітню зірницю.

Та зірка всім розкаже 
На морі і на полі,
Що скоро, скоро зійде 
Незгасне сонце волі.

Край днів нових ми станем, 
Як сторож бойовий. 
Здобутим, а не даним 
Хай буде рік новий!

ВАРШАВІ

У добрий час і в час важкий 
Ти — наш будинок духу.
Твій кожен камінь, як живий,— 
Дар мови в нього й слуху.
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Він слухає — течуть по нім 
У Віслу наші сльози...
Його слова звучать, як грім,
У тиші передгроззя.

Тебе вогнем війни пекли,
Ти — зорана боями.
Тебе ми кров’ю полили 
І всіяли кістками.

Ти прийняла сердечно їх,
Немов зернини, в себе,
Аж доки зійдуть з жил твоїх 
Крізь тебе і для тебе.

Чи пізно проростуть, чи в час, 
Чи ніччю, чи світанням,—
Ти завжди вірних знайдеш нас, 
За тебе завжди станем.

Твій дзвін розбудить і мерця 
В темноглухій могилі,
В одному ритмі б’ють серця 
І Вісли співні хвилі.

Твоїх дітей у боротьбі 
Одне чуття єднає,
А світло віщих зір тобі 
І в темні ночі сяє.



Христо Ботев

(1848— 1876)

ДО МОЄЇ МАТЕРІ

Чи так співала ти на поталу, 
чи проклинала мене в ід мал у, 
що я скитаюсь по світу, нене, 
стрічаю рабство, гидке для мене?

Чи батьків статок я розбазарив, 
чи я поранив тебе, чи вдарив, 
що в’яне юність моя зелена, 
так люто спрагла і невтоленна?

Мої знайомі сміються мило, 
веселим бачать мене так само,— 
але ті хлопці не знають, мамо, 
що градом юність мою побило!

Звідкіль їм знати? Не маю друга! 
Кому страждання повім безкрає, 
кому відкрию, що то за туга, 
що то за мрія мене карає?

Тобі єдиній я сповідаюсь, 
моя ти віро, любове, раю, 
та вже, матусе, не сподіваюсь 
тебе любити — я догоряю!
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Багато, мамо, про те я мріяв, 
як слави й щастя відкриєм брами 
Багато, мамо, я мрій леліяв, 
та всі ті мрії підуть до ями!

Зосталась мрія одна-єдина — 
в твої обійми упасти, нене, 
щоб чуло серце твоє стражденне 
страждання й болі твойого сина.

Я пригорнув би ще браття миле, 
старого батька, сестру кохану, 
тоді хай стужа зморозить жили, 
тоді хай тліном у гробі стану!

ДО МОГО БРАТА

Тяжко, брате мій, живеться 
поміж дурнями — боліє 
в лютих ранах моє серце, 
дух мій не горить, а тліє.

Я люблю вітчизну милу, 
заповіт її священний, 
та гублю, мій брате, силу 
на ненависть до нікчеми.

Темні думи йдуть юрбою, 
розпинають юну душу; 
хто ж на серце, повне болю, 
покладе правицю дужу?

О, ніхто! Воно не знає 
ні про сміх, ні про свободу;
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але як те серце грає 
відгуком на плач народу!

Часто, брате мій, ридаю 
на народних мрій могилі, 
чим я дорожити маю 
в світі зла, падлюцтва й гнилі?

Нічим! Відгуку не родить 
поклик щирий, благородний, 
вже й до тебе не доходить 
голос божий — плач народний!

ЕЛЕГІЯ

Скажи, народе, хто споконвіку 
в колисці рабській тебе гойдає?
Чи той, хто в ребра Христові піку 
загнав, явивши снагу байдужу, 
чи той, хто вічно тобі співає:
«Терпи, терпіння спасає душу»?

Чи він, чи, може, його намісник,
нащадок Юди, онук Лойоли,
хто зрадник вірний, страждань провісник,
хто видасть друга за грошенята,
хто за маєток дитя заколе,
погубить батька і втопить брата?

Чи він? — скажи ж ти. Народ німує!
Лиш глухо й страшно гримлять кайдани. 
В них дзвону волі народ не чує, 
та головою киває, наче
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на стадо, в ряси, в сурдути вбране, 
блискуче стадо, але незряче.

Народ киває, але несміло, 
а піт зі скроні криваво ллється, 
хреста забито в живеє тіло, 
іржа з’їдає кістки з обглоду, 
плазує полоз навколо серця, 
свої й чужинці п’ють кров народу!

Невольник бідний терпить, як завше, 
а ми, віддавши все бузувірам 
і власну шию в хомут заклавши, 
свій час марнуєм, нікчемні й кволі, 
і в те племено скотяче вірим, 
і ждем безглуздо своєї волі!

ДІЛЬБА

По мислях ми кревні з тобою, 
брати — в почутті вогняному; 
це правда, що нам не потрібно 
розкаюватися ні в чому.

Чи зло, чи добро ми творили, 
нащадок розсудить, а нині 
вперед нам сміливо ступати,— 
дай руку, мій друже єдиний!

Страждання, нужду і скорботи 
ми стріли на спільній дорозі, 
та їх ми ділили по-братськи 
і будем ділити, як досі.
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Поділимо людські докори, 
знесем недорік глузування, 
всі муки знесем і не зроним 
на жодних тортурах зітхання.

Ми ідолам вищого світу 
вклонятись ніколи не будем. 
Сердець наших болями — ліри, 
дві ліри заграли вже людям.

Вперед! До останньої миті 
нас думка єдина вестиме: 
дотримаєм слова — і разом 
на смерть ми підем, побратиме!

ДО МОЄЇ ПЕРШОЇ КОХАНОЇ

Дівча, не співай про кохання, 
не лий мені в серце отрути!
Я юний, та мушу зарання 
про молодість власну забути, 
а те, що зневажив я, з бруду 
підносити більше не буду!

Забудь, що я плакав, бувало, 
як ти в молодечому колі 
сміялася дзвінко й зухвало; 
я кидав — не маючи волі — 
за сміх отой твій у болото 
своє почування, як злото.

Забудь про шаленство жадання — 
воно вже в мені не вирує;
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І ти не розбудиш кохання 
у грудях, де смуток панує, 
де, зболене й несамовите, 
зле серце злобою повите!

Скажи, чи тобі не знайома 
зажурена співанка гаю?
Чи знаєш, як плаче сірома?
Я їхнього співу жадаю, 
я рвуся туди із любов’ю, 
де все обливається кров’ю!

Ти гарно співаєш, ти юна!
Та слухай, як стогне діброва, 
як лісу зеленого вруна, 
складаючи слово до слова, 
в погоду і в непогоду 
співають про горе народу!

І ти заспівай мені, мила, 
як доля нас мучить проклята, 
як молодість гине і сила, 
як братчик запродує брата, 
як плаче вдова-сиротина, 
як тужить за батьком дитина!

Співай же цієї, кохана, 
а ні — відсахнися від мене! 
Вже серце моє, наче рана, 
туди воно рветься, шалене, 
де крики і брязкоти броні, 
де співи звучать похоронні!

Там... буря ламає конари, 
а шаблю віночком згинає,
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там темні ліси, наче хмари, 
там куля веселої грає, 
там смерть, наче усмішка мила, 
там спочив солодкий — могила!

Ах, де ж те співання ласкаве, 
той голос, той усміх — не знати! 
Питво зготувавши криваве, 
я сам собі буду співати 
ту пісню свою соколину 
про те, що люблю до загину!

НА ПРОЩАННЯ 
в 1868 р.

Не плач, не журися, мамо, 
що я гайдуком зробився, 
що став я повстанцем, рідна, 
тебе, нещасливу, кинув 
за мною — найстаршим — плакать! 
Але проклинай, матусе, 
турецьку неволю чорну, 
що нас, молодих, погнала 
в чужину та в чужаницю 
ходити, скитатись гірко 
та нидіти в самотині!
Ти любиш мене, я знаю, 
боїшся, що юним згину, 
що завтра я згину, мамо,
Дунай перепливши білий!
Та що я робити маю, 
як серце бунтарське, чесне
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дала ти мені, мату се; 
дивитись воно не може, 
як лютий турецький зайда 
на тій землі сатаніє, 
де я виростав з малого, 
твоїми грудьми плекався, 
де перше моє кохання 
підводило чорні очі, 
де усмішкою ясною 
впивалося серце скорбне, 
де батько й братове милі 
стужилися так за мною!..
0  мати, повстанська мати! 
Прощай і не згадуй лихом! 
Рушницю взявши на плечі, 
спішу я на клич народу, 
своїм ворогам назустріч...
А там я за тебе, мамо,
за батька, за всю родину 
повинен до бою стати, 
але... тільки честь і шабля 
покажуть, яким я буду!
А ти, як ночуєш, мамо, 
що кулі в селі співають, 
що вже наступають хлопці, 
виходь і питайся, мамо, 
чи сина твого немає?
Як скажуть тобі, що вбитий 
лежу я на смертнім полі, 
не плач і тоді, матусе, 
не плач і людей не слухай, 
котрі називати будуть 
мене неслухняним сином, 
а йди ж ти, мамо, додому
1 все розкажи по правді
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маленьким братам, хай знають 
і хай пам’ятають завжди, 
що брат у них був — повстанець, 
що згинув той брат за волю, 
за те, що не міг дивитись 
на лтоте бідняцьке горе, 
не міг поклонятись туркам! 
Скажи, хай брати затямлять, 
де треба мене шукати: 
по скелях білеє тіло, 
по скелях і по вершинах, 
а кров мою чорну в ниві, 
у  чорній землі, матусе!
Хай знайдуть вони рушницю, 
рушницю мою і шаблю, 
хай кулями душогуба 
вітають вони, а потім 
ще й гладять шаленим вістрям... 
Якщо ти цього не зможеш 
від болю й жалю вчинити, 
то, як зберуться дівчата 
на нашім подвір’ї, мамо, 
з ровесниками моїми 
хоро танцювати, й мила 
моя надійде в печалі, 
ти вийди, мамо, з братами 
послухай повстанську пісню — 
за що я і як загинув, 
що вимовив перед смертю, 
прощаючись із чотою...
Ти будеш сумно дивитись 
на той хоровод веселий, 
зустрінеш ти погляд, мамо, 
дівчати мого в печалі, 
і важко зітхнуть за мною
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серця, що мене любили,— 
її і твоє, матусе!
І сльози пекучі кануть 
на юні й старечі груди...
І все те брати побачать, 
і все те запам’ятають, 
навчаться, як брат-повстанець, 
ненавидіти й любити!..

Якщо ж я в село, матусе, 
прибуду живий, здоровий, 
живий, здоровий, під стягом, 
у лавах повстанців юних, 
що левів несуть на чолах, 
одягнені в однострої, 
з рушницями на раменах, 
з шаблюками на ременях,
0 мати, повстанська мати,
1 ти, о моє дівчатко, 
збирайте в садочках квіти, 
сплітайте з плюща й герані 
вінки та косичте зброю
і голови наші юні!
Тоді ти до мене, мамо, 
підходь із вінком пахучим, 
підходь, пригортай же сина, 
в чоло поцілуй, де сяють 
слова мої заповітні: 
свобода і смерть повстанська!

А я пригорну дівчатко 
пораненою рукою — 
хай чує воно, як б’ється, 
як грає юнацьке серце; 
я плач зупиню цілунком,
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із уст поспиваю сльози... 
Тоді — прощавай, матусе, 
і ти прощавай, кохана!

Загін мій рушає далі, 
дорога страшна, та славна, 
можливо, на ній загину.
Та... для нагороди досить, 
як скажуть серед народу, 
що вмер я, бідак, за правду, 
за правду та за свободу...

БОРОТЬБА

В тузі, в неволі юність минає, 
гнівною кров’ю серце палає, 
розум не бачить — щастя чи горе, 
зло чи добро ми стрінемо скоро... 
Думи похмурі рвуть без упину 
душу — пропали радощі, мрії, 
в грудях нема вже й краплі надії, 
що з омертвіння мудру людину 
можна збудити покликом вільним! 
Мудрого люди в нас божевільним 
звуть, а дурного всі поважають; 
кажуть «багатий», а не питають, 
скільки обдер він бідного люду, 
злий і захланний, наче безрога, 
скільки він клявся, дурячи бога, 
в церкві чи в залі панського суду. 
Служать катюзі божії храми, 
піп йому лестить і потурає,
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дурник учитель з газетярами 
вічно мудрує і повторяє: 
страх, що від бога,— то єсть начало 
всякої мислі... Так зажадало 
вовче поспільство світ будувати — 
вовка вдягнути в шкуру з ягняти, 
лжу освятити, совість і розум 
в лід обернути страху морозом!
Від Соломона, злого тирана, 
йде та неправда, підлістю вбрана; 
він говорив так поміж дурними, 
щоб панувати завжди над ними, 
ми ж повторяєм дурість велику: 
«Господа бійся, вмри за владику!» 
Глупство священне! З ним безустану 
бореться розум, совість воює; 
мерли за щастя й волю жадану 
в тюрмах сміливці — та чи не всує? 
Звикнувши в ярмах парити шию, 
світ поважає зло й тиранію, 
руку залізну ніжно цілує, 
вірить нікчемі та лицеміру.
«Мовчки молися, навіть як гади
кров з тебе смокчуть, навіть як шкіру
з тебе здирає звір без пощади;
завжди надійся тільки на небо,
думай, молися: «Грішник я, боже!» —
навіть як душу вирвуть із тебе,
бог тобі, любий, ще допоможе!»
Так — споконвіку! Лжа, поклоніння, 
рабство на світі володарює!
Від покоління до покоління — 
світ у неволі гнеться й хитрує.
В тому владарстві крові й падлюцтва, 
в царстві розпусти, сліз і скорботи,
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битва за щастя вільного людства 
буде стрясати землями доти, 
доки не встануть з рабства поснулі... 
Крикнемо й ми ще: «Хліб або кулі!»

БЛУКАЧ

Ти до рідної господи 
надійдеш, блукачу, вранці; 
там застанеш хороводи, 
та минеш веселі танці...

Здалека тебе впізнають 
діти, підлітки, бабуні, 
а дівчата — ті співають, 
переспівуються юні.

Глянь — твоє дівчатко гоже 
йде за іншого з потреби; 
але бог тобі поможе — 
знайдеться дівча й для тебе.

Вийде з хати твоя мати 
і тобі навстріч полине, 
буде плакати й звіщати: 
«Син вернувся із чужини!»

До твого міцного тіла 
припаде — мала, старенька; 
ти побачиш, як змарніла, 
ніби вигоріла, ненька!

Не журися, що подруга 
побереться з іншим нині,

138



вістка жде на тебе друга — 
що там сталося в родині!

Турки батька зарубали, 
їхні посіпаки ниці 
двох братів твоїх забрали 
та й струїли у темниці!

То нічого! Жити треба, 
милосердний бог над нами, 
треба ждати ласки з неба 
та й самим ставать батьками.

Ти заплакав? Що з тобою?!
Ти не жінка й не сірома, 
що на жебри йде з ганьбою,
і, здається, ти вже дома...

То скажи: «Прости їм, боже!»
І скликай до себе гостей, 
веселіться, хто як може, 
будь такий, як був ти, простий!

Візьми в жони яснолицю 
чи грізну, але з грошами, 
народи дітей копицю 
та й корми їх — мозолями.

Так-то вік свій коротає 
дурень, хоч життя набридло, 
і ніколи не спитає, 
чи людина він, чи бидло!
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ДО НЕЇ

Ти питаєш, чом од вас 
я втікав у ранній час, 
чом я через тин летів, 
чи я вкрасти щось хотів...
Я приходив, щоб радніш 
стрітися з твоїм старим 
мужем; був зі мною ніж — 
мій прекрасний побратим.

А та ніч така була 
темна й чорна, як смола, 
чув я подих з темноти — 
з чоловіком спала ти.

Я в садку твоїм чекав, 
рукоять ножа стискав, 
я сказав,— як вийде муж, 
вдарю я його чимдуж.

Бачу — світло у вікні, 
ви спите, а я в огні — 
гніву полум’я аж б’є, 
серце втомлює моє!

Я не зводжу з вікон віч, 
а тим часом темна ніч 
просвітліла, як на зло, 
вже світання надійшло.

Соловейко залящав, 
днину радо він стрічав, 
до вікна ти підійшла, 
усмішкою зацвіла.
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Схований у лободі, 
стрепенувся я тоді, 
вдруге обіцяв прийти, 
летючи понад плоти!

Ось чого приходив я, 
прослизався, як змія, 
хтось умре, душе моя: 
або муж твій, або я!

ЮРІЇВ ДЕНЬ
Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клин
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь...

А. С. Пушкин

Радій, народе! Діди й малеча, 
хвалу співайте цареві й богу — 
день Юріїв нині! Юрма овеча, 
зачувши дивну й сумну тривогу, 
так пастухові своєму блеє — 
він — цар, володар бича й ломаки, 
на слово царське його, крутеє, 
біжать міністри — мудрі собаки, 
хоч без портфелів, але й без плати... 
Отара вдячна за пашу й воду!
«Вівця,— хтось міг би й таке сказати,— 
живе не гірше в нас від народу!»
Іде отара в криваву ятку, 
не знає, бідна, що навдогоду 
божкові ріжуть там по ягнятку...
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Чи ідол Юрій, святий розбійник, 
бездушний, темний, гнилий покійник, 
жадає жертви? Вівчар жадає, 
жадає горло попа-діяниці; 
так цар, народе, тебе карає, 
все забирає на грища ниці 
та на гареми, і, все віддавши, 
ти ще й співаєш, як він катує 
тебе, неначе ягня, зв'язавши.
Ось — нині грає та бенкетує 
багач і бідний; зійшлись докупи, 
хвалу співають вони цареві...
Радій, народе! Ягнятко глупе 
так псам радіє і вівчареві!

ПАТРІОТ

Патріот — він душу дав би 
за науку, за свободу, 
та не свою душу, браття,— 
душу бідного народу. 
Кожному добро він зробить 
за готівку, зрозуміло...
О, за гроші власну душу 
продає він дуже вміло!
Він людина релігійна! 
Богослужения святого 
не пропустить, бо та церква 
стала торжищем для нього. 
Кожному добро він зробить 
за готівку, зрозуміло...
О, за гроші власну жінку 
він пошле на страмне діло!
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Він людина з добрим серцем, 
бідного шкодує люду; 
браття, він вас не годує, 
з вашого живе він труду! 
Кожному добро він зробить 
за готівку, зрозуміло...
О, за гроші він готовий 
пожирати власне тіло!

ЧОМ Я НЕ ПОЕТ
Чом я не поет, скажімо, 
як Пішурка — син народу? 
Ех, про бабину куделю 
Склав би я прекрасну оду!

Чом я не поет, скажімо, 
як той Сапунов великий?
Ех, я гарно оспівав би 
коней нашого владики.

Але чом я не Владикін? 
Врізав би я гостру драму 
про мишей, про жаб, про їхні 
війни із царем Раданом.

Чом же я і не Войников, 
майстер слова плодовитий? 
Для молінь царю-творцеві 
написав би я молитви.

Чом же я і не Парлічев? 
Переклав би «Іліаду»
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так і я, що за переклад 
мав би сто київ по заду.

Але чом я не Славейков, 
щоб ридати в самотині: 
«Ах, співати вже не можу, 
буду блеяти віднині!»

Та чому ж я і не В азов,— 
я оспівував би «віру», 
що овечка вовком стане, 
в меч плаксій оберне ліру!

ПОСЛАНІЄ
(До св. Тирновського)

Святий владико! Пастире люду! 
Днесь я для тебе співаю славу.
Тобі возглавить, отче, не трудно 
не лиш єпархію, але й державу.

Та, як людина побожна, прошу: 
скажіть, панотче, будьте люб’язні,— 
де освятився сільський наш попик, 
у божім храмі чи, може, в лазні?

Бо кажуть люди, що в сан духовний 
його возвів ти в турецькій бані; 
воно, звичайно, попа й з колоди 
зробити можна в тім балагані.
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ХАДЖІ ДИМИТР

Так, він живий ще! Там, на Балкані, 
кров’ю стікає, стогнучи важко, 
воїн потятий — рана на рані, 
в розквіті сили юний ватажко.

Впала рушниця з правого боку, 
з лівого боку — шабля в отаві; 
очі вже повні смертного змроку, 
клянуть вселенну губи шершаві.
Долі лежить він, а на роздоллі 
сонце спинилось лютопалюще; 
жниця співає десь там у полі, 
рани від пісні кривавлять дужче.

Жнивна спекота... Пісню, рабине, 
затягуй скорбну! Сонце, ти сердься 
в рабському краї! Хай же загине 
юний повстанець... Та змовкни, серце!

Хто за свободу в битві поляже, 
той не вмирає: тужать но ньому 
звірі, природа, зоряні кряжі; 
пісню про нього зложать потому...
Вдень йому робить затінь орлиця, 
вовк-сіроманець рани болящі 
лиже, а сокіл, повстанська птиця, 
журиться братом, що гине в хащі.

Вечір настане — місяць замріє, 
небо засвітить, золотом ткане,
Пуща застогне, вітер повіє,— 
пісню гайдуцьку грають Балкани!
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Мавки-дівчата в білій одежі 
тихо виходять з мороку ночі, 
співи заводять дивні й бентежні 
і юнакові дивляться в очі.

Перша вмиває зморене тіло, 
друга чар-зілля тулить до рани, 
третя цілує коханця несміло, 
глянув — обличчя рідне й кохане!

«Сестро, скажи-но, де мої друзі?
Де Караджа мій — сила остання? 
Душу віддав я, тож не в нарузі 
хочу померти тут до світання!

Сплеснули руки — крила білющі,
В небо знялися мавки-дівчата, 
Кинулись в гори, в зелені пущі 
Дух Караджі до дня відшукати...

Вже ж бо й світає... В дебрі Ватікану 
навзнак лежить він, кров’ю стікає; 
вовк йому лиже зболену рану, 
сонце підходить і припікає.

У КОРЧМІ

Тяжко! Тяжко! Пити буду, 
щоб душа зробилась млява, 
щоб зайшов і я в облуду, 
щоб забув, де страм, де слава!

Щоб забув я рідні гори, 
мамин плач, отця могилу,
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дух моєї непокори, 
плекану для битви силу!

Щоб забув я рід свій бідний, 
бідкання над сиротою, 
край, де хліб деруть послідній 
з благородною метою

у голодного народу — 
дука збільшує пожитки, 
піп же богу навдогоду 
забирає все до нитки.

Обдирайте його, ниці!
Бийте його, яничари!
Ми в корчмі, та не рушниці 
держимо в руках, а чари.

Гойно п’єм, співаєм грізно, 
лютимося на тирана, 
тісно у шинках нам, тісно — 
«На Балкан!» — кричим дорана.

Та з похмілля забуваєм 
клятви, що в корчмі дали ми, 
і гуляєм, і ридаєм 
перед жертвами святими!

А тиран несамовитий 
лає, вішає, стріляє, 
і народ, в ярмо забитий, 
податями обкладає.

Буду пити, щоб стемніла 
думка ясна і зухвала,
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щоб душа переболіла, 
щоб рука мужська зів’яла.

Патріоти! Вам на горе 
я нап’юся цеї днини; 
темінь душу в мені зборе, 
все, а ви... а ви — кретини!

МОЯ МОЛИТВА

«Благословен бог наш...

0 мій боже, правий боже!
Та не ти, на небі сущий, 
тільки ти, що в серці, боже, 
що в душі моїй живущий...

Ні, не ти, кому поклони 
б’ють попи, монахи, дуки, 
хто приймає свічі й дзвони 
православної тварюки;

ні, не ти, хто чоловіка 
й жінку виліпив із твані
1 покинув їх навіки
в рабстві, в бруді і в стражданні»

ні, не ти, хто на престолі 
посадив попа й магната 
і залишив у неволі 
сіромаху, мого брата;

ні, не ти, хто вчить терпіти 
і молитися в покорі
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і рабам дає в завіти 
лиш надії голі й хворі;
ні, не ти, кому так люба 
тиранія, лжа, підлота,— 
боже трутня, душогуба, 
лицеміра, ідіота...
Тільки ти, ума владико, 
поневолених опоро, 
що твій празник сонцелико 
з’явиться народам скоро!..
Кожного навчи, о боже, 
над усе любить свободу 
і боротись — хто як може — 
з душогубцями народу!
А як раб до бою стане, 
ти й моїй руці дай силу 
рвати вікові кайдани, 
в битві дай знайти могилу!
Лиш не дай, щоб остигало 
буйне серце на чужині, 
і щоб голос мій помало 
вмер, як поклик у пустині...

НА СМЕРТЬ 
ВАСИЛА ЛЕВСЬКОГО

О, нене рідна, вітчизно мила, 
чого так скорбно, так гірко плачеш? 
Драпіжний круку, птахо проклята, 
а ти над ким так грізно крячеш?
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Ох, знаю, знаю, ридаєш, нене, 
бо ти стражденна, чорна рабиня, 
бо крик твій, нене,— крик на безлюдді, 
його не чує глуха пустиня.

Ридай! Там, біля міста Софії, 
я бачив, нене, твойого сина 
на шибениці! В небесній сині 
страшно повисла огромна сила!

Собаки виють і крячуть круки, 
вовки нюшкують, як пахне страта, 
діди до неба возводять руки, 
невісти плачуть, пищать малята.

Зима співає недобру пісню, 
вітри студені гасають полем; 
мороз, і стужа, і крик розпуки 
печальне серце проймають болем.



Михаїл Емінеску

(1850— 1889)

Я РОМАНТИКОМ 
ЛИШАЮСЬ

Я не вірю ні в Єгову,
Ні в Аллаха, ані в Будду,
В небуття, у смерть не вірю 
І коритись їм не буду.

Сон — одне і друге — сон лиш. 
Байдуже мені, до речі,
Чи я буду жити вічно,
Чи помру у безкінеччі.

І даремно про ці тайни 
Думаєш собі, небоже,
Бо у вічності нічого 
Мисль твоя змінить не може.

І тому, що я безвірник,
Не невольте мого серця,—
Все роблю я так, як хочу,
Ви ж робіть, як заманеться.

Не кладіть переді мною 
Класика, немов ікону.
Я романтиком лишаюсь,
Був і буду ним до скону!
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О МАМО!

0  мамо, ніжна мамо, із тиші й темноти 
Шелескотінням листя до себе кличеш ти;
Над каменем могильним акація стоїть,
Вторить твоєму слову в осінню непогідь;
Шумлять кущі навколо, як пломені багать, 
Шуміти будуть вічно, ти ж будеш вічно спать.

Кохана, як помру я, не плач перед людьми,
А ніжну гілку з липи святої відломи
1 посади обачно у головах мені,
І окропи сльозами в гіркій самотині;
Я тінь її відчую з-під кам’яних розп’ять,
Вона ростиме вічно, я ж буду вічно спать.

Як нам присудить доля померти водночас,
Хай не виносять люди на скорбний цвинтар нас, 
Хай викопають гріб нам на березі ріки,
Хай спільну домовину нам зроблять на віки; 
Дзвонитиме над нами у сонці сіножать,
Вода тектиме вічно, ми ж будем вічно спать.

Спить на дереві, вмостивши 
Під крило голівку, птиця. 
Пір’я, наче з перламутру,
В сяйві місяця іскриться.

Тиша надворі. Повітря 
Опрозорене зірками. 
Заніміла ніч, лиш річка 
Скаче з каменя на камінь.
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МІЖ ПТАХАМИ

Чом з тобою не птахи ми? 
Ах, як весело було б 
Десь, під стріхами глухими, 
Притулить до дзьоба дзьоб!

Ти б не виколола очі 
Гострим дзьобиком мені,
Ти сиділа б дні і ночі 
Поруч лагідно. Чи ні?

Бачу я тебе, кохана,
Як сідаєш ти на тин 
І мені співаєш зрана,
Що у тебе я один.

Я, зраділий до безмір’я,
У світанковій росі,
Гордо розпустивши пір’я,
На одній стою нозі.



Хосе Марті

(1853— 1895)

Вільні вірші

АКАДЕМІЧНЕ

Мій коню, підійди, тугу попругу 
Я підтягну — жадають, щоб арену 
Життя пробіг ти неприродним кроком, 
Щоб ти навчивсь ходити по доріжці,
Щоб вивчив мову батога й покірно 
Сідло носив на гордому хребті!
О коню мій, говорять, що немає 
У серці правди певної, що строфи 
Вогнисті, зроджені в глибинах духу,
Мов та веселка чистого фонтана,
Що проривається з землі й звисає 
Вгорі мільйонами багряних крапель,—
То не пісні; пісні — то еталони,
Що їх стосовно регул зображають 
Одягнені в камзоли латиністи;
— Ловіте шахрая! — вони кричать,
Як лиш у храм зайде людина вільна! 
Мій коню, підійди і вдар копитом,
Що травами долин і цвітом пахне,
Зірви попругу, кинь її на стовбур 
Сухий і жалісний, скинь камізелю 
Перефарбованого латиніста,
Цяцьковану стьмянілим грецьким злотом,
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Обшиту римським перев'ялим листям,
І в сонці, що на прузі вибухає,
Ти гордо йди навскач по новім світі.

POLLISE VERSO *
(Спомин з каторги)

Так! Я також обстрижений, так само 
За щиколотку ланцюгом грубезним 
Обкований, простерся в купі гадів,
Які, перевертаючись огидно 
Над злочинами власними, подібні 
До червів із важкими животами,
З липучими очима, що в зловонній, 
Смердючій ямі плюскаються звільна! 
Серед падлюк пройшов я незворушно, 
Мовби в руках моїх, як до молитви 
Піднесених, розкрив цнотливі крила 
Біленький голуб. Я ще навіть нині 
У спомині боюсь на те поглянуть,
Що бачив наяву. Зриваюсь раптом, 
Розжаханий, немов тікати маю!
Є спомини, в яких згоряє пам’ять! 
Ожини кущ — це пам’ять, та у мене — 
Це смолоскип! В його ясному світлі 
Будущину свого народу бачу.
І плачу. Єсть у розуму закони,
Як у ріки, чи в каменя, чи в зірки, 
Тверді закони. Мигдалеве древо,

* Смертний вирок гладіаторові (латин.). 
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Що гілкою своєю затіняє 
Моє вікно, постало з насінини 
Мигдалю; щедра золотиста куля, 
Наповнена пахким, солодким соком,
Яку мені несе дівчатко миле,—
Це помаранча, і вона зростала 
На древі помаранчевім. А скорбна 
Земля, яку сльозами засівають,
Народить деревину сліз. Провина —
Це мати кари, а життя — це келех,
Наповнений із примхи чародія
Для бідних — жовчю, для багатих — медом;
Життя — це Всесвіту частина, фраза
Мелодії безмежної, нещасна
Раба, до золотої колісниці
Прикована, закрита пилюгою
Від зору тих, кого так без упину
Вона везе в своїм бігу, рабиня,
Пов'язана важким вузлом таємно 
Із Вічністю невтомною. О горе!
Яке жахливе видиво! То винних 
Процесія страшна! Немов на чорній 
Рівнині бачу їх, жадливих, лютих, 
Безплодний сад, сухі ліани спраглі 
Посеред краю мертвого, де Сонце 
Проміння не дає, а древо — тіні!
Вони веслують серед тиші, ніби 
В безводнім океані, і на шиях 
Несуть мотузки, як худоба — ярма,
І за собою купу тіл волочать —
Рабів збатожених, німих і кволих!
Ви бачите карети, білі вбрання,
Легкі та милі, і коня в коштовній 
Оброті, і стрічки в блискучій гриві,
І те сідло із дорогого срібла,
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І той вузький жіночий черевичок — 
Тюрму для ніжки й для душі водночас? 
Дивіться ж, як чужинці зневажають 
Вас, як народ нікчемний, жалюгідний! 
Ви бачите рабів? Неначе мертвих, 
Пов’язаних докупи, їх на спинах 
Ви будете нести, тягар похмурий 
Від покоління і до покоління 
Ви будете тягти, допоки вітер,
На ваші муки зглянувшись, не звіє 
Останні атоми в ніщо останнє!
Щит підіймай, народе! Річ поважна 
Життя! Діяння це — або провина,
Яка, неначе варнака — нашийник,
Гризе, або дарунок благородний,
Який від злого майбуття звільняє!
Земля до цирку римського подібна;
І біля кожної колиски зброя 
Незрима жде людину — ось пороки 
Виблискують, як сталь, яка й заріже 
Того, хто з нею ходить; ось чесноти, 
Немов ясні щити; життя — арена,
А люди — гладіатори. Мовчазно 
Народ і цезар дивляться з високих, 
Найвищих сходин у безлюдну темінь.
О, дивляться! Й того, хто в поєдинку 
Щита відкинув, чи благав, злякавшись, 
Чи груди рабські, немічні кинджалу 
Ворожому відкрив, забувши навіть 
Оборонятися, страшні весталки 
З нещадного і кам’яного трону 
До смерті приречуть, pollise verso;
По рукоять кинджал заб’ється в землю  ̂
Ледачого приколе до арени!
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ДО МОЄЇ ДУШІ
(Коли настав час працювати)

Вйо, шкапо! Гори золоті покинь!
Доволі вже ходити по левадах, 
Копитами легкими розвівати 
Траву й гадюк і під червоним сонцем 
Виблискувати гривою безжурно!

Вйо, шкапо! Ми в заїжджому дворі 
На темному шляху, що невідомо 
Куди веде,— платити корчмареві 
Повинні! Потім — музика, рівнина, 
Левада запашна, високі гори: 
Спускайся, шкапо, нині — грубий повід 
Жде при твердому в’ючному сідлі!

ДОБРОМУ ПЕДРО

Мене ти, добрий Педро, обмовляєш 
За те, що опадають аж на плечі 
Потоки буйного мого волосся;
А ти скажи, неробо, що допоки 
Ти веселишся в пахощах і винах 
З дівками Півночі, допоки кров 
Своїх рабів ти безтурботно п’єш
І перетворюєш її на злото,
Я в гарячкових і похмурих мислях, 
Зібравши крихти на столі самотнім, 
Прошу, о смуток, ясного одвіту,
Як від нещастя вибавить раба,
А від ганьби — тебе. В такі хвилини
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Буває, Педро, що в моїй кишені 
Нема гроша, який покласти б міг я 
Цирульникові на вологу руку.

ЗАЛІЗО

На хліб я заробив; тепер — за вірші.
Моя рука в спокійнім кабінеті 
Подібна до блукальця-втікача,
Що загубився в заростях гемнющих;
Вона, як той, хто носить вантажі,
Під цифрами та сумами аж стогне.
Поете, вислухай мене. Зніми 
З блідої, закривавленої спини 
Небесну арфу, задави ридання,
Які, немов оскаженіле море,
Зібралися в твоєму горлі. З древа 
Ти виріж пера для писання — й викинь 
Розбиті струни навздогін вітрам.

Душе! О лагідна душе! Погане 
Твоє заняття! Повергайся в прах,
Мовчи, облизуй загребущі руки 
Владик, хвали їх славолюбство, дикість, 
Бери собі їх вади — спосіб добрий 
Прощати все — і ти тоді побачиш,
Як твій таріль порожній в злотне блюдо 
Обернеться! Та бережись, душе,
Бо золото нечисте нині люди 
Виготовляють! Ледарю і франту 
Воно годиться на цяцьки, а зброя 
Кується з благородного заліза!
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Роз’ятрює мою недугу місто,
А поле біль втішає. Рідне поле 
Мене зцілило б! О, як вабить присмерк, 
Неначебто моя вітчизна стала 
Сумною тінню.

О мій друже-вірше, 
Вмираю від самотності й любові!
Не від любові грубої, вона 
Затьмарює й отруює. Не тілом,
А ясною душею гарна жінка!
Земля повинна бути світлом, грати 
Повинно сяйвом зір усе живе.
О дами напоказ! О чаші з плоті,
Із тіла келехи! О ці рабині,
Що ними бавляться й гидують потім! 
Кажу тобі, поезіє, що зуби 
Болітимуть од цих плодів.

Я гину
В повинності солодкій, несучи 
Любов інакшу. Лагідно і ніжно 
Несу її, немов дитину. Скільки 
Краси й печалі бачу я навколо!

Сон повертає сили безтурботним,
А скорбним лиш побільшує тягар,
Душі дає натомленість і смуток. 
Хитаюся на сонці, наче п’яний,—
Чоло руками стиснуте, з очей 
Стікають сльози. З подивом дивлюся 
На це прекрасне сонце й на житло 
Моє нужденне, на мої чесноти,
Нікому не потрібні, й, наче звірі,
Голодні й наїжачені, шугають 
Мої пекельні сили без роботи.
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Обмацую повітря й на студену 
Стіну спираюсь, а в моєму мозку 
Пливуть думки, розірвані й розбиті,
Немов уламки корабля, що їх 
Жбурляє море на пісок палющий.

Лиш на полях вітчизни пахнуть квіти!
Лиш рідна деревина від спекоти 
Сховає! По чужій землі ти ходиш,
Немовби та мандрівна хмара. Очі 
Проклятими здаються, навіть сонце 
Не гріє тут, а палить безпощадно.
Не відповість близькими голосами 
Луна в повітрі чужини, а з гілля 
Чужих дерев на землю не злітають 
Неясні образи людей знайомих!
Осквернені плоди і плоть живу 
З’їдають люди, а ізгой, вигнанець 
Нутром своїм насичується вічно!
Тирани! Убивайте всіх, кого 
Ненависть ваша люта засягнула!
Було б, о варвари, найкраще вбить 
Людину, ніж прогнать її з вітчизни;
Катів наймайте, щоб у чесні груди 
Вони мечі глибоко застромляли!
Не страшно вмерти, страшно жить мерцем! 
Ні! Щастя — співчуття фортуни тому,
Хто підкорить її не вмів. Природа 
Своїм синам найкращим біди й горе 
Дає. Запліднює залізо ниву,
Саме ж народжується від ударів!
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ОСІННЯ ПІСНЯ

Що ж, добре, я вже знаю! Смерть сидить 
Коло дверей моїх; вона тихенько 
Приходить, щоб риданнями й любов’ю 
Не готувати захисту для мене,
Хоч батько й син далеко. Я вертаюсь 
Похмурий від свого сумного труду,
Що ним я боронюся від морозу,
Вона стоїть на золотому листі —
В її руці безжальній квітка сну,
Вуаль чорнюща в крила переходить,
Обличчя жадібне,— тремчу й дивлюся,
Як жде вона коло дверей моїх.
Я думаю про сина і від жінки 
Печальної тікаю, весь пойнятий 
Любов’ю божевільною! Немає 
На світі жінки кращої за Смерть!
Я за її один цілунок дав би 
Діброви лаврів, олеандри щастя
І насолоду згадки про дитинство!
... Я, думаючи про того, кому 
Дала життя моя любов гріховна,
Тікаю від коханої, та вже 
Безсмертного кохання скарбом тішусь.
Прощай, життя! Хто скоро вмре, той мертвий!

О поєдинки з тьмою! О просторів 
Жильці таємні, велетні могутні,
Які людей живих і неспокійних 
Ведуть, скеровують, у прах звергають!
О збори суддів, тільки до чесноти 
Поблажливих, що, сховані у хмари,
За золотий серпанок далечизни,
Несхитні, наче скеля, ждуть понуро,
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Коли, із битви повернувшись, люди 
Прийдуть, немов дерева із плодами,
Складати звіт про мирний труд, про крила 
Свої божественні!.. І про дерева,
Які вони садили, і про сльози,
Які вони утерли, і про ями,
Які для тигрів і для змій копали,
І про свої фортеці знамениті,
Воздвигнуті для людської любові!
Любов — це жінка, влада, батьківщина,
Знак нагороди, горда полонянка,
Що грубого володаря чекає,
Ридаючи в своїй холодній вежі!
Це — Салим найсвятіший, воскресіння 
Людей сучасних! Тож не проливаймо 
Вже більше крові! Кара тільки тому,
Кому любов ненависна! Гей, люди, 
Висвячуйтесь на лицарів любові!
О земле, йди на звоювання пана 
Господаря, що небеса пильнує!
...Падлюки! Хто обов’язки зневажить — 
Умре, як зрадник, зброєю своєю 
Марнотною собі пробивши груди!
Дивіться — драма людського життя 
Не скінчена цим темним актом! Буде 
Продовження вистави, хоч надгробки 
Поставлять з мармуру чи, може, дерном 
Могилу вкриють! Знайте ж ви, падлюки,
Що всі осміяні, печальні, добрі 
Самі сміятимуться в другім акті!

Хай живляться лілеями і кров’ю 
Всі, хто цього жадає,— я не хочу;
Я змалку роздирав простори темні 
Печальними очима, тайну суддів
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Одкрив я й полюбив життя: мене 
Від гніву болісного визволяє 
Нове переживання днів дитинства.
Я взяв тягар біди на плечі радо —
Бо, хто живе в розвагах та в неробстві, 
Хто горя уникає і солодких 
Страждань чесноти, той почує вирок 
Суворого й похмурого судді;
Той, мов лякливий воїн, що в болото 
Свій меч жбурнув, почує вирок; судді 
Його не возвеличать, не піднімуть 
У свій чертог, а гордівливо скажуть 
Йому ненавидіти, вдруге битись 
На стратницьку арену відішлють!
Який же смертний, що з’явився в світі, 
Жадає вдруге жити?..

Хай чекає 
Осінніми сумними вечорами 
Коло дверей моїх, на жовтім листі,
На мене смерть; хай починає ткати 
Із налітаючих сніжинок саван 
Для мене.

Я люблю ще і ніколи 
У пурпур інший, крім своєї крові,
Не одягався; мати рідна, Смерте,
Бери мене, я йти на суд готовий!
Мій сину, що за видиво?

Чому
Зринає це ридаюче видіння,
Осяяне промінням зір ласкаво?
Що в мене просять рученьки розкриті 
Твої? Чом відкриваєш скорбні груди? 
Навіщо ти показуєш мені,
Хоч не поранені, та босі ноги,
І, стогнучи так жалісно, до мене
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Ти руки простягаєш? Годі! Батько 
Не сміє вмерти, доки в боротьбу 
При повній зброї сина не впровадить! 
Мій синку, підійди, з обіймів смерті 
Та від її страшного покривала 
Біленькими крильми рятуй мене!

БАТЬКО-ШВЕЙЦАРЕЦЬ

Літл-Рок, Арканзас, 1 вересня.
«У середу ввечері біля Парижа, графство 
Доган, швейцарець по імені Едуард Шверцман 
повів своїх трьох синів (чотирьох і пуяти 
років, а третій — вісімнадцяти місяців) 
до криниці і вкинув їх туди, а потім кинувся 
сам за ними. Кажуть, що Шверцман діяв 
у стані божевілля».

Телеграма, опублікована в Нью-Йорку

Розповідають, що один швейцарець — 
Білявий чуб, сухі, запалі очі —
На трьох своїх синів з любов’ю й горем 
Дивився й цілував їх ноги й руки, 
їх руки, наче всохлі, жовті й кволі;
Враз він, здригаючись, як тигр скажений, 
Що викрадає діток у мисливця,
З трьома синами кинувся в колодязь,
Украв і їх, і сам себе в життя! 
Розповідають, що ліси навколо 
Промінням червонястим освітились,
Розмаяне волосся в темній пащі 
Колодязя було, немов корона 
Стражденного володаря, якому
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Вінчають скроні нею лиш по смерті;
За всохле дерево вчепившись міцно
І до грудей кістлявих притуливши 
Своїх маленьких, занімілих діток,
Які були, неначе ті писклята 
В гнізді своїм, у зливу серед ночі, 
Пославши дух до бога, зір — до лісу, 
Жорстоке небо проклинав швейцарець,
І так здалося, що героя світло 
Промінила земля й що королівство 
Важких темнот схитнула смерть гіганта!

Душе найвища, благородний батьку,
Який, щоб рятувати кволі плечі 
Своїх синів од кам’яної ноші 
Життя без віри, без вітчизни, злого 
Життя без шляху, без ясних завершень, 
Собі звалив на плечі широченні 
Страшного злочину тягар жахливий!
Ліси тремтіли, а в його душі 
Дитячих рідних шестеро очей,
Наляканих, зірками видавались,
І, сяючи, вони хотіли батька 
По королівстві злочину провадить.
Іди, сміливче, йди, безумче дикий,
Топчи ногами трутизняне терня,
Що сколює й гризе, як трійло, стопи 
Злочинця у похмурих володіннях,
Де всюди бродять натовпами вбивці!
Іди! І шість негаснучих зірничок 
Тебе вестимуть і тобі підмогу 
Давати будуть — стільки, скільки пити 
їм суджено було життя гіркого!
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НЕБЕСНІ КВІТИ

Прочитавши два рядки з Ронсара:
«Я шлю вам цей букет із вранішніх квіток, 
Для вас його зібрав я власними руками»,— 
Я написав таке:

Що квіти? Я не хочу їх! Небесних 
Я прагну квітів.

Хай тріщить, як схил 
Розбитої гори, моя одежа,
Що сковує частинами своїми,
Як зміями, і хай вони вгамують 
В душі моїй свій голод, застромивши 
В печеру темну, де живе мій розум, 
Червонороті голови свої!
Хай розпадеться, мов од чар, сплетіння 
Цих коренів! Хай замість рук у мене 
Повиростають крила, хай злечу я,
І в час, коли возноситися буду,
З моїх очей, з наповненого світу,
Хай ріки світла на людей поллються!
А барди немічні хай по садочках 
Збирають квіти і відпочивають.
Я, від любові бідний, ставши в темінь, 
Загорнутий у широченні шати 
Із зоряного сяйва, назбираю 
В моїм саду букет зірок. Рука 
Не завагається схопити світло! 
Шукатиму, де хмари сплять, кохана 
З глибин небес я зірку найяснішу 
Вхоплю, а інші зорі всі розвію 
В тумані золотім її волосся.
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Як сонце сходить, я в повітрі бачу 
Гіркоти кубок і тремчу від гніву,
А не від страху підлого. Підносить 
Щоранку Всесвіт, сном іще пойнятий, 
В руках могутніх Землю, наче кубок, 
Безсмертний кубок, у якім до сонця 
Вирує й клекотить снага життя! 
Дитині незадумливій, щасливцю 
З холодною і кволою душею,
Жоні, котра зомлілими очима 
Лише троянди бачить надовкола, 
Земля — це райдуга тремка й барвиста, 
Потік, що вічно молодістю грає, 
Пустуючи, підстрибує полями,
До себе млосно й супокійно кличе!
А я людей люблю, тому для мене,
Для духу впертого мого, для лоба 
Мого, життям побитого нещадно,— 
Земля ярмом похмурим видається! 
Схиляюся, беру його на шию
І, зуби стиснувши, я в нім конаю.

ЦИКЛОПІЧНИЙ КУБОК

ПОМОНА

О ритм і знадна мелодійність плоті,
О зміцнюючий плин, любовний трунок 
Бентежної снаги! Немає чуда 
В казках про Лазаря, якщо Христос 
Узяв красуню у свою могилу!

Хто ж я, скажіть, як не Мемнон, в якому 
Все світло Всесвіту горить, співає,
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І скромне те русло, де плинуть вічні 
Потоки невгамовного життя?
Я йшов, як той струмочок, що втомився 
Шорсткі рослини зрошувати й висох,
До сонця благородного любов’ю 
Пронизаний, в його вогні загинув;
Я йшов, як глечик, що його грайлива, 
Зла рідина розколює, збродивши,
І покидає струменями тихо;
Я йшов, як гладіатор, що без бою 
Щитом своє обличчя затуляє,
А тіло підставляє для ударів.
...І раптом юні, нездоланні сили 
Нового моря груди роздимають 
І стримують, і стомлений пожар 
Палає знов, і знову запах меду 
І музика наповнюють повітря,
Бо до очей моїх духмяні руки 
Знадливим жестом підняла Помона!

ОПІВНОЧІ

Який це сором! Сонце освітило 
Простори; море у глибинах темних 
Для кораблів червоних возвело 
Нові опори; гори приєднали 
За урочистий день нові піщини 
До яшм і золотистих скель; в утробах 
Птахів і звірів родиться життя 
Нових птахів і звірів; достигають 
Плоди на дереві; лиш я, самотній, 
Тоді, як величезний світ зростає,
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Я, хлопець-хлібороб, собі готую 
Щоденне їдло в горщиках домашніх!

Який же я нікчемний! Від повік 
Моїх блідих тікає сон недаром,
Недаром вулицями я тиняюсь,
Як п’яний од вина, як той, хто яму 
Шукає, щоб упасти і щоб люди 
Не знали про ганьбу його і злочин! 
Недаром серце б’ється так тривожно, 
Неначе в грудях злодія страшного!

Мене очима золотими небо 
Пронизує, мою лякливість бачить 
І кидає моє минуще тіло 
В темноти — я шаленець, що тікає 
Від вартових, які сидять у ньому ж! 
Земля — це самота! Холоне світло!
Куди ж піду, щоб цей вулкан згасити? 
Щоб вартових приспати, де подінусь?

0  жадібність любові! О душе,
Вчарована усім живим, що всесвіт 
Заселює,— зеленим черв’ячком,
1 яшмою із переливним сяйвом,
Яким прикрашуються хвилі моря,
І деревом ув’язненим — о, доля
Дерев мене до сліз доводить завжди! — 
І шахраєм, що по снігу босоніж 
Він бігає, продаючи газети.

О серце, що задивлене навіки 
Не на чутливі губи, не на злото,
Яке з заліза роблять, а на зброю,
На бойове спорядження, на печі,
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Де клекотить нове життя всесвітнє.
О горе! Я лише дивлюсь, як в’язень, 
Де точиться велика людська битва!

ВЕЛЕТ

Рвав на собі волосся,
Немов шорстку і вигорілу гриву,
Руками блідними нещасний велет.
«Я — маска! Я — брехня,— він говорив,— 
Ця плоть і форма, борода, обличчя,
Ця пам’ять звіра, що її, неначе 
Сідло мульке до кінського хребта, 
Прикріплюють до згнобленого духу,
Цей промінь, що його ледь-ледь уздріла 
Моя душа в темнотах,— це не велет!

Мої лиш очі, лиш вони для мене 
Моє являють лицемірство й палять 
Мене, не сплять; я чую їх на небі 
І на своїм лиці, розповідають 
Вони мені про небо й небесам 
Про мене. Я питаю, чи ж на те 
Творець тесав мої гігантські плечі,
Щоб зернятко канаркового зілля 
Вони носили? Я перекидаю 
Фундаменти й руїни, я ковтками 
Безумними вхлинаю всі джерела 
Життя, припавши до груді Природи.
Її незриму голову я пещу,
Скуйовджую в любовнім божевіллі 
Сухими пальцями, я простираюсь 
У скрусі на землі і темні ноги
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Цілунками й сльозами омиваю;
У пітьмі ночі, скорчившись, голодний,
З очима жадібними, що палають 
У черепа орбітах широченних, 
Здригаючись, я жду, чи не надійде 
Одвіт мені з найближчим сходом сонця. 
Та з кожним просвітом новим, одначе, 
Мені життя здається жалюгідним,
Мов крапля молока, що на соску 
По грубому доїнні зостається,
Мов муравля вантаж дрібний, мов чашка 
Води застояної в клітці щигля...»

І схожими були гарячі руки 
Гіганта на погризені, і чорні,
І вичавлені виноградні грона.

Німа земля й мойого серця голос 
На все це відповідь дали мені.

ЯРМО І ЗІРКА

Як я вродивсь, мені сказала мати:
— Гіганте чесний, квіте мого лона, 
Подобо світу, рибо, що спроможна 
В орла, в коня, в людину обернутись, 
Тобі приношу з болем дві ознаки 
Життя — дивись і вибирай одну.
Оце — ярмо; хто взяв його для себе, 
Стає волом сумирним, та, оскільки 
Працює на панів, овес він має 
В достатку й на соломі теплій спить. 
А це — о тайно, зроджена в утробі
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Моїй, як у землі гірське верхів’я,—
Це зірка, що підносить і вбиває. 
Тікають грішні від того, хто світло 
Її несе; в житті, немов потвора, 
Обтяжена злочинствами, самотнім 
Буває кожен, хто прийняв ту зірку;
Та чоловік, який вола без болю 
Наслідує, волом стає навіки 
І вгору сходить, як худоба млява;
А той, хто зіркою оперезався,
У творчості зростає. Як у світ 
Він виллє з келеха свойого трунок,
Як, радий і поважний, для поживи 
Кривавого празникування людства 
З грудей своїх він вирве серце й вишле 
Свої кличі на Південь і на Північ,
Його зоря оповиває сяйвом,
Повітрям, що, немов на святі, світить.
І чує той, хто не злякався жити,
Що вгору він підноситься крізь темінь!

— Ярмо дай, мамо! Я на нього стану, 
Щоб на моїм чолі горіла краще 
Та зірка, що підносить і вбиває.

ЗНАМЕНИТИЙ ОСТРІВ

Я тут, я сам-один, я вщент розбитий. 
Ревуть громи, згромаджуються хмари, 
Стискаються, і рвуться, й вибухають; 
Морські тумани скелю оповили. 
Скорбота й жах мені з’їдають очі.
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Нащо, скажи, розлючена Природо,
Безплідну самоту даєш ти тому,
Хто, повен прагнення любові, гине?
Що ти шукаєш, Христе нерозп’ятий?
Де, о ворожа пітьмо, де той вівтар,
Який чоло моє прийняти може?
За кого ж я пожертвую життям?

Завіса розірвалась, і крізь просвіт 
Блакиті лагідної в купах мряви,
Як на полотнах Діаса, людина 
Сумна зі скелі дивиться на поле,
На білих кавалерів і на чорних 
Венер, увінчаних болотним цвітом, 
Насиченим смердючістю важкою.
Вони танцюють; з кожним поворотом 
Земля під їх ногами осідає!
Коли в цілунку безсоромнім губи 
Тьмянкі й тремтячі вже з’єднатись мають, 
Із них зриваються покриті жовчю, 
Провісницькі, недобрі птахи смерті.

ЖАГА КРАСИ

Я сам-один; приходить вірш до мене, 
З’являється, як голуб до голубки,
До подруги, що кличе на рятунок.
Як із високих верховин на доли,
У скелях танучи, біжать струмками 
Численними сніги, так по глибинах 
Пригноблених мого єства шаліє 
І струменить жага краси небесна, 
Любов цілюща, жадібність краси.

174



Так із безмежної блакиті неба, 
Невинного душею, овівають 
Криваве і темнюще людство зорі, 
Дружини тиші, світло благородне 
На нього проливаючи, та з квітів 
Так аромат здіймається неясний.

Мені найбільше й досконале дайте — 
Малюнок Мікеланджело, рапіру 
Із рукояттю, що зробив Челліні, 
Гарнішою за дах ажурний з кості 
Слонової, який Природа творить.
Мені ви дайте череп, де згоріли 
Всесвітній смуток Гамлета й безумна 
Скаженість мавра; юну індіанку,
Яка на березі ріки, що мури 
Прадавнього Чічена омиває,
У затіні величного платана 
Волоссям власним тихо витирала 
Своє струнке, сяйливе, чисте тіло. 
Мені ви дайте невимовну, вічну, 
Спокійну душу мармуру, що Лувру 
Пихатому віддала Афродіта 
Мілоська, наче білу піну й квітку.

О МАРГАРИТО!

Побачення у темній брамі дому,
Де холод нас примушував тулитись 
Одне до одного так щиро й тісно, 
Що ми зливалися в єдине тіло;
Хай вітер свище і летить собі, 
Ковзаючись по листю, як хлоп’як,
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Здоров’я повен. Тут, поміж дерев, 
Навчиться вірш мій бути величавим. 
Лиш ніч кохання гідна. Для любові 
Підходить тиша, темінь і самотність.
О Маргарито, де ж ті наші ночі?!

БІЛИЙ ОРЕЛ

Стоїть щоранку
Біля мого твердого ложа кат.
Палає сонце, світ встає, а вітер 
Із голови лукавство проганяє,
І мій орел, мій білий, мій нещасний, 
Що родиться в душі моїй щоночі,
У досвітку земнім здіймає крила 
І починає свій політ до сонця.

*

Та замість льоту до ясного сонця, 
Скривавлений, побитий, під ногами 
У пошуках зернини він літає.
О ноче, сонце скорбних, любе лоно, 
Де серце зновлює свою наснагу, 
Тривай подовше, прибери подобу 
Невісти найчистішої, щоб міг я 
Цілунками безумними своїми 
Твоє чоло, і руки, й ноги вкрити. 
Звільни мене від ката, вічна ноче,
Або сама мені з промінням першим 
Дай чисту, звільнюючу зброю в руки. 
Як зробиш ти її? При світлі зір!

* Пропуск в оригіналі.
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ЛЮБОВ У ВЕЛИКОМУ МІСТІ

Тепер шалених швидкостей часи.
Біжить, як світло, голос; у шпилі,
Мов корабель на мілині жахній,
Втопає блискавка; легенька лодь 
Несе людину в безмірі небес;
Любов так само поспішає — мить 
Вона живе і гине на очах.
Це місто — клітка мертвих голубиць 
І ласих полювальників! Якби 
Потріскали тіла людей і в прах 
Попадали, розпавшись умлівіч,—
Нічого не з’явилось би з нутра!
Лиш вичавлені, зморщені плоди!

Тут любляться поспішно, на ходу,
В гидоті вулиць і салонів; цвіт 
Гниє і в’яне в пуп’янку. Дівча,
Що радше б смерті руку подало,
Ніж незнайомцю; щастя боязке 
Цнотливості; той стан, коли душа 
Вистрибує з грудей; тремтливий страх, 
Коли ти поспішаєш навпрямки 
До дівчини й біля її дверей 
Розплакатися хочеш, як дитя;
Той погляд, що у полум’я веде, 
Забарвлює лице вогнем троянд,—
Які це вигадки! Хто має час 
Поводитись по-лицарськи?! Нехай 
Красуню купить багатій собі,
Як вазу чи розкішне полотно!
Коли напитись хоче хтось, бере 
Найближчу чарочку, а там її,
Порожню і змутнілу, кине геть
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І далі йде, як дегустатор. Кров 
Невидима тече, а він іде,
Увінчаний вінком бридких звитяг!
Ні, це не люди — це уламки душ, 
Ходячі ганчірки й могили. їх 
Дрібні серця подібні до плодів,
Що, зірвані завчасно, свій м'якуш 
Не сонцем наливають, а стають 
М'якими від ударів селюка,
Що їх продати на базар привіз!

Це вік ночей безсонних, губ сухих 
І вичавлених зеленцем життів!
Чого ж нема, як щастя вже нема?
Мов заєць потривожений, що в ліс 
Тікає від веселого ловця,
Так ум ховається, але його 
Вистежує, як багатій-ловець,
Жадання гарячкове і прудке.

Мене лякає місто! Все воно 
Тих чарок повне, що лиш до пиття! 
Та я боюсь. Отруєний напій 
Зубами може вгризтись, як мара 
Помстлива, в серце. О, я прагну жить! 
Але нема такого на землі 
Вина, як я жадаю. Не страждав 
Я ще настільки, щоб пробити мур, 
Який мене відділює — о біль! —
Від виноградника мого. Беріть, 
Нікчемні дегустатори, чзджи,
Де сік лілей налито, як вино,
Беріть, не відаючи співчуття,
І заливайтесь, нелюди. Свою 
Я тим напоєм не сплямую честь!
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Я ЖИВ, Я ВМЕР

Я жив, я вмер, але в своїй ходячій 
Могилі я живу ще й досі — панцир 
Залізний з восьмого століття важить 
Далеко менше, ніж моє обличчя.
Я голову тримаю так недвижно,
Бо, ходячи по світі, море сліз

* Не дивуйтесь. 
Не скаржуся, бо скарги — це лакеїв 
Прислужна справа, і жінок, і юних, 
Що лиш навчаються любовних співів, 
На лірах давніх бренькаючи. Я 
Живу так, ніби вся моя істота 
В одному, роздираючому душу,
Риданні виривається. Щорання 
Останки власні я збираю швидко, 
Перед ненатлим людом їх складаю 
І, як живих, прогулюю. Та сталось,
Що я лицем до світла обернувся,
І, наче в пітьму, де я сплю, в пилюку 
Свою одежу маскарадну кинув,
І враз побачив, як холодне тіло 
На землю пада, ніби мертва скеля,
Що валиться на схили гір безплідні.

Я жив, я присягнув на чесній зброї 
Обов’язку, і сонце не ховалось,
Не бачивши боїв моїх, за гори!
Не хочу розмовляти, ні дивитись,
Ні думати! Схрестивши руки, хочу 
Втонути, як у хмарі, в супокої.
Вночі, як сон до воїнів своїх

* Пропуск в оригіналі.
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Життя в казарми чорні прикликає, 
Я відвертаюсь від життя; обличчям 
До миру повертаюсь і, як сутність 
Усіх своїх боїв на світі, бачу 
Білявеньке волоссячко дівчати 
І сиву голову старого діда.

НОВА СТРОФА

Коли, поезіє,
Коли спочину на твоєму лоні?!
Життя в колиску подає вудила!
Як цей, чи той, чи я живем печально,
То тільки наша в тім провина буде! 
Народжується кінь з крильми, він дальше 
Літає за людину, та вона 
Могутніші за крила — має руки дужі. 
Народжується кінь в оброті з вітру, 
Пришпорений, палаючий; людині 
Життя в колиску подає вудила!
Якщо вона їх скрутить і відкине,
Хай звинувачує себе, зблукавши,
В трясовину потрапивши; хай звільнить 
Оброть од полум’я або від терня, 
щоб сонце * життя зухвале.

Ми — автори свого добра чи зла,
І кожен є творцем свого, а скарга 
Лиш додає незграбності й безчестя 
Помилці нашій. Ми співать повинні,

Пропуск в оригіналі.
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Хоч гідри нам перегризають груди,
Про величавість і красу життя!
0  безкінечний і прекрасний всесвіт...

Бруднющий робітник; хирлява жінка 
З марним лицем і пальцями товстими; 
Жона, що, виставляючи на сонце 
Кінцівки, закоцюрблі у майстерні,
Як єгиптянка хтива і щаслива,
Спідницю підбирає і співає;
Хлоп’я, що хуртовини не боїться 
І, як солдат у збройнім обладунку,
До школи йде із ранцем; людське стадо 
Печальне й мовчазне, що на світанку 
Виходить і вертається із ніччю, 
Відпрацювавши день на хліб насущний,— 
Ось хто, як світ — Мемнона, будить ліру 
Мою. Нащадки, вірші невмирущі,
Діла забутих предків, печі грізні,
Де в коней і тритонів цілі гори 
Переплавляють переможні люди,—
Оце Астіанакс і Андромаха,
Та кращі тут вони, а не в Гомера.

Природа вічна; Мінотавра світ,
Що йде до мотиля, котрий конає 
Від кружеляння надовколо сонця;
Жадоба світла, що, немовби море 
Спрагненних уст, гіркотною водою 
Життя важкого ятриться; колона 
Бійців, що йдуть в атаку без боязні, 
Вчорашнього зваливши в порох бога; 
Розкуті з ретязів залізних руки
1 крок легкий, мов рух у порожнечі,---
Оце поезія, строфа крилата,
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Крик, що в терцини, та вузькі октави, 
Та в склад манірний не вмістить ніколи

Зрівняйте гори, вишліфуйте з леза 
Живого сонця плектр, щоб він, як море 
Червоне й перламутрове, заграв — 
Початок це строфи нової буде!

Як привиди Неаполя безплотні,
Безкровні духи, що в спорохнявілих
І вимерлих палатах, у камзолах, 
Вишиваних геральдикою, кроком 
Глухим блукають і навчати хочуть 
Беззубими й безгласними устами 
Світ, що спішить дорогою своєю,—
Так на деревах стомлених, на злаках 
Потоптаних, на згаслих діадемах 
З’являються нещасні потерчата 
В лахмітті форм віршованих старих. 
Будують гнізда не на пнях дупластих 
Розумні, милі та співочі птахи,
Веселі вістуни ясного ранку,—
Вони зеленого шукають гілля,
Високого, пахкого соком древа.
Та мій обов’язок встає із сонцем,
Хоч спати ліг пізніше, ніж воно,
Від гуркоту пекарні, від жароти 
Душа моя в знесиленому тілі 
Спить, ніби вірш, і крізь розбиту ліру 
Безкрило, струн не будячи, проходить! 
Отож, нова строфо, даруй мені,
Що грубо так люблю. Поезіє,
Коли спочину на твоєму лоні?
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ЖІНКИ

1

Ця смугловида, та білява, третя —
З очима, ніби море; чорнобрива.
Одна висока і гнучка, як пальма,
А друга — щебетлива, мов канарок.
Всі небезпечні; розпускають довге 
Волосся, наче сіть, свою принаду 
Підносять, наче іграшку, до вуст 
Коханого, який не >йде до храму 
З таким благоговінням, як до тіла 
Жіночого; вона вже без вуалі 
Лежить в його владарюванні, він 
У спалахнулій темряві щасливий 
Встає, неначе пурпур королівський 
Ранкової зорі. Душа, як птиця,
В той час на гілці і на квітах ніжних 
Виспівує про жінку. Благородне 
Натхнення спалює жерця любові 
І тут же розбивається безглуздо,
Мов кришталевий келех. Тільки птиці, 
Лиш птиці не стихають. Це душа 
Лишає всесвіту своє кохання.

2

Любов — палаюче вино, на сонці 
Переливається, підносить піну,
А в бульбашках її веселих діти 
Бліді та кучеряві; запахущі 
Альтанки, романтичні парки, лані 
Та олені — відбилося усе.
З коштовностей, рубінів, ізмарагдів,

183



Оніксів, бірюзи та діамантів, 
Розплавлених на вічному вогні, 
Готується диявольське питво;
Бокал, що нині щастя не приніс, 
Згорить в палаючій лавині завтра.

3

І спати, і будитись, і вклонятись,—
Хоч я вклонятись не люблю,— приємно 
В присутності дитини, бо вона 
Перед тиранами не колінкує,
Тому я біля неї чуюсь гордим.
Якщо з моїх печальних кротких уст 
Злітає усміх, як благословенний 
Духмяний вітер з кучерів дитини,
То знайте: так довірливі сміються,
Що сонця вічного шукали завжди 
В красі людини. Є питво єдине,
Є лиш один бокал, котрий втоляє 
Жагу любові і краси,— Природа;
Вона своїм улюбленцям коханим 
Медові поцілунки роздає-

4

Щоб люди шліфували світ, Природа 
Створила гори і вулкани; море —
Дала на те, щоб люди зрозуміли 
Мізерність власну. В огнянім горнилі 
Природа зарівно творила вітер,
Людину й сонце. Щоб владати ними, 
Наповнює вона людині груди 
Зловісною і темною снагою.
Із волею повітря не зрівнятись
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Людині; їй і сонця не затьмити 
Вродливістю. У серці людськім — звір 
Ось біля ніг звитяжниці-рабині 
Лежить людина спідлена і мертва.

ЧИСТА ЗІРНИЦЯ

Про мертвого, який з теплом зірниці,
Що впало, наче золота намітка,
На землю, на своїх костях студених 
Відчув могильну пилюгу, й до сонця 
Сяйливого воскрес, і, день проживши,
Знов повернувся в небуття, ці вірші:
«Душе ласкава, що в мою могилу 
Твій стук заходить, наче біле світло 
Січневих зір у палаци розбиті 
Грудей моїх,— ти світиш і холодні 
Останки тих, що люто і захланно 
Жили в мені, в голубок обертаєш;
Ти — сяйво, чистота, безнога птахо,
Яку лякає людський шум; синьйоро 
З волоссям чорним, знову оживає 
В твоїй присутності мій мертвий вірш!
Як у солодкі росяні години 
Із моря темного виходить сонце,
Він у повітря лине, і, мов плащ 
Ясного світу, схоплений в польоті,
Перед тобою падає на землю,
І хвилями великими лягає,
Як римський пурпур — величаво й владно.
Я ноги цілував тобі, я бачив,
Як ти проходила; нарешті, має
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Земля і світло, й запахи! А вірш, 
Який життя моє щоденне мучив,
І катував мене, і з губ сухих 
Та жадібних уривками зривався, 
Звитяжно й мелодійно нині грає;
І, наче море, котиться під сонцем,
Під синім простором біліє в піні.

Кохання чародійна сило! В мене 
Є товариство, щоб життя зустріти! 
Побачення я маю в кожну пору —
В години світла, спочиву й цвітіння».

Це кажучи, співець відкриті руки 
Простяг, як для обіймів. А любов, 
Яка давала слову рух і силу,
Тривала стільки, як триває слово.

О, нещаслива та душа, в якій 
Пожар здіймає щонайменша іскра

а мрія,
Що велич бачила, раптово зникла, 
Неначе мертвий птах. Вогненний...* 
Він змовк, вернувся у свою могилу.

ЗДИБЛЕНА ГРИВА

Чому це так, мов здиблюється грива 
Коня наляканого, що побачив 
У пні сухому кігті й зуби вовка,

* Тут і вище пропуски в оригіналі. 
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Підводиться моє розбите слово?
Та все ж воно підводиться! Так само, 
Як ударяє в небо струмінь крові,
Коли розріжуть шию худобині.
О, лиш любов народжує пісні!

ВІДДАТИСЯ ПРОСТОРАМ

Віддатися просторам я жадаю,
Де в злагоді живеться, де в одежі,
Зі світла зшитій, радістю п’янкою 
Наповнені, по білих оболоках 
Гуляють... де живуть зірки і Данте.
Я знаю, знаю, бо в години чисті 
Я бачив сам, як розкриває квітка 
Свій пуп’янок тугий — у цей же спосіб 
Незрима розкривається душа.
Я вам скажу, послухайте, це швидко 
Прийде, як несподіване світання,
Це — ніби з першим променем весни 
Кущі бузку вкриваються квітками...
Біда! Я вам хотів це розказати,
Але, чекаючи на вірш, побачив,
Як грандіозні образи сідали 
Переді мною, мов орли могутні.
Та відганяють людські голоси 
Від мене золотих, шляхетних птиць, 
Вони вже відлітають. Ось, дивіться,
Як із моєї рани кров струмує.
Як хочете од мене символ світу 
В цей час, дивіться: зламане крило.
Як легко злото обробляти! Мука —
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Виковувати дух. Моя душа 
Живе, як сарна, замкнута в печері. 
Недобре це! Я, плачучи, помщусь!

ПОРТАЛ

У тому місці, де розумний Франклін 
Покликав на побачення і спутав,
Немов лошицю, блискавку, навпроти 
Хатин брудних, посеред стосів цегли, 
Понад нових фундаментів рядами,
Що виростали, наче зуби з ясен, 
Порталу колонада височіла!
А біля неї люди...* Ті, що завжди 
Коло нових збираються заводів.

І ті, що відзначаються дуренством, 
Захоплено дивились на колони,
А інші їх потворними вважали,
Мов гнівались, що зростом вони менші 
Від тих колон. А той портал у мурах, 
Що виростали з риштувань довкола,
Був, ніби щелепа скелета біла,
В якій рідкі ряди зубів — колони...
Ось люди й блоки небо підкорили,
І дерлися вони в темнотах далі 
Все вище й вище, і побудували 
Прекрасні й величаві хмаросяги —
І між небесних побудов, нарешті, 
Портал заграв потужною красою.

* Пропуск в оригіналі.
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АНДАЛУЗЬКА МАНТИЛЬЯ

Чом не тепер кінець, коли ти можеш 
Моє щасливе тіло, ніби в саван,
В мантилью загорнути, андалузко?
Мені не сором, що мене знайшли б 
Із серцем, гребінцем твоїм пробитим! 
Мене ти покидаєш! За тобою 
Йдуть, як незримий почет, на стеблинах 
Мої жасмини і мої гвоздики.
Відходиш! Всі відходять! І на мене 
Ти дивишся, як той, хто кинуть мас 
Лункий клейнод у вазу кришталеву;
До рук твоїх простягнутих, як спраглий 
До кошика з плодами, припадаю.

Мій дух підносиш ти з землі, як птиця 
Підносить випале з гнізда пташатко.

ПОЕТ

Як над солоним морем виростає 
Троянда, а в пісках пустині — пальма, 
Так виринають вірші з мого болю, 
Палаючі, тремтячі, запахущі.
Так у зелених водах океану 
З розломаною щоглою, з вітрилом 
Опущеним, підставивши свій бік 
Захланним хвилям, по гримучій битві 
З вітрами далі корабель пливе.

О жах! О жах! І на землі, й на морі 
Був тільки скрегіт, плач, туман і стогін!
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Котились на рівнину скельні гори, 
Розламані, а доли й каламутні 
Розливи рік, що вийшли з берегів,
У море кидались, огромна велич 
Морська вміщалась у долині кожній;
Усі зірки на небі позгасали; 
Завихрювалися вітри, неначе 
Лахміття, в темряві вони тікали, 
Розчахувались, бились між собою,
В провалля падали, на повітряних 
Високих кручах гуркотіли; в хмарах — 
Світила божевільні розпадались.

Та згодом сонце засміялось, блисло 
Весільне сяйво на землі й на морі!
Все очищає й робить плідним буря!
З повітря голубого вже звисали,
Мов до небес прикріплені вуалі,
Вітрів закучерявлених покрови,
Розтерзані в ревущих високостях.
По лікуванні при погоді добрій 
Загоєні ще рожевіють рани.
Гойдався корабель, і, мов дитина, 
Пустуючи, із хвилями він грався.

НЕНАВИДЖУ МОРЕ

Ненавиджу і зневажаю море, 
Прекрасне лиш тоді, як плаче й стогне 
Під кілем корабля і, ніби демон 
Під покривалом чорним, під вітрами 
Нічними вигинається, покірне 
Звитяжцеві найбільшому — людині,
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Яка на палубі при світлі зір,
Зачиненім у сфери кришталеві,
Гортає в книжці сторінки спокійно.

Ненавиджу я море безкінечне,
Однакове й холодне; не пригорне 
Воно, як праліс, добрими руками 
Пораненого, що людей безжальних, 
Зневірившись у доброті, покинув;
Не ждатиме воно на чоловіка,
Як той борець з відкритою душею —
На втоптаній землі, а на сипкому 
Піску — як смертоносний змій. Природа, 
Моря і сонце мусять бути також 
Відвертими і чесними, щоб людство 
Подвигнута до благородства. Завжди 
Душа, в якій немає пальм і квітів, 
Пустинею пустошньою здається.

Що мертвий, я, це ясно, й це дурниця, 
Бо я люблю життя прекрасне, змінне, 
Вогненне, незнищенне, споконвічне.
Мене катує не життя, а думка,
Що я, не творячи добра, існую;
Люблю свої печалі — благородства 
Свого щити. Не буду я винити 
Життя за всі свої нещастя; втіхи 
Чужої не струю своїм стражданням. 
Земля — ласкава, і життя — священне. 
Знаходиться в самому болі зав'язь 
Життя нового і найвища радість,
Ясна і в непроникна, як світанок.
Хай умирають дурні всі одразу,
Щоб тільки з їх очей зринали сльози,
Та більші і прекрасніші за море.
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Я моря не люблю, мерця сумного, 
Огромного, створіннями гидкими 
Заселеного; всі вони як очі 
Потвори, що з переситу здихає,
Як очі найманого і слизького 
Любовника, що обіймає шльондру; 
Сказав я: підле море; боягузи 
Такі — мовчать про те, що відчувають; 
А я, коли негідника побачу,
Кажу відверто: ось іде негідник,
І не мовчу, зігнувшись, наче море;
Не для того свій вірш я зберігаю,
Щоб із троянд вінки сплітати дамам, 
Робити чесні маски для підлоти.

Ненавиджу я море, що без гніву 
Несе на спині корабель важучий.
У квітах і піснях везе тирана!

ТРАВНЕВА НІЧ

Освітлюється зіркою земля, 
Наповнюються пахощами квітки 
Простори безкінечні. Мов серпанок, 
Неясна, таємнича оболонка 
Вкриває всю природу, і сам образ 
Прекрасного світіння постає 
Вгорі, над людським бойовищем. Тиша! 
Барвиста темрява! Так, ніби сонце 
Підпалює дзвінке село, біліє 
Блискуче сяйво місяця. В очах 
Проходить видиво — коли шукають 
Чудовий зміст пораненої вази,
Він у в очах снопом пахким зринає.
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Коли тягар повік ховає очі,
Неначе квітка, що, згорнувши крила, 
Вбирає пахощі свої до себе,
У внутрішньому храмі, наче стогін, 
Підводиться бліда скорботна постать! 
Божественне діяння! В образ жінки 
Коханої вселенна переходить,
Форм не втрачаючи своїх, і муж, 
Очищений своїм цнотливим болем, 
Передчуває рай небес посмертних!

БЕНКЕТУВАННЯ ТИРАНІВ

Є між людьми поріддя незнищенне 
Падлюк пихатих — кігтями й зубами 
Від голови до п’ят вони оброслі;
А є й такі, мов цвіт, що видихає 
З любові до людей свою пахучість.
Як горлиці й драпіжники у лісі, 
Комахоїдні дерева і чисті 
Мімози та гвоздики по садах.
Ті душами людей себе годують,
А ці дають на їдло власні душі,
Щоб зуби ненажер розкошували,—
Так сталь студена гріється у тілі 
Тієї дівчини, яку вбиває.
Сидять жахні тирани на бенкеті,
Коли ж у страву запихають руку 
Криваву, з мертвого страждальця світло 
Зринає і лякає їх, і квіти 
З’являються великі, як розп’яття,—
З нажаханими нутрощами прудко 
Червономорді бестії тікають.
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Нікчемні самолюби, що свій розум 
Поставили на службу ненажерству,
Ті, що на їх чолі немає німбу,
Який ярмо залізне розплавляє,—
Так сонце в іскри обертає зорі,
Занурені в його велике лоно;
Ті, що не знають гідності, ні честі,
Ні людського сумління,— ліліпути,
Життя дрібні недоростки, уважні 
Не до гармоній світових,
А до розваг і втіх, щоразу більших.

Гареми, танці, музика, забави 
Та неповага до людей сміливих.
Якщо це може статися без крові,
Хай станеться... прибий же їх, прибий же 
До щонайвищого стовпа край шляху, 
Вганяючи гвіздки у грубі чола,—
Як робітник, що забиває віко 
Важкої домовини,—
У чола зрадників святого людства,
Тих лютих звірів,
Що рвуть тебе і весь народ зубами.

КРИЛАТА ЧАША

Крилата чаша — хто її побачив 
Раніш від мене? Вчора підіймалась 
Вона велично, ніби той, ХгТО носить 
Єлей; і до її країв солодких 
Я притискав свої спрагненні губи. 
Не загубив я й крапельки малої,
Ні краплі трунку із твого цілунку!
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Пригадуєш? Твоє волосся чорне 
З моїми покохалося руками,
Палаючі твої вуста від мене 
Не відділялись. Чисте, як цілунок,
Було повітря в нашому околі;
Тебе обнявши, я відчув, кохана,
Що все життя — в моїх обіймах. Землю 
Згубив я з поля зору, громи людства, 
Його бої дикунські раптом стихли — 
Злітала вгору чаша, й разом з нею, 
Припавши до її країв солодких,
Мов несений невидними руками,
Летів і я в блакитному просторі!

Любове! О могутній, мудрий майстре! 
Коваль кує обруч з литка заліза; 
Пелюстку, жінку, янгола, орлицю —
Все ювелір зробить зі злота може,
Та тільки ти єдина знаєш спосіб,
Як Всесвіт умістити в поцілунку!

ДЕРЕВО МОЄЇ ДУШІ

Я чую, як до мене лине думка 
Твоя, мов птах, що протинає простір; 
В моїй душі вона гніздо звиває.
Душа квітує, гілля тріпотить,
Як свіжі губи юнака, що вперше 
Красуню обнімає, шепче листя — 
Такими язики бувають заздрих 
І заклопотаних служниць у домі 
Багатому, де дівчині готують 
Перед весіллям шлюбне ложе. Душу
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Свою розлогу віддаю тобі!
Гніздиться в ній все жалібне, печальне, 
Все, що ридає, мучиться і гине!
Я від сухих листків і від пилюки 
її дбайливо очищаю, кожен 
Листочок витираю, і знімаю 
Із квітів гусениць, і надовкола 
Обкопую її, щоб дерен дихав;
Тебе прийняти, о пташино чиста,
Свою безумну душу я готую!

МІСЯЧНЕ СЯЙВО

Ясне було його лице; на плечі 
Біляві кучері спадали; ніжна 
Світила усмішка; він був сліпим 
З народження; здавалося, що він 
Видющий; за безмовними очима 
Душа, мов озеро спокійне, вільна 
Від жаху, що його на світі бачать, 
Свої сумирні води плавно гнала,
За білими повіками виднілись 
Літаючі зірки й сріблясті птахи,
За вхід до світло-тінявих печер 
Цілунки сперечалися щасливі,
На крилах лебедів пливли поволі 
Пречисті мрії і думки сліпця.

Немов квітуча гілка тихій річці, 
Яка пливе по рівняві, сліпому 
Зустрілася привітна, люба жінка; 
Він спалахнув, почервонів, і руки 
Коханої своєї сто разів
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Поцілував, і сповнив душу ними.
В одну гірлянду сплетені, мов квіти,
Ті люди проживали благородно 
Своє життя; не раз у тіні щастя 
Вони відпочивали, сном обняті.

Як скорюють коня, що, битви й поля 
Жадаючи, на вершника свого 
Суворо дивиться, немов кусає,
Так невидющий душу бунтівливу,
За темним зором сховану, скоряв.
— Якби ти бачив! — говорили д£рні,
В душі своїй сліпі,— якби ти бачив,
Як на опалене пшеничне поле 
Виводить Сонце армію свою,
Як промені ідуть, піднявши піки,
Як шоломи виблискують, а пера 
В повітрі грають іскрами й мигтять!
Якби ти бачив, як буремне море 
Підносить дужих, топить нещасливих,
Якби ти бачив, як сумна Земля,
Коли її освітить повен Місяць,
Здається нареченою, що звільна 
Ступає в безмірі небес, немов 
Оселю милого свого шукає!

— Це так, можливо, як малу дитину 
Погладити?

— Мовчи, сліпий! Це — ніби 
Життя в єдиній квіточці вмістить!

Нараз прозрів сліпець.
Йому сказали:

— Дивись, то — світить Місяць. Море сяйва! 
Руйновища, безодні і печери
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У тому сяйві ніжно і невинно 
Поблискують, неначе груди горлиць.
— Це все? — спитав незрячий і, звернувши 
До милої ревнивої своєї 
Уже видющі і відкриті очі,
Сказав: — Для того, хто кохати вміє,
Це сяйво місячне — не новина!

КРИЖАНИЙ ЦВІТ
(Дізнавшись про смерть 

Мануеля Окаранса)

Похмура! Чорна! Голодом жахливо 
Роз’ятрена! Її гортань — печера,
А подих — вітер-суховій, а зуби —
Серпи, а крок — то хвиля, що ковтає 
Сади й ліси, а харч її — то люди.
Вона іде! Ховайтесь, милі друзі,
Коханий сину, найдорожчий батьку!
Вона сліпа — все пожирає: голод 
їй сліпить очі й душу. Він страшнющий —
Той голос Смерті!

О, тепер вона —
Не милосердна подруга, що мури 
Тюремні розбиває й відкриває 
Ув’язненій душі щасливе небо;
Вона — не ніжна, лагідна й прихильна 
Збавителька сумних, яка із плоті 
Веде, як із покинутого саду,
Стражденну душу і в саду найвищім 
Її лишає, де ласкавий місяць 
Одвічно сяє, де зростають буйно 
Лише троянди білі; не воскресла
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У пам'яті жона; не вічна мати,
Не видима нікому, що обійми 
З урочистого кола відкриває 
Синам, яких життя нещадно палить,
І, щоб вони перепочили й знову 
Наснажилися для нової битви, 
їх голови гарячі, полум’яні 
До лона життєдайного схиляє.
Ні, гляньте: навіть одесную бога 
Найвищого, закутаного в хмари,
Ходящого по небу й горах лунко;
І на краях божественної чаші,
Що зроблена в горі гігантській майстром, 
Чиї тверді і непохибні руки,
При блискавицях створені, як грудку 
Крихкої глини, скелю розтискали;
І на краях посудини, з якої
За вічний мир, нарешті, п’ють,— лукаве
І ненаситне зло, немов комаха,
Сидить, і щупальчиками своїми 
Ворушить, і впивається у п’ющихі 
Смерть єсть раба! Рабиня мовчазного 
Володаря життя і потаємна 
Збавителька людей! Але володар 
Своїм рабам наказує безжально,
Щоб до останніх подихів своїх 
У ясній тіні золотого мирта 
Добро і зло змагали їхні груди;
Лиш тому він дає троянди вічні,
Хто в нього на очах зловісне горе 
В останній битві повергає в прах.
І на сухе чоло тоді владика —
Той, хто не має в грудях болю й смерті,— 
Кладе свій милосердний поцілунок.
І в Смерті завжди б’ються між собою
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Добро і зло... О владарю суворий,
Мене до бунту й захвату приводить 
Ця тайна болю, кара за провину 
Життя, що є провиною твоєю,—
Це невідступне і жахне страждання!
А може, лоно, сяюче красою,
Скорити внутрішнього звіра прагне 
І відчуває в цьому втіху, розкіш 
Таку, що мука блідне перед нею? 
Злочинна і страшна година, Смерте, 
Коли тебе палив нещадний голод,
І ти поклала на людину славну 
Свою суху, стинаючу правицю!
Ні, не такими жертвами ти пітьму 
Повинна заселяти! Хай падлюки,
Та старці немічні, та вояки 
Ліниві йдуть у темінь! Ти ж повинна 
В своєму лоні знов життя давати 
Старим, а воїнам безсилим — зброю!
Але не входь ніколи до майстерні 
Творця! О Смерте, ти його украла,
Так, ти його підступно вкрала з дому, 
Де люди на собі тепер од жалю 
Волосся рвуть, а друг сумний, самотній, 
Його до себе кличучи, хитає 
Німотну темінь жестами розпуки!
Скажи мені, зловісна викрадачко,
Де схов твоєї лютої провини,
Де в глибині землі ти прихистила 
Офіру благородну, оповивши 
Її усохлим лісом, як волоссям 
Із голови порожньої твоєї?
Де та скала? Проб’ю до неї входи 
Свого меча важкого рукояттю!
Та — горе! Де той воїн, що зі мною

200



На пошуки піде? Нема нікого!
Земля — мов Капуя, вітрам відкрита! 
Лишились тільки підлі дезертири,
Що, кинувши іржаву зброю, скрині 
Добром чужим наповнюють невтомно!

Не з мармуру вже він і не зі злота,
Не з каменю тривкого, не з заліза — 
Божественний, чудовний людський рід!
Ці люди нинішні — то клітка з плоті; 
їх од вітрів жорстоких захищають 
Лиш золоті та пурпурні покрови,
Та в глибині тієї клітки — чорна 
Комаха із захланними очима,
З широким ротом — скаче, їсть, сміється! 
Був злочин добрий, Смерте! Бережи 
В землі безсмертній благородну здобич!

ЛІТЕРАМИ ЗІР

Я записати літерами зір
Хотів би на землі той жах небесний,
Який побачив я у високостях;
В той час, коли внизу безжурні ходять 
І пахне вичавленими плодами,
І танцями, й постелями,— у небі 
Стоїть посеред хмар юнак вродливий, 
Блідий, похмурий, як монарх на троні, 
І видно, начебто на спині в нього 
Крил ясних появляються початки,
І, мов погасла зірка, в лівім боці 
Його грудей — видніється діра,
Немов земля, розчахнута й глибока,
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Як з неї вирвуть дерево з корінням; 
До нього рвуться, душачись навзаєм, 
У зграях чорних стиснуті потвори: 
Назовні — їх зади, а пащі разом 
Поєднані в одну велику пащу,
І на тарелі з кованого злота 
Співець їм серце власне подає.

МІЙ ВІРШ ІДЕ 
І КЛЕКОТИТЬ

Мій вірш іде і клекотить, немОв 
Моє жагуче серце,— добре йти 
Струмочком тихим по низовині, 
Ковзаючи посеред свіжих трав;
Але стрімка вода, що з гір летить,
І по розколинах високих скель 
Спускається, і на сухі грунти 
Спадає, й розбивається об твердь,
І скаче серед грубих стовбурищ,— 
Як може згодом бавитись вона, 
Немов салонний песик у садку 
Підстриженому з квітами, або 
В акваріумі золотом блищать, 
Розвеселяючи духмяних дам?

Напахчений палац вона затопить, 
Мов оскверняючи його, шалено 
В розкішні кабінети увірветься,
Де барди, як священики, вродливі 
Мережать строфи і квітучі рими 
На білих шовках голками зі срібла; 
І підберуть, злякавшись, на дивани
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Галантні дами ніженьки в панчохах, 
Але вода, знесилівши тим часом, 
Оманлива, як все, що згинуть мас, 
Жіночі туфлі цілувати буде 
Смиренно і вмиратиме у сплесках.

ПОЕТИКА
Жадає правда скіпетра. Мій вірш,
Як паж люб’язний, може походжати 
По багатющих і розкішних залах, 
Закохано тремтіти може в почті 
Блискучої принцеси; добре знані 
Моєму віршеві короткі шпаги,
І фіолетовий камзол, і дамський 
Червоний капелюшок, і лосини;
Мій вірш пригоди відає любовні,
Він знає охолоджені напої,—
Та надає він перевагу тиші
Кохання справжнього й плодющій сельві.
Що ж, хто канарка любить, хто — орла!

ПОЕЗІЯ СВЯЩЕННА

Поезія священна. Добувати 
її лише з душі своєї можна...
Не клич її, як тільки заманеться, 
Немов рабу нещасну, що ридає,
Коли жорстока владарка покличе,
Бо вже тоді вона прийде напевно 
Бліда й байдужа, справді як рабиня.
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Незграбно буде укладать волосся 
Своєї пані, як високу башту 
Або як твір кондитера солодкий,
Або бридкими пасмами накриє 
Чоло ясне, в якому благородство 
І всі чесноти духу добре видно,
Або, зневаживши усі прикраси,
Збере вона волосся в скромний вузол; 
Але в той час, коли раба нещасна 
Так трудиться, її печальне серце,
Немов червоний птах, тремтить у грудях 
Далекого коханого, тріпоче,
Як у гнізді своєму птах підбитий.
О, будьте прокляті, пани й тирани,
Що змушуєте плоть блукати в горі,
Де не бажає дух перебувати!

РОЗПОВІДАЮТЬ...

Розповідають, а можливо, сам я 
Вигадую, що в давнину далеку 
Один селюк свого дрозда ручного, 
Дозволивши йому літати вільно 
І кидать вітру виклик, захотів 
Звільнить од сокола, якого вивчив 
Панич, сеньйор округи, полювати;
І селянин дрозду на справжні крила 
Наставив ще фальшиві так, щоб льоту 
Веселому вони не заважали 
Настала днина, і хоробрий сокіл 
Погнався за дроздом, який на поклик 
Господаря свого летів тривожно,
Вже наздогнав його, вже впився в нього,
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Вже нитка сіпає за руку хлопця, 
Та — горе паничеві — сокіл крила 
Підроблені, наставлені хитрюще, 
Схопив, а дрозд від нього вислизає!
Ось так поезія тікає швидко 
Із пазурів того, хто ловить рими.

ПОБОЖНА ПІСНЯ

Я відкидаю втому й простирадло;
Коли людина нещаслива, сон 
Її пригнічує, і страшно також 
Уздріти в світлі їй своє нещастя,— 
Бороняться від сну і світла очі,
І видається, що не на подушках,
А в чорних лапах звіра ніч проспав ти.
Та все ж до світла, мов до річки спраглий 
Мандрівник, я вустами припадаю; 
Підносяться й радіють груди, наче 
Домашнє вогнище, коли край нього 
На Новий рік сидить уся родина,
Лицем до сонця проростають мислі!
Але нараз темніють ясні очі 
І небеса, іде рука до скроні —
Так, ніби воїн знамено вітає:
Це мертві, знов до матернього світла 
Повернуті, це мертві знов проходять.
Та я продовжую свою роботу,
Як віруючий, що йому священик 
Чоло помазав; я веду відправу 
На вівтарі природи: причащаю 
Вином і хлібом людської душі.
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НІ, МУЗИКО,
HE ГОВОРИ ПРО НЕБО

Ні, музико, не говори про небо 
Мені! Це — вмерти! Це — добути серце 
З грудей своїх! Якщо не там живу я, 
Де, наче квітка на повітрі, пальма 
Свою зелену чашу розкриває,
Якщо я йду додому... Що за слово? 
Немає дому в чужині! Вертаюсь 
Розбитий на палаючі уламки!
З землі себе самого підіймаю,
Немов різьбяр розламане розп’яття,— 
Складаю сам себе, сумний, жаждивий, 
Працюю вперто; зовні я — людина, 
Всередину загляньте, та з собою 
Візьміть Вергілія, щоб вас водив... 
Огонь валами котиться в печері,
І рани розкриваються, мов квіти 
В пекельному саду, і під ногами 
На темний жар обернуті поліна 
В сухій землі горять і палять стопи! 
Став кожен цвіт могилою жахною!
Ні, музико, не говори про небо!

НАВКОЛО 
МАРМУРОВОГО НАДГРОБ’Я

Навколо мармурового надгроб’я,
Де корсіканець підлий спить,— як руки, 
Що звинувачують, як пасма білі 
Волосся розкуйовдженого,— стяги 
Такого знівеченого народу 
Я бачив — закривавлені, подерті!
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Була й моя душа так само стягом, 
Одкрита сонцю й вільному повітрю,
На древку, наче та сосна, стрункому.
Її зненавиділи, вздрівши! Ревне 
Вчинили соколине полювання,
Послали кречетів її підбити.
О! Не один вертався з неба сокіл 
Із клаптиком душі моєї в кігтях!
Л я ж  — давай її підносить. Древко 
Видовжувалось до небес, неначе 
Втікало,— з ним підводився мій прапор! 
Але за цим по древку, як по древу, 
Полізли вгору, несучи з собою —
Хто ніж, хто трійло, ну, а хто сокиру;
І там, де зорі, як потужні сосни 
Із золота, де по молочних ріках 
Пливуть блакитні лебеді, Де входить 
Душа у квітку, де крильми тріпочуть, 
Злітають і шепочуться троянди,
Там, де кохання, серед перехрещень 
Зірок — на мене нелюди напали!
Проте ще видно древко, тільки прапор 
Такий подертий, що нема такого 
Нещасного і порваного в клоччя 
Між тими, що оздоблюють гробницю,
Де кулаки в червоній домовині 
Гризе, збудившись, підлий Бонапарт!

Я ВИДОБУДУ ВСЕ,
ЩО МАЮ В ГРУДЯХ

Я видобуду все, що маю в грудях 
Із болю й гніву. Від живих тікаю 
В сум’ятті дикому, як від прокази.
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По кораблі життя блукаю, мучить 
Мене нудьга й морська хвороба, тугу 
Томління наганяє; та кого ж то 
Вбиває корабля єдиний сколих?
Цю пісню я складаю не в годину 
Свого страждання — не пишіть ніколи, 
Страждаючи! Тоді ж бо світ поета 
Мінливого розчавлює, як велет — 
Мурашку претензійну; по розмові 
Із добрим другом я пишу — це радість, 
Це чиста втіха, зміцнююча душу;
Але мої кістки джерела болю 
Вміщають, мов барило — винний запах!

Мій біль, як труп, край берега зринає, 
Заледве спокій запанує в морі;
Немає пори жодної без рани! 
Кинджалики застромлені під нігті 
Мені — вони углиб заходять, серце 
Холоднокровно пожирають; кров’ю 
Моєю в цій великій грі життя 
Сові зловісній випало живиться.

Так я немов на вітрі пролітаю, 
Спустошений, знекровлений, кленущий, 
В нутрі своєму замкнений глибоко.
Не те щоб зрада жінки чи фортуни,
Не те щоб позов лютого магната,
А тільки те: кому це я потрібен?
І ще одне: людей спостерігаю 
І скільки ж погані я в них знаходжу! 
Але дитині я волосся гладжу 
І сумно з нею розлучаюсь, ніби 
Володар судна, що пускає в море 
Свій корабель під прапором святочним.

208



Якщо від вас я чую зло про себе,
Кажу я вам, що зло — це ви; навіщо 
Мені дано, щоб жити серед тигрів, 
Шовкові крила, а не гострі кігті?

Чи ж то закон, що крилами живитись 
Повинен тигр? Хай так! Із того звіра,
Що крилами годується сяйними,
Постане, ніби сонце, ясне диво!

Спішіте, зуби тигрячі, до мене!
Живіться мною, у криласті плечі 
Вганяйте пазурі, деріть мій череп,
Хай ламлються і падають на землю 
Мої палаючі великі крила!
Щасливий, хто за благо людства гине!
Хай пес цілує руку свого вбивці!

Як батько донечок при гультяєві- 
Спокуснику свої думки ховає,
Так при людині, за яку я гину,
Свої думки приховую, мов злочин!

О, скільки погані знаходжу в людях!
Але, щоб вічне полум’я живити,
В багатті мусять гинути найкращі!
За більшість — меншина мала! Розп’яті — 
За розпинаючих! До деревини 
Христа було прибито, а сьогодні 
Самі до себе люди всі прибиті.
Філософи з Чічена, із країни,
Де пахне цвіт акації й агави,
Співаючи й танцюючи щасливо,
Скидали в глибину озер пахучих
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Дівчаток найвродливіших; найкращу 
Красуню вибирали і звергали 
Із висоти, щоб Юкатан наповнить 
Квітучим ароматом; і здіймався,
Немов на чорному стеблі троянда,
Дим кольорів чудових; так Природа 
Бере і кидає в життя найкращих,
Щоб зрівноважувати все; хай добре 
Вганяє кігті тигр мені у плечі:
Єсть підлі, щоб живитись, єсть і чесні, 
Щоб іншим віддаватись для поживи.
Не до пергаменту схилятись треба 
Теологічного заради таємниці 
Христа, а до неспідленого серця!
Згоряє свічка, світячи у пітьмі!
І квітка, що стебло її стинають,
Являє усміх, як дівча при смерті! 
Душа, добром перейнята, страждає! 
Відважно сяє вдень, але риданням 
Заходиться так гірко опівночі; 
Побачивши у небесах світанок,
Вона, щоб не лякать людей своєю 
Страшною блідністю, лице нужденне 
Малює кров’ю ран своїх же власних 
І по землі блукає, як сновида,
Увінчана квітками з милосердя!

МОЯ ПОЕЗІЯ

Поезія свавільна й гнівна дуже.
Я це сказати прагну людям чесним. 
Я звинувачую її за гнівність
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І їй служу; не кликнув я ні разу 
Її до себе в час, коли вона 
Спить, упокорена моїм коханням, 
Благаючи для мене сили в неба;
Її з левкоями чи з амарантом 
Я не малюю; горді, вільні груди 
Залізним розміром не затискаю,
І золоте розпущене волосся 
Я не ловлю риторики стрічками;
Її не замикаю в посуд гарний,
А проливаю в світ, щоб світ вона 
Запліднювала, вільно щоб зростала,
Як те насіння, несене вітрами.
Це так, я дбаю, щоб ясним повітря 
Було навколо неї, щоб музичним 
Був оксамит, яким цнотливе ложе 
Її застелене, щоб ароматні 
Були її одіння й покривала.
Коли вона йде в місто, то до мене 
Вся зранена вертається, з очима 
Відчуженими і сухими, з видом 
Нажаханим: її вродливі руки 
Обмазані грязюкою; і навіть 
Її вуста сплямовані, а серце 
Притишене у грудях, мов кропива 
У кошику, палаюче й сумирне;
Такою повертається із міста 
Вона до мене, та її лікує 
Вночі під небесами вітер поля,
Немов бальзам, який зціляє рани. 
Зведись, о серце! Хто покликав смерть?

Поезію свою я не лелію,
Але ж і не тремчу від нетерпіння,
Коли вона так довго не приходить.
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Не раз вона являється страшною! 
Вкладає в руку жар мені й, неначе 
Від мене відсахнувшись, лине в гори,
А доброю приходить дуже рідко!
Мені волосся гладить, розмовляє 
Зі мною про любов, купатись кличе!
У неї та й у мене єсть у грудях,
В найглибшій глибині цнотливий вигин, 
Повитий запахущими квітками.
Не силую її, не прикрашаю,
Хоч прикрашати вмію; я ніколи 
За нею не впадаю, хоч нерідко 
В жахливій пітьмі, ставши на коліна,
Я жду її. Вона, мов жінка, входить 
У хмари, вид руками свій прикривши, 
Вдивляється, як виростають зорі. 
Загорнута у золотисте сяйво,
На крилах потім знов летить до мене. 
Одного дня вона мене щасливим 
Побачила, коли перлин шукав я,
Щоб туніку оздобити для неї.
Я виклав камені дорогоцінні 
Рядами і навперехрест — у взорі 
Гвоздик октави і чотиривірші 
Із квітів польових, ясні дуети 
Палаючого злота й блідних лілій;
Які гірлянди строф, кінтілій, десім,
Які словесні кетяги! Лямівка 
З блідих романсів! Застібки розкішні 
Із рідкісних примхливих рим! Безмежне 
Число співзвучностей, які чудово 
Приховують поєднування слів!
Найвищої майстерності створіння!
Та блиснуло зненацька тихе світло — 
Сапфіри, онікси, хрести, смарагди,
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Немов бліді, безбарвні, мертві квіти 
На землю впали,— це до мене йшла 
Вона, що знає, де зростають зорі!
Немов роздерті маски, я відкинув 
Геть віршики свої! Хай знають люди — 
Вона мене гнітить, я їй корюся;
Коли ж за певним гомоном повітря, 
Відомим лиш мені, я знов зачую 
Її прихід, роблюся урочистим,
У розумі моїм крилаті коні 
Летять, а кров у жилах палахкоче;
Я відкриваю вікна, розстаюся 
З запрошеними, кличу благородну 
Непам’ять, що не зраджує ніколи,
І відмітаю бруд землі від себе!
Ні, не чистіша від душі моєї 
Невинна горлиця, що кличе друга! 
Поезія приходить, сяють квіти,
Що в небі виросли і палять руки! 
Болять, як від ударів моря, груди!
І думка прокидається на поклик 
Божественний; вона шукає плоті;
Немов лавина, шлях її лишає 
Глибокі тріщини в моїй душі,
Подібній до вулкану в ті хвилини!
О, дорога ціна кохання з небом!
Я їй корюсь у всьому; не боюся 
Страждань, які вона дає; вкриваю 
Цілунками ридаючими руки,
Які отак урвуть мені життя!
Коли вона до мене не приходить,
Я мучусь, як від злочину,— немає 
Любові іншої для мене в світі!
Поезіє, твій гнів паде на мене,
Як на степи проклятий чорний вітер!
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Я, хто тебе шанує,
Твій гнів терплю шалений!..
Я скаржусь на її зарозумілість,
І гордощі, і примхи. Не страждає 
Вона, а жде; не пробачає. Світить 
І прагне, щоб із поблиском сталевим 
У світ на конях вірші вилітали.
Так скульптору на мить відкриє тіло 
Безумна від цнотливості й жадає, 
Щоб з мармуру він вирізьбив красу 
Її святої плоті! Квіти з неба 
Летять, як роздратовані, гнівливі 
Метелики, летять вони, жорстокі...



Якуб Барт-Цішинський
(1856— 1909)

ЗІРКА ПАДА

М’яко легіт повіває, 
землю вечір вечорить.
Іволга в траві співає, 
в житі юне щастя спить.

В синяві небес, далеко, 
розлетілись бджоли зір, 
серцю дихається легко, 
тінь не падає на зір.

Рветься в небо нездоланна 
зграя скрилених думок.
А земля плете, як панна, 
на весілля свій вінок.

І душа весіллю рада, 
і зітхають десь гаї, 
гей, дивись, там зірка пада — 
ох, якби зловить її!
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ПРОХАННЯ

До хатини місяць світить, 
в серце заглядає тихо, 
днів минулих мертві діти 
будяться, мені на лихо.

Сльози світ мені закрили, 
палахтить чоло гаряче, 
падають на мене брили, 
думка божевільно скаче.

Без вітчизни, без родини, 
без любові — на чужині, 
де душа моя спочине? 
Помира надія нині.

Янголе, благаю ревно, 
приведи мені з могили 
матінку, що дасть, напевно, 
заспокоєння і сили.



Фуркат

(1858— 1909)

СОЛОВЕЙКО

Соловейко всюди стогне про закоханість свою,
Від любові до троянди тяжко жити солов’ю.

Соловейку, а хіба ж то називається любов —
Сів на кущ — а вже пелюстки опинились в ручаю?

Що? Ти кажеш — гарна квітка так зворушила тебе? 
Ціниш зовнішність — не душу — о цього я не втаю.

Та і то не дуже ціниш. Скажемо, як хлине дощ,
Ти негайно відлітаєш і ховаєшся в гаю!

А чи ти сказав троянді: «Дорогенька, не гордись, 
Пригадай красу тюльпанів, що її очима п’ю!»

Чей же, не лише троянда може милувати зір —
Та хіба про це відомо ось тобі, грамотію!

І який же ти коханець... Сад садибою зробив,
Звив гніздо, взяв солов’їху та й виховуєш сім’ю.

Геть лети звідсіль, небоже. Бачиш — хмари навкруги. 
Ох, дивись, дощу такого не було ж іще в маю!

Геть лети, повір Фуркату. Вже тебе не треба тут. 
Час почути іншу пісню. Людську. Тобто — вже мою.
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Ян Каспрович
(1860— 1926)

НЕНАВИДЖУ

Людей я ненавиджу ницих, 
Студених, як лід,
Що прагнуть плодити свій рід
І — їдла!
Лежать вони, ніби в гробницях 
Померлих кістки,—
В темноти заховані мертвяки 
Від світла...
Даремно в ранковій годині 
їх до діла будить —
Не віддадуть вони й мить 
На громаду!
Пігмеї, в слимачій лушпині 
Вони лиш гниють,
Коли інші життя віддають 
За правду!

* * *

Вуста мої — скуті мовчанням. 
Не їхня в тому провина — 
Напоєне кров’ю слово,
Дороге моє: батьківщина.
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Я бачив, як на базарах 
Змагаються кругл од обово 
Купчики — хто голосніше 
Вимовить оте слово.

Я бачив — живуть найкраще 
З патріотичного крику.
Хто хвалить вітчизну, той має 
Пошану й платню велику.

Я бачив — яка ж то огида! 
Цілують їй ноги й руки,
З порадами пруться до неї 
Найзвичайніші падлюки.

Я бачив ліниві й бездушні 
Найрізноманітніші юрми,
Де рештки сумління глушать 
Оркестрів святкових сурми.

Знамена і корогви,
Процесії і промови —
Ця велич фальшива зникає,
Як з вітром жменя полови.

Тому не дивуйтесь — може, 
Хтось правду за мною визна — 
Що на вустах моїх рідко 
З’являється слово: вітчизна.

Лиш брат і сестра — найближчі, 
Збідовані попідтинню,—
Ті знають, що глибоко в серці 
Переховую ту святиню.
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Той брат і сестра — з-поміж люду,
І знають вони дороги,
Котрими моя обранка 
Проходить, ранячи ноги.

Зарослі путі деревієм,
Підбілом і лопухами...
Йдемо ми обоє. Тополі 
Зітхають услід за нами.

Стаємо на тихих могилах, 
Вслухаємось, аж допоки 
Священна надія наша 
Озветься із-під опоки.

Золотиться дозріле збіжжя. 
Громадка женців сиротлива 
Починає роботу. Вітчизна 
Мріє про добрі жнива.

Мені на чоло долоню 
Кладе вона й каже: «Сину,
Бережи ти в душі надію
І радість — наснагу єдину.

Твоєю опорою буде 
Земля оця буйна і жизна,
Це — я, це — твоя найдорожча, 
Споконвічна твоя вітчизна!»

Злочинець стоги пшеничні 
Підпалює — грає тривога.
Під брамою неба вмирає
З розпуки людина вбога.
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Чума появилася, голод 
Гуляє, як смерті хвища. 
Хрести піднімаються свіжі, 
Заселяються кладовища.

Вітри налітають осінні, 
Перекидають загати. 
Клубляться чорні хмари — 
Хто може їх розігнати?!

Якась величезна річка, 
Набухши розливами крові, 
Забирає будинки й дерева 
В бистрини свої пурпурові.

Гудуть громи невідомі, 
Тремтить непробудна пуща. 
Дуби обзиваються ірізно,— 
Що ж то за сила гримлюща?

На долю оту чи недолю 
Зірниця з блакитного ложа 
Дивиться, пісню вмиває 
Її осяйливість божа.

Це пісня моя — чи багата,
Чи бідна вона, чи причинна,— 
У ній, а не в слові крикливім, 
Живе моя батьківщина.



Полін Джонсон

(1862— 1913)

ЗЛОДІЙ

За ним вони летіли з прерій на ситих конях навздогін,
І вже від вершників похмурих ніде не міг сховатись він. 
Побачили, що він у табір, де плем’я Крі живе, тіка,
Де до гущавин тополиних пришита стрічкою ріка.
А може, то не він? Неправда! То він —

відомий вождь Орлів. 
Худоби відчайдушний злодій, нищитель всіх пастівників, 
Жахний, безстрашний індіанин, полів дооколишніх пан,
Що крав, і нападав, і нищив, і верхи мчав, як ураган. 
Впритул за ним вони летіли, аж коням пінились хребти, 
Від них, поселенців англійських,

йому не вдасться вже втекти. 
От причвалали до вігвамів, палає їх англійська кров,
Жадає кров чужу пролити, спалити індіанський схов. 
Даремно злодія шукали, бо лев покинув свій барліг.
Застали там єдину жінку і лаялись, як хто лиш міг. 
«Лякливий, підлий індіанин!

Він зник, як дим, з-перед очей! 
Вночі він вийде по худобу, але боїться він людей!» 
«Неправда!» —

над безкраїм лісом могутній голос прогримів,
І злодій станув перед ними,

беззбройний, смілий вождь Орлів. 
Невже вони його шукали? То ж не людина, а кістяк.
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На ньому вже немає тіла, зісохся він, як в сушу злак.
А шкіра дублена у зморшках, нема в ній крові, ні тепла, 
Порожні очі заблищали, бо їжа перед ним була.
Як звір зацькований, він станув і крикнув: «Я не боягуз!»
І гнівно мова Крі звучала з його смагою вкритих уст.
«Я буду битись, білі шкури, допоки всіх не переб’ю!»
Але не встиг він захистити себе в нерівному бою. 
Дванадцять куль його прошило, мов ринув металевий дощ.
І похилився, впав на землю зісохлий, виснажений вождь. 
А переможці закричали, здавалось, що напав їх сказ, 
Взялись вони тягнути тіло, що корчилося в смертний час. 
«Давайте ми його поріжем і кинемо шматки вовкам, 
Давайте ми йому те зробим, що він хотів зробити нам!» 
Дванадцять рук знялося вгору, дванадцять блиснуло ножів 
Та їх, ошаленілих з люті, жіночий дикий крик спинив.
І стала жінка перед ними, і похилилася долів,
Попоною вона накрила холодний труп вождя Орлів.
І гнівно мова Крі зривалась з заціплених старечих губ:
«До цього тіла є дорога лиш через мій, панове, труп!» 
Поволі відійшли бандити, бо певно знали, що в цю мить 
Несамовиту індіанку саму найкраще залишить.
Вона заплакала, згадала своє життя з дитячих літ.
Ледь розуміли вбивці жінку, вона ж ридала на весь світ: 
«Назад, геть звідси, білі шкури,

мерця вже не збороти вам. 
Ви вкрали дух мойого батька, та плоть його я не віддам! 
Його ви вбили, та до тіла ніхто не сміє підійти,
Його ви злодієм назвали, забравши в нього хліб, кати!
Ви мій народ пограбували,— дивіться в це страшне лице, 
Зів’яле з голоду! Чи правда, ми маєм дякувать за це?
Ви нашу зайняли країну, місіонерів хижа рать!
Що принесли ви нам, крім лиха, наруги, муки і проклять? 
Як заплатили ви за добич? Як заплатили за наш край? 
Прийшли ви душі рятувати, а тілу мовили: вмирай!
Геть забирайте вашу віру — ваш бог нам ворог, а не друг.
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Ви обкрадаєте нам тіло, ви нам упідлюєте дух.
Геть забирайте вашу віру! Знайдіть, як можете, знайдіть 
Між тими чесних ще, яких ви в нужду загнали,

мов у кліть.
Не наша, кажете, худоба в степах пасеться і росте, 
Скажіть, а ви коли платили за м’ясо, що самі їсте?
Віддайте нам країну нашу, отари, стада і гурти,
Що нашими були, допоки ви зволили сюди прийти.
Віддайте спокій нам і щастя!

Тоді навчіть нас божих справ, 
Зганьбіть, як смієте, той голод,

що до злодійства нас погнав!»

ПТАШИНА КОЛИСКОВА

Співайте нам, кедри; вкриває смеркання 
Блакитні простори тінистим плащем.
Ми вам щебетали від раннього рання, 
Під вечір у ваших обіймах заснем.

Нас колише тінь 
Ваших шелестінь,
Пісня нас несе в сонну золотінь.

Співайте нам, кедри; вас вітер благає, 
Почути він хоче, як шепче душа.
В глибокій галузці, в притихлому гаї 
На спів колисковий чекає пташа.

Нас колише тінь 
Ваших шелестінь,
Пісня нас несе в сонну золотінь.
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Співайте нам, кедри; пахуче дихання 
Ви маєте й голос, як легіт, як сон. 
Гойдаються гнізда, і від колихання 
Зірниці спадають із ваших корон.

Нас колише тінь 
Ваших шелестінь,
Пісня нас несе в сонну золотінь.

БЛУДНИЙ СИН

Для тебе Господа забув я; ти ж любові 
Моєї не схотів, бо іншу мав, свою;
Тепер додому йду крізь пустища тернові 
І наново любов господню впізнаю.
Не стріне Бог мене прокльонами й ганьбою 
І не питатиме, чому я взяв тверду 
Твою, а не його ласкаву й вічну зброю?
От, власне, я тому назад до нього йду.

8 Д. Павличко, т



Ян Райніс

(1865— 1929)

ЗЛАМАНІ СОСНИ

Над морем, де впала грому яса, 
Зламала високі сосни гроза:
Не гнули покірно сосни хребтів,
За обрій, до сонця їх зір летів.

«Ти нас поламала, сило чужа,
Але не скорилась наша душа;
Палає вогнем розчахнута віть,
До тебе ненависть хвоя таїть!»

Мов щогли вітрильні, встали з води 
Поламаних сосон грізні ряди,
І гордо назустріч громові йдуть, 
Мов дзвони, про битву нову гудуть.

«Здіймайся валами, сило чужа, 
Звивайся вузлами змія-вужа.
Тобі нас ніколи не затопить,
За обрієм видно сонце й блакить!»
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ТОЙ, ХТО ПІДНІМАЄТЬСЯ 
ВГОРУ

Самотнішим ставатимеш поволі, 
Покинуть побратими в плині літ.
І рідко стрінеш мандрівця, й на полі 
Камінному побачиш рідко цвіт.
А потім їх не буде зовсім. Гори. 
Безмежна тиша, мерехтливий лід.
І стиснуть душу льодяні простори 
Навколо буде крига, але ти 
У грудях будеш цілий світ нести.

БЛУДНИЙ СИН

Дощ. Вітер. Ніч. Болото до колін. 
Босоніж — він, одягнений у шмати 
Ви думаєте — бідний, блудний син 
Вертається, прощення йде благати? 
Не бачите, який то гордий він!
Мов пурпур, сяє дрантя кострубате 
На нім — такі не здатні на поклін! 
Немає в ньому скорення й надламу— 
Йде він судити й гнати вас із храму*

НА ЖИТНЬОМУ ПОЛІ

Я вражений: оці слова були 
Моїми; я їх слухаю сьогодні;
Дзвін власний, мов чужий, гуде з імли,
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Думки знайомі, рідні, благородні.
А ви? Де слово те жило? В серцях! 
Немов зерно в землі? — Вітри не годні 
Росток зелений обернути в прах.
Вітаю силу, створену землею,
Безсильні грози клекотять над нею.

* * *
Я чую — десь далеко хмароломи 
Шумлять, і з гуркотом летять на дно 
Провалля темного всі шуми й громи, 
Затріскується з дзенькотом вікно.
А біля мене тиша; туча тане 
На сонці, мов прозоре полотно,
Та небо вже від страху бездиханне. 
Душа тремтить блакитною габою,
О серце, мусиш стрітися з собою!

* * *

Ті звуки, та хода потуги віку,
Що чути їх крізь небуття пустир, 
Йдуть на будову світову, велику, 
Єднають перемін кипучий вир.
Як хочеш їх назви — життям, борнею, 
Скажи: весна йде, значення розшир, 
Немов свобода справді йде за нею.
Не знаю назви світла — серед ночі 
Я бачу сонце й затуляю очі.
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*  *  *

Сьогодні я не зачиню вікна —
Хай увійдуть у мій будинок зорі 
Хай подих квітів, що тече надворі 
Візьме мого дихання глибина.
Не будячись, я спатиму всю ніч, 
Сон прожене думки мої останні. 
Старі видіння і турботи — пріч. 
Березою прокинусь на світанні, 
Гілки відчувши, сонцем осяяні.

НОВА СИЛА

Ви можете мою розбити плоть,
Зламати стан мені від люті-злоби, 
Згасити зір недремний і суглоби,
Неначе камені, перемолоть.
Ви можете і дух мій проколоти, 
Застогне він, стражденників позве,
Щоб передати скарги та скорботи.
Та дух — не ваш! В кайданах він живе. 
Встає, мов сонце досвітнє, нове.

МОЯ РАДІСТЬ

«Де твоя радість? Розкажи!» — Не близько 
«Важко знайти?» — Натомиш зір.— «Вона, 
Як сонце, сяє?» — Ні, як те вогнисько,
Де темінь глибочезна і жахна.
«Далеко йти?» — Пройти життя безкрає.
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«А як пізнати радість?» — Там хлоп’я 
Сидить коло вогню й вівцю вкриває. 
Пастух малий од щастя аж сія.
«То ж радість іншого!» — Та ні, моя.

СТАРА СКРИНЯ

Коли заглянем до старої скрині, 
Побачим те, що стліло, віджило,
І пилюгу на сивім павутинні,
І вкрите міллю сіре барахло.
Все, що минуло, як пуста хвалеба, 
Розпалося насподі темноти,
Все, що в тій скрині, вже забути треба 
Та кілька зерен можна там знайти,
Що стали прахом, а могли цвісти.

VAL ORBA *

Засипана долина цвітом. Білі 
Акації. Гранатів червінь. Рож 
Розливи. Цикламени помарнілі 
Звисають із камінних загорож. 
Зелено-жовто-пурпурне роздолля. 
А приморозки недалеко. Що ж, 
Палає в квітах нездоланна воля. 
Я незнищенні барви цього краю 
В свою сумну вітчизну забираю.

* Долина світу (латин.).



Пенчо Славейков
(1866— 1912)

НІ ВІТЕР НЕ ДИХНЕ...

Ні вітер не дихне, ні листя 
на дереві не затремтить.
У морі бісерних росинок 
відбилася ясна блакить.

Я вийшов рано на дорогу, 
як гасли зорі вдалині, 
і вільна мрія побажала 
путі щасливої мені.

Путі й спочинку в ріднім домі, 
де все привітне й молоде, 
це тихий сон мойого щастя 
на мене з любощами жде.

ПОПІД ЛІСОМ 
КРИВУЛЯЄ

Попід лісом кривуляє 
стежечка, як гін квасолі, 
біля стежечки — багаття 
гасне, тліючи, поволі.
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То закурить, то від вітру 
ясним полум’ям зметнеться, 
як молочний стовп, високо 
дим під небесами в’ється. 
Затремтіла світанкова 
наполохана зірниця; 
вже багаття біля стежки 
не палає й не димиться.

То скиталець невідомий 
вогнище розклав. Зів’ялі 
руки грів... Піднявся рано 
з холоду, поплівся далі.

Де сьогодні той бурлака?
Де він буде ночувати?
І чи буде грітись нині 
знов біля такої ватри?

Скільки він таких у полі 
вогнищ розкладати буде, 
скільки, вставши до схід сонця, 
їх покине і забуде!

ЯКЩО ТИ ЮНИЙ

Якщо ти юний, щасні всі путі, 
леліє серце мрії золоті, 
якщо ти юний, сміх долає втому 
легке всесвітнє горе молодому^

232



Якщо ти юний, все на світі — гра, 
на серце тіні не кладе жура, 
б’є навіть смуток у веселі струни, 
якщо ти юний, ах, якщо ти юний.

БАЛАМУТ

Гей, кадіє *, диво діє 
наш музика!

Через нього біда в селі, 
ще й велика!

З яворовою він ходить 
тамбурою, 

зводить з розуму, дурманить 
тою грою.

Бренькають раненько струни, 
наче бджоли, 

але чути їх далеко — 
аж у поле.

Там женці, зачувши звуки 
за горбками, 

кидають серпи і коси 
із грабками,

плещуть у долоні й водять 
хороводи, 

золоте толочать жито — 
роблять шкоди.

* К а д і я — суддя.
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На полуднє той паскудник 
грає стиха, 

та ще більше причиняє 
Людям лиха.

Праники, полотна, хустя 
над потоком 

забувають молодиці 
ненароком.

А самі хоро заводять 
очманілі, 

забира вода полотна, 
хустя білі.

Веселіше й дужче грає 
він під вечір — 

поратись баби не в силі 
біля печі.

Туди-сюди вони ходять, 
як шалені, 

та не всмажать ні яєшні, 
ні печені...

* * *
Пан кадія лиходія кличе люто:
— Тамбуру сюди негайно, баламуто!

Дай на теє чудо-диво ми поглянем,
як ти робиш старе — юним, юне — п'яним!

Ось підходить з тамбурою хлопець ближче — 
вже собі кадія гладить бородище.
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Лиш до струн музика юний доторкнувся — 
попідкручував кадія в бублик вуса.
Задженджурився, здригнувся, танцю хоче — 
ніби в нього знову серце парубоче.
Ще по-справжньому й не взявся хлопець грати — 
йде навприсяди кадія серед хати.
Вихилясом шиє, скаче аж до стелі, 
каламар за ним кружляє в каруселі.
З папок скарги вилітають, наче птиці, 
лопотять крильми папери по світлиці.
— Грай, чортяко, грай, небоже, грай до рання 
твоє диво — то є боже дарування!
Та роби ж ти скільки можеш дива того: 
юним — діда, божевільним — молодого!

ПОГЛЯДИ

Абубулах Заде, стамбульський пан муфтія* 
на білий мінарет, що височів, як мрія, 
під вечір вибрався творити свій намаз, 
та дуже змучився, задихався... І враз 
німий, охоплений тремтінням таємничим, 
він став, як зляканий тим видом чарівничим, 
що несподівано відкрився з висоти...
Світ божий він забаг збагнути й осягти.
Вже западала ніч травнева, ароматна, 
на землю прохолодь лягала благодатна; 
незримими крильми махав таємний дух

* М у ф т і я  —  суддя, тлумач корану.
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і вітром чистоти все дихало довкруг; 
на путівці свої ставали вічні зорі, 
сплітались промені в безмежному просторі; 
дитячу посмішку згасивши на устах, 
виходив молодик, як гордий падишах; 
його осяйністю, як поле неозоре, 
у темних берегах відсвічувалось море, 
червоне, як рубін, то синє, як емаль...
Внизу Стамбул гуде, міська темніє даль, 
там палаци стоять, як марева пустелі, 
будови світляні й хатини невеселі, 
а люди біля них, неначе мурашва, 
вовтузяться, спішать, якісь кричать слова...
Тоді Абубулах, звернувши погляд вгору 
і в серці кроткому наслухавши покору, 
блаженне каяття і шанобливий страх, 
гукнув: «О мій Аллах, премудрий мій Аллах!
Нема в душі моїй ні сумніву, ні злості, 
як джерело страждань, її очистив ти, 
зір прояснив мені. Я бачу з високості 
нікчемність людських мрій і ницість марноти... 
Прости, Аллах, прости нам, червам-непотребам, 
що помисли дрібні нас розлучили з небом, 
що дріб’язні діла нам розум зайняли, 
що, жертви ми й раби земної кабали, 
свій погляд відвели з небес у темні справи, 
згубивши в них твоє могуття величаве!»
А під мечеттю, де бурхливе йшло життя, 
спинились двірники із кошами сміття.
Один, що в небеса глядів собі байдуже, 
спитав: «А що це там, на мінареті, друже, 
у тебе кращий зір, Халіле, он, гляди?!»
(Халіл розсіяно поглянув теж туди, 
де мінарет білів і сяли зорні грона),—
«Тащо це може буть? Не бачиш,— то ж — ворона!»

236



CIS MOLL *

So pocht das Schicksal 
an die Pforte.

Beethoven **

Він занавіски відхилив і тихо 
перед відчиненим вікном спинився. 
Чудова й таємнича літня ніч 
в солодкій зморі дихала, й зітхала, 
і заливала сонний світ привітно 
сіянням безлічі зірниць тремтячих; 
із зорями розмову ледве чутну 
вели в саду розбуджені дерева.
Світ ясним був, але зловіщий морок 
наповнював Бетховенові душу, 
йому на очі слалась темнота.

І знову од вікна він одійшов, 
задумливо пройшов через кімнату 
і сів за свій відчинений рояль... 
Розсипалися звуки, наче вихор, 
і затремтіли, спинені. І руки 
він опустив, і мертвенне обличчя 
на груди безпорадно похилилось.
І в сумрачному розумі творця 
думки сумні й зловіщі зароїлись, 
неначе іскри з попелу багаття, 
розтоптаного тільки що, знялися:
«Для мене все скінчилося навіки. 
Сліпець ніколи не побачить сонця!
У безпросвітній темряві незрячий

* До дієз мінор.— Музичний термін.
** «Так доля стукає в двері».— Бетховен (нім.)
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живе на те, щоб відчувати жах 
безповоротної, страшної втрати.
Сліпець! Для мене вже навіки згасло 
проміння сонячне — пропали звуки 
моєї музики. Вони ж одні 
життя давали духові моєму 
і почуванням гордим — ясноту!
Я дочекався, щоб себе самого 
мерцем живим побачити. Є люди, 
що оживають од моїх творінь, 
а я глухим зробився через них.
І всюди переслідує мене 
моєї слави невідступний привид, 
глузуючи із мене злобно й люто: 
глухий творець гармонії, глухий!
Душа моя жадає супокою 
Могильного,— та двері домовини 
іще не відчиняються мені!»

І вже над ним стояла смерть, як тінь, 
і вже його морозила вона, 
та геній, оборонець і володар 
його душі/відбив удар... Бетховен 
чоло підносить і похмурим зором 
сягає у звіздасті небеса.

«Так близько супокій... Але чи ж я 
такого спокою жадаю? Воля!
В могилі спокій? Чи ж не малодушшя 
лукавий голос нашептав мені?
Де ж та свідомість горда, що в неволі 
людини силу й велич осява?

Незрячий ти? Гомер був теж сліпцем! 
Та в сліпоті — один з мільйонів зрячих,
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один-єдиний він лиш бачив ясно.
Не із очей зринає людський зір, 
а із душі, з її свята святих.

І я звідтіль предивні чую звуки!
Невже то серця дивного ридання, 
невже то стогін хаосу душі?
Невже то тремкотання ще незнаних, 
та гордих мислей, зроджених у тьмі, 
що шлях показують, як божий перст?..

Ні! Ні! Живе ще всемогутній дух,— 
а з ним і я в мистецтві ще живу.
І втрата слуху, одного лиш слуху 
ніяк не може вбити ідеалу, 
якому вищий слух дає підтримку.
Я через нього відчуваю пульс 
всього живущого — буття і суті — 
хіба не він в моєму серці б’ється?
Хіба не через нього я страждаю?
Адже в стражданні все його життя!
І лиш до нього я звернутись мушу 
по нові почування й нові звуки, 
щоб сили творчі оновить свої!»
Такої висоти великий дух, 
відроджений скорботою, сягає.

У гордому польоті мрій могутніх 
возноситься Бетховен, і своє 
закинуте творіння віднаходить, 
і знову забувається в натхненні. 
Гармонії, здавалось, непідвладні, 
збирались і зливались дивні звуки, 
рої чуттів бунтарських вилітали, 
як із пожару полум’я. Від них
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спекотний вітер відданості віяв. 
Кайдани смерті, скинуті з душі, 
в натузі рвались, болісно дзвонили, 
неначе відгомін страшної бурі, 
і дзвін їх завмирав у далині.
В безладному ладу того творіння 
возвишеного супокою подих 
тремтів, здолавши духу супокій.

Він за своєю грою не помітив, 
як увійшов тихенько до кімнати 
його молодший учень, як спинився 
за спиною, здивований безмежно 
розбурханими звуками... Жахливі 
думки йому насунулись на розум:
«У звуках цих ревіння лева чути 
голодного. Звідкіль вони надходять? 
Чи це не є ознака божевілля?
Чи глухота йому не відібрала 
вже й пам’яті ладу і правил форми? 
Безумець, та невже це він намислив 
світ заглушити ревищем і криком — 
новий закон гармонії створити?»

Втім композитор жадібно вслухався 
в свідомості своєї тайний голос:
«На долю скаржитися ти не смієш, 
ні на своє призначення... Ти зняв 
з небес високих іскру Прометея, 
щоб нею підпалити людські душі 
і вгору їх, палаючі, знести.
Ти запалив серця людей навіки, 
у смертнім світі — невмирущий ти!»
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НЕРОЗЛУЧНІ

Молода Калина в’ється на узгір’ї край дороги, 
а з її гілками Явір гілля сплів своє розлоге.

Я, натомлений, спинився там перепочити в тіні, 
і мені відкрилась тайна в листя тужнім шелестінні.

Так вела Калина мову пошепки в шумному вітті: 
«Дівчиною народилась я на цім брехливім світі.

І мені світило з неба сонце лагідне й прекрасне, 
ах, та серцем я відчула друге сонце, ясне й красне!

Не здаля воно світило, не заходило за гори, 
а дивилося на мене із сусідньої обори.

Вранці, звечора дивився Іво зі свого подвір’я, 
я, печальна, прислухалась, він ронив слова, як пір’я:

«Не журись, моє кохання, моя радосте єдина, 
що з родиною твоєю у сварні моя родина.

Хто любов здолати може? Де та кривда, де та мука? 
Для сердець, що покохались, навіть смерть —

то не розлука!»

Ті слова були солодкі, та печаль ішла за ними, 
бо вже нам таке судилось, що не зійдемось живими.

Якось в ясне надвечір’я я повз Івину господу 
поверталась від криниці, в білих відрах несла воду.

Бачу — Івові хороми геть затоплені юрбою. 
«Бідолашний,— чую, люди розмовляють між собою,—
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просто в серце заколовся — ніж його стримить у тілі!» 
Я здригнулась, опустила із рамена відра білі

і крізь натовп криком-зойком пролетіла-промайнула, 
кров побачила та й Іва... І незчулась, як добула

з його серця ніж кривавий і собі встромила в серце, 
і на Іва мертва впала,— так і скоїлося все це...

Хай тепер радіють нами його батько, моя мати, 
що в житті нас розлучали,

в смерті ж не могли розняти.

Поховали нас обидвох не на цвинтарі при церкві — 
там ховають поодинці тільки тих, хто справді мертві.

Поховали нас у полі, де збирають люди жниво, 
тут Калиною я стала, Явором зробився Іво.

Тут його я пригортаю, молода й зеленорука, 
для сердець, що покохались, навіть смерть —

то не розлука!»

Довго я стояв і слухав шелестіння сумновісні,
все, що слухав розказав я в цій моїй тужливій пісні.

МІКЕЛАНДЖЕЛО

Юрба розігнана була. Погасли 
з останнім променем жаркої днини 
скажені крики, кровожадні шепти... 
І темрява сповила вічне місто.
Став мимоволі свідком боротьби
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великий майстер — теж колись борець, 
а нині раб жадання неземного, 
служник покірний гордого мистецтва. 
Він бачив білі блискавки мечів, 
чув скрегіт зброї, а жахливі зойки 
йому пронизували серце наскрізь.
Та він стояв собі спокійно збоку 
і ніби з насолодою дивився, 
як падає підкошений борець 
і кров’ю захлинається... Була вже 
глибока ніч... Прийшов додому майстер; 
чоло своє зажурене схиливши, 
ввійшов він до похмурої майстерні... 
Там статуї стояли мармурові, 
на них спадало, як таємне сяйво, 
з високих вікон місяця проміння.
Але в якусь мертвецьку непорушність 
були ті форми й постаті закуті, 
немов раби в кайдани важелезні. 
Студений дух відчуження німого 
витав над ними — і чоло митця 
було так само зморене мертвотно.
Він запалив, не кваплячись, у мряві 
нічний світач. Із мороку постав 
могутній образ хмурого Мойсея; 
пророк, здавалось, повернув обличчя 
до гордого творця свого в ту мить, 
немовби ревище далеких оргій 
від розмислів сумних його збудило; 
гнівливі зморшки, зібрані на лобі, 
роздуті ніздрі — що вони віщують? 
Мент — і скрижалі з письменами бога 
він розтрощив би на шматки мізерні. 
Один чи два штрихи зроби — і встане 
пророк старий суворо проказати
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над новими часами присуд свій.
І нахиляється поволі майстер, 
щоб відповідне долото і молот 
узяти в руки, й раптом завмирає 
в німотній непорушності й задумі; 
і ремства власного він чує голос, 
який з глибин душі до нього мовить: 
«Нікчемної доби нещасний сину!
Чи зір тобі не затуманив демон, 
що ти не бачиш надовкруг нічого? 
Навколо тебе мурашник розпусти, 
а на кривавім олтарі вітчизни 
громадяться невідомщенні жертви 
одна на одну. Моторошні жахи 
спостерігаєш радісно й від них 
береш своє натхнення. Де ж борець? 
Де смілий вождь? Раб над рабами він! 
Злоба й любов давно в його душі 
погасли — він в руці тримає молот, 
але волань нещасного не чує.
І він живе? Так, подвигом пойнятий, 
він камені розбуджує...»

І стогін
пішов луною в заглиби склепіння, 
мов із грудей пораненого звіра 
він виривався, слабнучи поволі.
І вгору майстер молот свій підніс, 
готовий розвалить ударом лютим 
невидимого ворога, та знову 
рука його безрадно опустилась:
«О темний генію, ти прав. Не вперше 
твої слова для мене зазвучали...
Я присвятив цим каменям холодним 
свого життя земного половину. 
Священне полум’я, в мені життям
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запалене, не для життя горить!
У стінах чотирьох я зачинився, 
де грюкає лиш молот об каміння, 
де мій вогонь у самоті згасає, 
засліплений, як радо поспішав я 
його лякливі іскорки останні 
у мармурових формах умертвити! 
Холодний сам, остуджував я все!
І ось тепер страшне, та справедливе 
питання чую,— наче вирок суду:
«Якщо митець — відступник від життя, 
навіщо він живе, чого жадає?»
Життя, протни мене мечем отруйним, 
помстись! Я гину, стомлений навіки 
тобою, і собою, і судьбою!»
Він нахиливсь на мармурову брилу, 
наморений, розбитий, приболящий, 
підпер чоло жилястими руками 
і незворушно в морок задивився.
І довго мовчки так стояв. Поволі 
проходили у пам’яті рядами 
минулі дні, забуті вже, здавалось; 
і, наче пташка, вилетіла з них, 
пробила майстру серце гострим дзьобом 
та думка, що на мармурі колись 
він викарбував сам: «У сні забутись, 
не чути і не бачити нічого,— 
найкраща людська доле, ти мене 
не розбуди, ах, розмовляй тихенько!» 
Митець од неї відмахнувсь рукою, 
та знову несподівано побачив, 
як тіні пропливають перед ним: 
звивається у передсмертних муках 
проткнутий раб — уста він розтуляє, 
та стогонів його не чує майстер;
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Давид могутньо розмахнувсь, та камінь 
не вилетить з руки його; Марія 
на труп свого божественного сина 
упала й плаче, та вона не в силі 
сльозу зронити із очей стражденних; 
стоїть похмурий Брут, але нема 
в його руці меча — хто зрозуміє 
таємні замисли душі цієї?
Проходили за ними інші тіні, 
та всі вони були також безмовні. 
Наприкінці з’явився Єремія, 
розхристаний, скорботою пойнятий, 
але старий базіка затулив 
правицею свій рот, щоб не зірвалось 
і в нього мимохіть якесь там слово... 
Зірвався майстер з молотом, але 
вмить пощезали видива. Один 
стояв Мойсей перед його очима: 
віткнуті в бороду жилясті пальці, 
нахмурене чоло, летющий погляд 
в незнану далечінь... Спинився майстер, 
вчарований, задивлений у мрію, 
що мучила його, як люта втома, 
роками супокою не давала, 
жадала втілення в ясному зорі.
І мисль його раптово проясніла, 
і затремтіла на його устах 
її палаюча і тиха мова:
«Брехливо, темний генію, словами 
знадливими говориш! Нице й бідне 
життя того, хто думає, що в світі 
все тільки тимчасове і минуще; 
геть перевищує його душею 
той, хто минущу тлінність відкидає 
і сховану під образом дочасним

246



ідею бачить. Наче на жнива, 
один за неї йде на поле крові, 
її вдягає другий у слова, 
дає їй третій шати мармурові, 
щоб з дня цього вовік була жива!»

Він випрямився звільна, й гордим зором 
усе навкруг обвів, і молот свій 
підняв, і вдарив з усієї сили 
Мойсея у коліно, ніби крикнув:
«Ідею часу в несходиму вічність 
ти переніс... Мойсею, говори!»

* * *

Тиша й спокій. В позолоті 
Сяє простору блакить; 
Задрімали на спекоті 
Колоски. Все поле спить.

Зводить крила мерехтливі 
Духота, немов жива,
І шепоче нишком ниві,
Що зближаються жнива.



Ованес Туманян

(1869— 1923)

Строфи
* * *

Минули дні...
Промчали, проминули дні.
І серце вижерли, як змії,
З грудей мені минулі дні.

* * *
Кінець...
Життя моє зносилось нанівець. 
Надії обдурили. Кожна радість 
В терновий наряджається вінець.

* * *
Куди пропали?..
Мої близькі куди пропали?
Я їх оплакував, я їх волав;
Не обізвалися. Вони пропали.

* * *

Не повернувся...
Пішов, пішов, не повернувся. 
Ненатла смерть, глуха земля 
В полон взяли — не повернувся.
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*  *  *

Незримі співаки якраз 
Розпочали тут свято в нас.
0 цвіркуни мої кохані,
Хто слухатиме нині вас?

* * *
Ми під подвійним тягарем — 
Поміж двома віками йдем. 
Стомився я між новим другом
1 давнім ворогом — царем.

* * *
Моя печаль, моє велике горе 
З джерелами й притоками, як море. 
Мій гнів любові повен. Ніч моя 
Мільйонами світил ясних сія.

* * *

Смертей мільйон — в душі моїй, 
Та є ще трон в душі моїй 
Незайнятий — я також смертен. 
Мій похорон — в душі моїй.

* * *
Верніться...
Неначе повінь весняна, верніться, 
Минулі дні любові і добра,
Верніться, гей, відразу всі верніться.
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* * *

В цей світ старий щодня, щодня 
Заходить все нова людня.
Діла тисячоліть спочатку 
Тут починаються щодня.

* * *
Обдурюю себе дарма,—
Від горя заховку нема!
Я з усіма живу й страждаю 
Закутий в горе з усіма.

^  ф *

Хто зна, куди попали ми?
І до кого прийшли гістьми?
Коли немає в тебе серця,
Не вийдеш ні з вогню, ні з тьми!

* * *
Багато горя бачив я, 
Падлюцтво й зраду бачив я. 
Все переносив і прощав я, 
Добро в поганім бачив я.

* * *
До мене в сні прийшла вівця 
І так мене питається:
«Хай бог твоє дитя боронить, 
Чи ж добре м’ясо з баранця?»
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* * *

Від рук горівши багатьох,
Я обертавсь в огонь, як бог. 
Світив і, світло все віддавши,
Я, ніби джерело, засох.

* * *

Дісталася фортеця нам,
Тут шлях звитяги рветься нам. 
Ті, що були, всі відійшли вже, 
Відходить доведеться й нам.

* * *
Обняв я світ до верховіть 
Душею, що летить навстріть 
Зіркам. Я — всесвіту володар.
Хто зауважив це, скажіть?

* * *
Добру, і злу, і всьому на землі 
Всміхається душа моя в імлі.
Той усміх ненастанно осяває 
Мого шляху западини й шпилі.

* * *
Куди летиш, як сатана, моє ти серце, 
Хто всі твої жадання зна, моє ти серце, 
Як бути одночасно всюди нам, як знати 
Де ти, а де твоя луна, моє ти серце?
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* *

Мій слух на мить не відітхне — 
Волання чує він сумне.
Якийсь глухий, глибокий голос 
До себе вічно зве мене.

* * *
Якби ж то був де затишок, а в ньому 
Дитячий сон на цю печаль і втому, 
Було б у сні спокійне й мирне людство, 
Де кривда не творилася б нікому.

* * *
Я вистрелив у птаха. В тую ж мить 
Поранений він злинув у блакить.
І досі він в думках моїх літає, 
Кривавими крильми шелепотить.

5*С 5§С 5*С

У полі дві могили мовчазні —
Сусіди непорушні і сумні.
Про все, що ними взято з цього світу, 
Вони роздумують у тишині.

* * *
Хто там руками так махає,
Де поле тьмариться безкрає?
Мільйони рук! Мій рідний ліс 
Мене до себе закликає.
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*  *  *

Сховалась путь моя за далиною,
Де я пройшов дитиною малою,
А жайворонок у лугах Лорі 
Ще дивиться печально вслід за мною.

* * *
Співають жайворонки в житі 
І понад полем у блакиті 
З натхненням молодим моїм 
Ширяють, як несамовиті.

* * *

Убивці ремесло за сотні тисяч літ 
Ледь-ледь опанував безмовний людоїд. 
Далеко ще йому до мудрої людини, 
Через віки веде його кривавий слід.

* * *
Я загубив тебе — де ти?
Дай знати, як тебе знайти.
В тумані я дверей шукаю,
Жду поклику із темноти.

* * *

Померли. Все. Нема їм вороття.
До смерті приєдналося життя.
І я тепер уже не розумію,
Як відрізнить буття від небуття.
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* *  *

Сади Едему сплять у золотих вогнях,
Там ждуть мене давно у палацах-піснях.
А я навік застряг у твані, в шумі, в зойках —
О, як знайти мені назад додому шлях?!

* * *

О захланна людино з коротким життям,
Тут пройшли вже подібні до тебе — затям!
Що взяли вони звідси в обитель убогу?
Мирно й радо пройди цю дводенну дорогу.

* * *
Маєш світло й любов — що ж потрібно тобі?
Чи ти мучиш себе у клятьбі та журбі?
О людино, коли, повна щастя й привіту,
Заживеш ти в добрі цього ясного світу?

* * *

Ти поет незрівнянний, та не в слові гримиш ти, о ні; 
Твій негаснучий погляд розсипає сяйливі пісні,
Я читач дивовижний, я щасливий читач, бо мені 
Твори сонця відкрились у своїй глибині й таїні.

* * *
Хоч сонце надворі, моє життя пройшло,
Як сон в чарівній грі, моє життя пройшло,
Ні одного з жадань своїх не осягнув я,
Як програне парі, моє життя пройшло.
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*  * *

Між смертю і життям стою в подивуванні,
Чи тут моє добро, чи там, у темній хлані,
Сам бог не відає, де залишить мене?
Який же кращий світ — нема між ними грані

* * *
Як зрозуміти тайні наміри творця,
Що всім на світі дружбою зв’язав серця.
Лише поета, як себе, лишив самотнім,
Щоб той любив усіх і мучивсь без кінця.

* * *

Хайям сказав своїй коханій: «Будь обережною в ходьбі — 
Хто зна, чи по очах красуні йти не доводиться тобі...»
І ми пройдімо обережно, так, мов зіяє поруч яма,—
Хто зна, чи ми не наступаєм на вогневий язик Хайяма?

* * *
О, якби так з тобою завжди, з моїм життям та був би я, 
О, якби так один у полі, де неба храм, та був би я;
Але хто дасть мені блаженство —

розлитися по людських душах, 
Щоб з кожним подихом і з кожним серцебиттям та був би я!

* * *
Осяяв усміх твій моє обличчя вранці,
Коли, о боже, я вже в смертній лихоманці. 
Під сонцем, що життя дає всьому живому, 
Всихає дуб старий, пробитий вістрям грому.
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* * *

Віддаючи добро між люди, я стомився, 
Рятуючи людей від злуди, я стомився, 
Мене зустріти мав хтось дуже щедрий 
Шукаючи його повсюди, я стомився.

* *
Коли ти щось береш назад з того, що дав мені,
Я знаю — скарб мій не змалів у кількості й ціні;
Ти щедрим був, коли давав свої дари на щастя,
О, скільки мушу повернуть, щоб знову нам з’єднаться!

* * *
Я подихи творця повсюдно відчуваю,
Я чую клич його у шелестінні гаю,
На крилах музики найслабших шелестінь 
Летить моя душа в далечину безкраю.

* * *

Ось люди Заходу, в біді, в кривавій лжі,
Майна й машин раби, нікчемні торгаші 
Мандрують зграями з пустель — яскинь духовних — 
На Схід, що рідним став навік моїй душі.

* * *
Що там століття? Блискавична мить.
Я був, я єсть, я завжди буду жить.
У розмаїтих формах цього світу 
Мого життя не обірветься нить.
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Я мовив: «Лиш ім’я та тіло єсть у мене!»
Просяяв усміх твій на визнання нужденне:
«Що твій зрадливий прах? Що прізвище твоє?
Ти ж бог, безмежжя ти безплотне й безіменне!»

* * *

У зоряних світах, де снів моїх струмок,
У чистій далині літаючих думок,
У присмерку блідім згадання прастарого,
Здається, ніби я таки дійду до Нього...

* * *
Висока вірменська земля, сягає небес Арарат.
Мій дух на такій висоті з творцем розмовляє, мов брат 
Про вічність, про безмір, про час,

як думка не мала ще схову, 
Говорять віками вони й повік не закінчать розмову

* * *
О ти, що все навкруг єднаєш у житті,
Запалюєш серця, зав’язуєш путі,
Ти в людях на землі ведеш свою забаву 
Всі голосом твоїм тобі співають славу.

* * *
Всі храми на землі — в’язниці й тюрми бога,
Там стереже його святенників облога.
Дивись не на свічки, погаслі з холодини,
А на думки й діла стражденної людини.

9 Д. Павличко, т. 2 5 7



*  Jf: *

Я мав своє життя засіяти, як лан,—
Та я відкрив його для всіх, як той майдан! 
Затоптане воно, а вже пора осіння,
Що скаже той, хто дав і землю, і насіння?!

* * *
На хрестинах моїх за церкву були небеса,
Гора — за хрещеного батька, за миро пахуче — роса, 
За купіль — любов, сяйливого людства планета,
А хрестив мене той, хто дав мені долю поета.

* * *
Кожне серце болем повниться в наш вік,
Світ стражданням серця повниться в наш вік. 
Зболений, стражденний світ мене заповнив,
Бо відкрив я серце світові в наш вік.

* * *
У світі промінь божества — моя душа,
Не прагне слави світова моя душа,
До зір найвищих вознеслася 
Чужа для ницого єства моя душа.

* * *
Багато болю і руїн в моєму серці.
Давно гуде печалі дзвін в моєму серці.
Не пам'ятаю дня ясного —
Та й чи сіяв колись-то він в моєму серці?
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*  *  *

Клекочуть ручаї веселі і зникають, 
Спрагненні йдуть, як у пустелі, і зникають; 
Про зоряне й щасливе джерело 
Поети творять співи-трелі і зникають.

* * *
Ти мовиш правду... Це закон — дай кубок свій! 
І це минеться, наче сон,— дай кубок свій!
У всесвіті тече життя ритмічно й дзвінко,
Воно не знає перепон — дай кубок свій!

* * *
Дороги, гей, дороги,
Загублені, старі дороги,
Які ходили люди тут,
Куди вони пішли, дороги?



Валерій Брюсов

( 1873— 1924)

ЮНОМУ ПОЕТОВІ
гБлідний юначе із зором вогненним! 

Нині даю тобі три заповіти.
Перший прийми: не живи сьогоденним, 
Діло поета — в майбутнє зоріти.

Другий: в собі безконечно кохайся,
Та співчувати не думай нікому.
Третій затям: без мети поклоняйся, 
Ревно служи лиш мистецтву святому.

Блідний юначе з опущеним зором!
Як не відкинеш мої заповіти,
Матиме людство поета. Не сором 
Впасти мені і поразку зустріти.

ВЕСНА

Дихала біла троянда на кволім стеблі. 
Дівчина креслила щось на морозному склі

Птахи літали крізь маревний сніг вишини. 
Пестощів передчуттями намучили сни.
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Дівчина довго чекала побіля вікна.
Певно, за морем тоді розквітала весна.

Вечір настав, і повіяло смутком терпким. 
Дівчина плакала тихо вночі — та за ким?

Біла троянда зів'яла безслізно в ту ніч. 
Птахи з’явились і кинулись раптом навтіч.

* * *

У боротьбі з весною слабне стужа, 
Звисає вільно дротяниста сіть.
На вулиці, неначе тінь, калюжа 
І в кучугурах темний сніг стоїть.

Усе говорить — бути переміні:
Птахи, що кружеляють над хрестом, 
Струмок, що дзвонить і дзюркоче в піні, 
І жінка з величезним животом.

БІЛЯ ЗЕМЛІ
Я б хотел забыться и заснуть.

Лєрмонтов

Земле-матінко, молю,
З тишею мене зісватай!
Я лопатою гримлю,
Грунт копаючи заклятий.
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Мати всіх живих — це ж ти,
Ти ж і сваха всім, хто вільний. 
Поможи мені знайти 
В тліні перстенець весільний.

Я благаю і горю —
Повінчай мене, як знаєш;
Ти ж із мороком зорю,
З вітром тишину вінчаєш.

Земле, пожалій мене,
Дай обручку відшукати.
Я твоє лице земне,
Впавши, буду цілувати.

Я тебе цуравсь, як тать,
На асфальті, на бетоні...
Добре на грядках лежать,
Мов на маминому лоні.

Я твій син, я — також прах,
Я — кільце створінь так само. 
Звідки ж пристрасть, біль і страх, 
Бред шукань безсонних, мамо?

Видно неба синє дно,
Вітер носить вільно шуми...
Де ж ти, діво-тишино,
Де життя без мук і думи?..

Знов тебе лопата тне,
Обізвися хоч до мене!
Чи з могилою мене 
Заручити хочеш, нене?
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АНТОНІЙ

Антонію, на небосхилі 
Старих, урочистих епох 
Стоїш ти в переможній силі,
Як сон, як велетень, як бог.

Боролись за народ трибуни,
А імператори — за трон.
Лиш ти, прекрасний, вічно юний, 
Мав інший вівтар і закон.

Все, що життя тобі давало - 
І лавр, і жезл, і корогов,—
Ти кинув на вагу зухвало,
І переважила любов!

Коли домірювалась міра 
І доля світових держав,
Корону й пурпур тріувіра 
За поцілунок ти віддав.

Коли секунди вже ділили,
Кому ганьба і честь кому,
Щоб глянути в обличчя миле,
Ти повернув свою корму.

Любове! Це твоє сіяння 
Палає в діамантах сліз.
Блажен, хто біль, і осміяння, 
і страм, і смерть за тебе зніс!

О, дай мені так само, Доле,
Коли ще буде битва йти, 
Покинути криваве поле,
Любові прагнучи, втекти!
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КЛЕОПАТРА

Ні, немов слуга покірний,
Не помру я на хресті! 
Клеопатро! Аспид вірний 
Звився в кільця золоті.

Не тремти — це не омана 
Вийми з кошика змію, 
Подивись, моя кохана,
На союзницю свою.

І на ложі рухом кротким 
Дай припасти їй на грудь, 
Швидко холодом солодким 
Дай по тілі прослизнуть.

Тісно руки нам пов’яже 
Не любов, а смерті дух; 
Звившись, поміж нами ляже 
Наш останній тайний друг.

Щоб нічого не почути —
Губи в губи, зір у зір.
Два укуси й пал отрути 
Не розбудить нас, повір.

Стома пристрасної муки 
Стане слабістю кінця,
І зів’януть спільно руки,
В час один замруть серця.

Ні, на хрест, мов раб укірний, 
Не піду вмирати я!
Клеопатро! Аспид вірний — 
Доля — і твоя, й моя.
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ЛІХТАРИКИ

Віки! Віки — ліхтарики! О, скільки вас у тьмі,
На пружній ниті вічності, протягненій в умі!
Вогні, ви розкриваєте темнющу непроглядь...
То ясні, то притемнені ліхтарики горять.
Різноманітні — блискають у дивному саду,
В якому, зачарований, і я сьогодні йду.
Ось грають полум’яники — червоне все вочу.
Ассіріє! Ассіріє! Тебе не пропущу!
Все в мерехтливих відблисках, все міниться, як грань, 
Трава в крові, квітки в крові, на небесах — багрянь — 
А ось до світла жовтого підводить стежка мрій — 
Єгипте! Сила схована в пітьмавості твоїй!
Твій промінь все пронизує: і твердь, і глибину,
І владолюбно тягнеться крізь хмару навісну.
Та що горить високо там, що сліпить, як собор?
Над озером, о Індіє, застиг твій метеор.
Він — брат зорі у просторі, але в свічаді вод 
Танцюють відображення, як зміїв хоровод.
А ось алея знаджує, відкривши даль мені,
Над входами світильники хоч прості, та ясні.
Свята добо Періклова, та це ж твої світла,
Ти ясністю, прекрасністю темноти розсікла!
Заходжу: все тут світиться, і втілені всі сни,
Всі барви й тіні сплетені, живущі всі вони!
Світання одинадцяти твоїх, о Риме, чаш —
Ти — білий, тріумфуючий, ти рідний нам, ти наш!
Вік Данте в таємничості зловіщо золотій...
Світ сяйва лазурового, о Леонардо,— твій!..
Велика лампа Лютера — проміння б’є навскіс...
Дві зірочки малесенькі — вік метушних маркіз...
А далі — Революція — снопище блискавиць,
А там — вік дев’ятнадцятий... І я валюся ниць!
І далі я не бачу вже доріг — чи їх нема? —
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А темрява віддалення сувора і німа.
Лицем у землю вдавлений, я можу тільки взріть, 
Як в’ється, як сплітається вогнів минулих сіть.
Але молюся вам лише, незримі вдалині,
Не живші, в ночах сховані, будущини вогні!

ПОЕТОВІ

Будь гордим кличем транспаранта, 
Будь гострою зброєю мсти. 
Підземний вогонь, наче Данта, 
Повинен тебе обпекти.

Дивися, мов свідок на грище,
Як плине життя течія.
Готовність піти на кострище —
Це буде чеснота твоя.

Життя — тільки спосіб, можливо, 
Увічнити творчості мить.
З дитинства поезії диво 
Навчись безтурботно любить.

Упавши в обійми кохання, 
Холодним, безпристрасним стань. 
Прослав невимовне страждання 
В нещадні часи розпинань.

Фатальної Долі опіку 
Приймай — чи світанок, чи змрок. 
І знай, що поета одвіку 
Чекає терновий вінок!



Мілан Ракич

( 1876— 1938)

СОНЕТИ

1

Час нищити прагне в своїй круговерті 
Всі наші творіння — пером чи мечами 
їх люди писали,— діла за ділами 
Розмелюють жорна жорстокої смерті.

Хай все пропадає! Як псища зажерті,
Дні люті й безжальні женуться за вами,
О спогади милі! Гіркими сльозами 
Плач, серце! Надії твої вже роздерті!

Крик, лаяння, гавкіт. Все ближче облава, 
За нею — дорога пустошня і тьмава,
Там доли і гори стоять у печалі.

Як жертва впаде вже, мов зрубана павіть, 
Як піною з рота траву закривавить, 
Облава вбивати йде далі, йде далі.
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2

Його поцілували ми в чоло 
І відступили від труни. За діло 
Гробар береться жваво так і вміло;
Уже на скроні віко загуло.

Чого ж мене це все так запекло,
Немов гарячі цвяхи, вбиті в тіло?
Труно, чому ж я не оглянув сміло 
Тебе і все те, що в тобі було,

Мерця не знав я, плакати не буду,
Та знаю — маску хтось зірве без труду, 
Коли надійде майбуття моє.

Удари чую, співу тужна нота,
І плоть мою пронизує скорбота,—
То молоток в соснову дошку б’є.
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ТУГА

Я чую ясними ночами 
Якесь волання таємниче.
Чи плачуть небеса над нами,
Чи мандрівець когось там кличе. 
Той поклик ніби звуки пісні,
Та в ньому також зачуваю 
Печальні схлипи, крики слізні, 
Передчувань недобрих зграю.
Хто це так тужить? Небо? Люди? 
Любов моя? Старе страждання?
О, що це так стискає груди?
Чужі надії й поривання?
Вчуває серце невтишенне 
Чужу біду, чужу невдачу;
Нема чужих страждань для мене, 
Як плаче хтось, я також плачу. 
Ридай, моя дупіе, допоки 
Ще маєш сльози! Упади но 
На горе,— на чуже й глибоке,— 
Моя останняя сльозино!
Яке то щастя — заридати 
Потужно так, щоб серце рвалось, 
Щоб крізь поламані загати 
Життя стражденне розливалось 
І гасло у веснянім гаї,
В обіймах зоряної ночі,
Під місяцем, що ніжно сяє 
В блакитному безоболоччі.

269



В КАЙДАНАХ

В кайдани я закований, о сором!
Було давно це і в старій тюрмі.
Я винен! Тьму там не пробити зором,
І всі істоти надовкруг німі.
В кайдани я закований, о сором!

Хтось їх стискає, але хто — не бачу,
Лиш чую скрипи й скреготи заков,
Хтось ломить кість мою і кров гарячу 
З ран випускає, ах, пекучу кров!
Хтось їх стискає, але хто — не бачу.

Нестерпний зойк довкола мене всюди, 
Ховаєш ти кайдани, темното,
А в них ридають, стогнуть, плачуть люди, 
Хтось мучить їх, але не знаю — хто. 
Пищання й зойк довкола мене всюди.

Стискай, незрима сило, без вагання,
Ламай моє ти тіло молоде,
Допоки пульс не стихне вже й остання 
Краплина крові з мене не зійде.
Стискай, незрима сило, без вагання...

Я солодко сміюся від розпуки,
Глузую з ката, що вбива мене.
Невже ото вершина горя й муки? 
Жахнішого твій розум не утне?
Я солодко сміюся від розпуки.

Катуй і муч мене, та знай: ніколи 
Не вирветься із уст моїх мольба,
Чи бабського прокльону слово кволе,
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Чи плач і просьба підлого раба] 
Катуй мене, я не зломлюсь ніколи!

Допоки люди поруч тут зі мною 
Бряжчать кайданами, прибиті тьмою, 
Перед єством затаєним і злим,
Моя душа летітиме над ними,
Над їхніми прокльонами страшними, 
Як ластівка над простором морським.

ЧИГИР

Колесо трухляве і неоковирне,
Пам’ятник прадавніх і забутих днів; 
Скрип його то стихне, то із тиші вирне, 
Змалку пам’ятаю, як чигир скрипів.

Кінь його повільно тягне — все по колу, 
Обертами ходить, зовсім занеміг. 
Бідолашну шкапу, дихашливу й кволу, 
Тиснуть посторонки і січе батіг.

Пам’ятаєш, коню,— молодість була ще,— 
Бігав і ходив ти жваво в хомуті,
Тішила надія: згодом буде краще! — 
Снив ти про щасливі літа золоті.

Та літа минули. Виснажене й хворе 
Тіло ледве ходить, і лютує бич.
Все спізнав ти, коню, і справдешнє горе, 
І липневу спеку, і студену ніч.

І життя спізнав ти, повне зла й од чаю, 
Не зажив щасливо, постаріти встиг.

271



Сльози мене душать, як тебе згадаю,
Брате всіх живущих, доле всіх живих!

Полудень. Спекота. Ах, тобі б напитись... 
Біля тебе, коню, дзюркотить струмок,
Та батіг присвисне... Ти не смій спинитись, 
Доки не наляже вечоровий змрок.

Ти голодний, коню. Чи трави не досить? 
Всюди біля тебе — трав’яний розмай, 
Пахощі вівсяні вітерець приносить,
Та батіг присвисне... Мріє, прощавай.

Вороний, з тобою схожі ми, на подив, 
Долями подібні, наче ті брати;
Я, голодний, спраглий, дні свої проводив, 
Все по тій же стежці змушений іти.

Мучився на спеці в розпачі глибокій,
Чув, як біля мене дзюркотить ручай.
Мріяв я про щастя, радощі та спокій,
Про земний, звичайний — не небесний рай.

Скинути й забути, як гадюка шкіру,
Я хотів нещастя, і злобу, і лють,
Батога удари, прикрощі, зневіру,
Немічність гидотну, підлості могуть.

Та дарма! Не спиниш ту машину кляту, 
Батожина свище у руці важкій.
За труди від неба матимеш ти плату — 
Темну домовину й вічний супокій!
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СИМОНІДА 
(Фреска у Грачаниці *)

Як страшно ти скалічена, іконо!
Прийшов чужинець однієї ночі,
Де ти стоїш так тихо й безборонно — 
Ножем тобі він виколупав очі!

Та виду не посмів діткнуть рукою,
Ні уст, де болю стільки запеклося,
Ні дорогої ткані, під якою 
Спадає вниз твоє гусге волосся.

Стоїш віки, вмурована в опоку,
В розкішному вбранні, але змарніла. 
Дивлюсь, як зносиш ти судьбу жорстоку, 
Така скорботна, урочиста й біла,

Неначе ті давно погаслі зорі,
Що промінь їх на землю долітає 
І мерехтить над нами у просторі,
Хоч тих світил далеких вже немає.

Так зі стіни не тьмянко і не блідо,
А ясно, як зірки в безоболоччі,
Горять мені, печальна Симонідо,
Твої давно вже видовбані очі...

* Г р а ч а  її и ц я  — собор на Косовому полі 
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НА ГАЗІ-МЕСТАНІ

Воїни могутні, без жалю й докори,
Вковані в залізо, поглядами — хмурі,
Кинулись ви в битву — і здригнулись гори,
В криках січ кривава йшла, мов клекіт бурі.

Впало з вами царство. Косово — то яма,
Де лежать скелети, глиною прикриті;
Тим же воно й славне: там із ворогами 
Ви до смерті бились, як несамовиті.

Ви були останні, косовські герої;
В тім — заслуга ваша. Як гнила держава 
Падає, благає порятунку, зброї —
Кожна смерть за волю — то безсмертна слава.

Кажуть нам сьогодні, що ми всі лякливі,
Що своїх великих пращурів не гідні,
Що пливем наосліп в західняцькім гниві,
На любов — убогі, на сердечність — бідні.

Земле моя, брешуть! Хто тебе сьогодні 
Любить, той напевно знає, що ти — мати.
Тільки ми свідомо полюбити годні,
Тільки ми за тебе здатні помирати.

І коли остання битва кровобризно 
Вдарить і затрубить в далечінь безкраю,
Я помру за тебе, дорога вітчизно,
Знаючи, за віщо і нащо вмираю.
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ПОКИНУТА ЦЕРКВА

Лежить зображення розп’ятого Христа,
По ребрах зламаних стікає кров струмками.
Зір вигаслий, бліді, як в мертвого, уста, 
Сріберний ореол, прикований до рами,—

Дар набожних дворян, що вже в небесні брами 
Постукали давно,— і рама золота,
Чи позолочена — творіння долота,
Зробив її митець, різьбяр над різьбярами.

Отак лежить Христос, де кажани, і сови,
І ще якась птахва збирається на лови,
Як тільки западе в порожнім храмі тьма;

Страшний у відчаї Христос розводить руки,
Він сам-самісінький, він повен горя й муки,
Він паству жде і жде, але її нема.



Ендре Adi

(1877— 1919)

Я — ГОГА І МАГОГА СИН

Я — Гога і Магога син, дарма 
У двері стукаю — мовчать палати,
Та все-таки питаю нині вас,
Чи вільно під Карпатами ридати?

Верецьким шляхом я прийшов, мій слух 
Наповнений ще праугорським співом,
Чи ж можна біля Девеня мені 
Прорватися з нових пісень мотивом?

У вуха ви налліть мені свинцю,
Хай стану я подібним до Вазула.
Топчіть мене, падлюки, щоб нових 
Пісень життя моя душа не вчула.

Та все ж таки та пісня піднялась,—
Хай плач у неї в серці, в крилах — рана, 
Хай проклинає Пустасер її,—
Вона нова, угорська, нездоланна!
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БОРОТЬБА З ВЕЛЬМОЖЕЮ

Уб’є мене Вельможа свиноглавий,
Я знав, як тільки відвернусь, уб’є;
Він шкірив зуби і сидів заклякло 
На золоті — беріг добро своє;
Я знав, як тільки відвернусь, уб’є.

Його бридке, свиноподібне тіло 
Я гладив. Він тремтів, звивавсь, як змій. 
«Дивись, хто я!» — звернувшись так до нього, 
Вікно зробив я в голові своїй,—
І він сміявся, вздрівши мозок мій.

(За дикого авантюриста, може,
Мене він мав). Я поклонивсь йому.
На березі Життя, що клекотало,
Були ми вдвох. Світ западав у тьму.
«Дай золото! Я й так його візьму!

Чекати більше я не маю сили!
Мене згубити може кожна мить,
Мене до розкошів, до насолоди 
Таємне слово кличе, і щемить,
І спалить поклик той мене — ще мить!

Твоє спокійне серце, як залізом,
Покрилося щетиною, а я —
З відкритим серцем,— їсть його і мучить 
Життя й жадань незморна печія,—
Дай золото, бо гасне путь моя!

Моєї яхти — жде блакитне море,
Моїх наметів — поле запашне,
Чужий бальзам, чуже сяйливе сонце,
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Чуже дівчатко, з юності хмільне,—
Всі ждуть мене, мене, мене, мене!

Все захлинається в мені, що нове,
Все дивно сходиться в моїм житті,
Мої численні сни — святе безладдя,
А в тебе сон — глуха нора в куті,
Ну, розривай же груди золоті!»

Сумні й сліпі темноти нас накрили,
А я стогнав, немов під тягарем,
Незримі хвилі бігли і співали,—
Чи є вже в тебе золото? Ми ждем!
Ті співи хвиль пекли мене вогнем.

І ми зчепились. Береги тряслися. 
Встромився я в його бридотну плоть,
І рвав, і скуб її, та все даремно,
Його не мав я сили побороть
І скинути не міг знадливу злоть.

Сто тисяч вечорів ось так минуло,
Кров капає з моїх болючих ран,
Мене здалека ніжно хтось волає,
Та нас двобій тримає, мов капкан,
Б’ємося: я — й свиноголовий пан.

ОЙ ЛЕТІЛА ПАВА
Ой летіла пава, на темниці сіла. 
«Визволяйтесь, хлопці!» — павонька звеліла.

Пір’ячко сяйливе, не лети нікуди,
Сповіщай, що завтра все інакше буде.
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Буде все інакше, буде все як треба, 
Усміхнуться очі до ясного неба.

Новий вітер віє над угорським гаєм,
Ми чудес угорських вже давно чекаєм.
Або всі ми дурні й згинем баранами.
Або людське сонце встане понад нами.
Або нам засяють нові храми й свята,
Або нас покриє кров — іржа проклята.
Або спопелієш, комітатський доме,
Або тут нам гнити на сніпку соломи.
Або угрів мова новий зміст набуде,
Або по-старому будуть жити люди.
Ой летіла пава, на темниці сіла. 
«Визволяйтесь, хлопці!» — павонька звеліла.

МІЙ ПРАЩУР КАЯН

У пурпурнім плащі, зі Сходу,
На скакуні, в світанку рим 
Прибув Каян — снага, нестрим! — 
Він грав на лютні, був хмільним,
І я засів до столу з ним.

Гуляка щось мені на вухо 
Наспівує. Ми п’єм вино.
Рядами довгими червоні 
Світанки мчать, неначе коні,—
Аж наше дзеленчить вікно.
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Загублене блаженство Сходу, 
Ганьба сучасності й туман 
Нових, цяцькованих оман —
Це все змішалось, де зі мною 
Прадавній бореться Каян.

Мені за піджачок мій — сором. 
Каян — у пурпурі, як цар.
Свічки, розп’яття, темні мури. 
Бенкетування йде похмуре,
Вино вихлюпу ється з чар.

З часів старого Вавілона 
В корчмі темнавій і сумній 
Не затихає наш двобій;
Розпусний пращур — мій товариш, 
Бог, імператор, батько мій.

Бешкетник, Аполлон-глумливець 
Відкрився майже догола,
Бо плащ упав з плечей дебелих,
Та бал триває, ходить келих 
Довкруг кривавого стола.

«О ваша світлосте, мій друже, 
Розвалюється голова,
Душа боліє — ледь жива,
Пробач, було багато ночі,
Гріха, кохання і питва!»

Я подаю розбите серце 
Йому, але регоче він.
А за вікном корчми — розгін 
Бере життя хмільне, пісенне,
Нове, криваве, мов кармін.
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«Мій пане, йди собі до чорта!
Хай вийдуть інші гультяї 
З тобою на п'янкі бої,—
В огидних снах сп’яніння й слави 
Зносились пазурі мої!

Мій пане, в мене бідне поле, 
Забрали з нього все задар;
Що допоможе пал і жар, 
Кривавий могорич людині,
Якщо людина та — мадяр?!

Мій пане, я великий дурень, 
Навіщо до нестями п’ю?
Я над безоднею стою —
Ні грошей, ні снаги, ні віри — 
Вітаю тільки смерть свою!

Мій пане, єсть у мене мати,
Свята моя,— на неї глянь.
Є Леда. Декілька жадань.
Два-три прихильники. А замість 
Душі — відраза, наче твань.

Є в мене, може, дві-три пісні, 
Нового задуму огром,
Та ось я хочу під столом 
Хоч трохи відпочить од битви,
Що крізь віки йде напролом.

Мій пане, все, що залишилось 
У мене,— це оте «авжеж»,
Та я благаю — не бентеж,
Не муч мене, я пить не буду, 
Авжеж, не наливай по креш!
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Мій пане, все мені набридло — 
Зав’яла плоть моя, напій 
Гидким зробився, наче гній, 
Здаюся! Глянь, я розбиваю 
Об землю в друзки келих свій!»

Каян зареготався. Вийшов 
І скочив на свого коня.
Майнув світами навмання.
За ним — пісні, вітри гарячі 
Як виблиски нового дня.

Летить на Захід він зі Сходу, 
Червоним майорить крилом,
А я важкий, неначе лом,
З розп’яттям, з келихом розбитим 
Розтягуюся під столом.

ВІД ЕРУ ДО ОКЕАНУ

Ер тихо спить, його калюжні води 
Застигли, не ворушачи тростину 
Та в океан, буває, Красна, Тиса,
Дунай — несуть його біленьку піну#

Хай зваляться на мене скіфські гори 
І сто проклять — на кров мою багряну, 
Хай тисяча кротів будує греблі,—
Я все-таки проб’юсь до океану.

Я хочу — в цьому є сумна відвага,
Я хочу — в цьому є всесвітнє диво. 
Нещасний починає путь від Еру —
І прибуває в океан щасливо!
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ПІСНЯ 
УГОРСЬКОГО ЯКОБІНЦЯ

Як лиш торкаємось до тебе,
Із наших пальців кров тече,
Ти спиш, Угорщино убога,
Чи ж ти і ми не вмерли ще?

Що можна кращого чекати? 
Болить нам зір і стогне слух,
Та чи прокинеться, нарешті,
Цей Вавілон народів-слуг?

Чом з тисячі затерплих прагнень 
Не зрине волі ураган,
Таж споконвіку спільне горе 
В румунів, угрів і слов’ян.

Таж ми, споріднені ганьбою 
Неволі і вогнем мети,
Чому не стрінемось, не вийдем 
На барикади, як брати?

У наших рік єдиний голос,
Як тихе ремство й рабський ляк; 
Тим горе в Арпада країні,
Хто не вельможа й не підляк.

Коли з’єднаєм наші сили,
Коли вже станемо людьми,
Коли, угорці й неугорці,— 
Повстанем проти гніту й тьми?

Чи будем довго ми юрбою, 
Обернуті панами в скот,
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Чи довго ще, як птах у клітці, 
Угорський спатиме народ?

Печальних жебраків країно, 
Нема в нас хліба, ні надій,
Та завтра все те буде наше, 
Ти тільки взяти все посмій!

ПІДКИДУВАНИЙ КАМІНЬ

Підкинеш камінь, він впаде, я знаю.
О, знов до тебе, мій маленький краю, 
Вертає рідний син.

Він ходить по фортецях і по горах, 
Сумує, тужить, падає у порох,
З якого він постав.

Куди втекти, де заховати втому 
З угорською скорботою, що в ньому 
То пахне, то болить.

Я — твій, в ненависті й любові дикій, 
У вірності й невірності великій,
В угорській гіркоті.

Підкидуваний камінь, батьківщино,— 
Це я, з тобою злитий воєдино,
Не розлучити нас.

Ти сто разів підкинь мене до неба 
І сто разів я повернусь до тебе,
Й востаннє повернусь!
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МЧИМО В РЕВОЛЮЦІЮ

Востаннє вішають на шию 
Нам кровопивцю і жандарма,
Сміється труд — наш план звитяжний, 
Міцніє карк, що ламле ярма;
Ми ж обробили цю погану 
Угорську землю зла, обману,
Печалі, рабства, горя, туги,
Ми й завдамо смертельну рану.

Тут висіяли смерть недобру,
Щоб не зійшла вона ніколи,
Все ж нині в придунайськім краї 
Лють має найпишніше поле.
Тут виринає смерть зісподу,
Як рабська віра у свободу,
Вона — життя провидець — має 
В нас для веселощів нагоду.

Куди не глянеш — діє доля,
Яскріє вибуху жадання,
Людина, живучи, боїться,
Радіє, гинучи зарання.
Готується до битви й крові 
Народ, як до гріха любові,
Ще лад старий не щез, та славно 
Стоїть новий — напоготові.

Так діє доля; полюбіть же 
Підпалювача навісного;
Як пан і як угорець, певно,
Нікчема він, але, крім того,—
Часів гінець — під нашим дахом
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Літає він вогненним птахом,
Щоб Гунії гноївка панська 
Згоріла і розпалась прахом.

Жандарми, Відень, забобони,
Пиха панів, давно віджилих,
О, навіть бог не зможе збити 
Температуру в наших жилах.
Ми ще не знаємось навзаєм,
Та завтра душі поєднаєм; 
Жадання чистоти спахнуло,
Тож киньмо у вогонь, що маєм!

Послухайте гудіння ночі 
І свіжі стогони світання — 
Майдани сіл і Будапешта 
Рокочуть гнівом — йде повстання! 
Виходим важко, як титани,
І диво бачимо неждане:
Угорське крижане прокляття 
В теплі і літнім сяйві тане.

Прийшов же сатана нарешті — 
Святий посланець пана бога,
Ми спали на весільнім ложі,
Нас не торкалася тривога,
Та ось немов заграли громи,—
І кров, що ниділа від стоми,
Під шкірою горить, палає —
У революцію мчимо ми.

286



ОСТАННІ КОРАБЛІ

Моя душа була просторим, 
Бурхливим морем,
Тепер воно натомлене, сумне, 
Лежить, як поле кам’яне.
Носила світові знамена 
Вода шалена,
І рятувальний човен плавав там, 
Тепер те море — мертвий хлам.
Воно затихло в безголоссі,
Проте ще досі
Два кораблі там ходять на вітрах: 
Гидливість хвальковита й страх.
Та не тремчу я й не гидую,
Нащо ж існую?
Я кораблі останні затоплю,
Дам душу тайні без жалю.
Ах, тайна, доля, бог, начало —
Цього чимало,
Та хай покинуть всі мене в цей час, 
Бо в того моря зір погас.

ГЛЯНЬ НА МОЇ ДОСТАТКИ,
МИЛА

Глянь на мої достатки, мила,
На срібло сивини, що скроні вкрила, 
І на моє житло, таке сумне,
Як Лазаря могила.
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Ходив я гордо, не благально, 
Пишався я угорцями печально,
За те, ой, діставалося мені 
Багато зла, звичайно.

Яким був добрим я в любові!
Не вимислити й мудрому Єгові 
Того, що я придумав, і дивись —
В гарячці я і в крові...

Прийшла ти в нелегку хвилину, 
Коли здалось мені, що вже я гину; 
Якби не ти, давно б мене людці 
Поклали в домовину.

Дивись ласкаво, наче ланя,
Бо ти прийшла, немов порятування; 
Якщо жадання ще на світі є,
Ти мрій моїх жадання.

Дивись на це життя правдиве,
На юної душі ясні пориви,
І хай для тебе темним буде знов 
Моє волосся сиве.



Пейо Яворов

( 1878— 1914)

ВЕЛИКДЕНЬ
МОЄМУ БРАТОВІ ATAHACOSI

Один удар і другий... І за хвилину дружно 
посеред ночі грають, гудуть церковні дзвони, 
і світла звістка лине; повторює потужно 
луна в бескидах темних басисті звуки й тони, 
вдаряє ними вгору, в бездонні високості.
Ніч оживає хмура, зірки цвітуть, як брості, 
співають в піднебессі душ незліченні хори, 
і молитви таємні возносяться до бога 
із падолів стражденних; стихає біль, тривога, 
і гомін урочистий наповнює простори.

Гудуть церковні дзвони... Приносить кожна нута
в розбуджену свідомість солодке спогадання,
і серце забуває, яка то в нім отрута,
і слухає чарівне, ясне оповідання
про золоте дитинство, стрімкі думки, пориви,
надії молодечі, життя, як сон, щасливе
під захистом і сонцем отецької опіки,
коли ще ми не знали журби й несупокою,
коли ще нас неволя жорстокою рукою
в ярмо важкої праці не запрягла навіки.

Найближчі, найдорожчі стають перед очима, 
немов живі — он батько, схилившись до дитяти,
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замріяно говорить і сивиною блима,
весь пойнятий майбутнім, он тиха й добра мати,
задивлена в синочка, он браття і сестриці,
он друзі, повні сміху, швидкі, мов блискавиці,
он подруга русява, освідчення письмові —
півонії червоні — весни найкращі квіти,
весни, передвесіння розсипані привіти,
невидимі ознаки дитячої любові.
Дитинство безтурботне — квітуча рай-долина
зосталася далеко за мандрівцем. Поволі
іде він, повен смутку, аж згорбилася спина,
щось рідне хоче вздріти на голім видноколі,
та перед ним біліє дорога незнайома,
над ним — небесна прірва, а в серці — жаль і втома,
і часто він впадає в сум’яття та розпуку,
бо ж палить його сонце і буря настигає,
а прихисту не видно й супутника немає —
ніхто не йде назустріч, щоб хоч подати руку...

* * *

Сяйнисті дві зорі очей — душа дитяти; 
то музика зорі — проміння в грі, 
вони не вміють обіцяти, ні жадати...

Душа моя в мольбі, 
дитя,
душа моя в мольбі!

Неволя і жага життя 
накриють зір туманами тобі, 
туманами гріха срамотного...
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Та ні, ви не робіть цього, 
життя неволе і жаго!

Душа моя в мольбі, 
дитя,
душа моя в мольбі...

Вони не вміють обіцяти, ні жадати — 
то музика зорі — проміння в грі, 
сяйнисті дві зорі очей — душа дитяти.

ІДИЛІЯ

Крики і порох. Надходять 
виродки; орда безока, 
шлях світовий. Через трупи 
скачуть живі — одступають — 
землі дрижать у мряві.

Бряжчать казанки, мисюрки 
(лицарів ратні шоломи), 
сліпих Дон-Кіхотів списи 
густі, немов очерети,— 
крики й благання до бога.

Кліпають зорі печальні 
(божі спилюжені вії) — 
дивляться в здиві додолу... 
Місяць-сухітник од світу 
гострий свій ніс одвертає.
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ПОТВОРА

Плід злочину й ганьби, потвора ти жахна, 
для ока неприємна і холодна, 
свій погляд одвернув і сатана 
від тебе, а срамота химородна, 
відкривши твого виду гидину, 
в камінну обернулася стіну.

Потворо ницості, притиснута грудьми
ти до землі — вона твоя схорона, 
вона тебе годує в надрах тьми 
дванадцятьма отрутами дракона. 
Ростеш, та не старієш, дивна гидь, 
далеко над тобою час летить.

Потворо срамоти, без імені... І вхід
і шлях, і вхід до тебе — незвичайна 
загадка — доки сяє небозвід, 
твого буття не виясниться тайна.
Не чуєш і не бачиш, але в сні 
про звуки мрієш і про ясні дні.

Потвора ти, але як хочеться прийти,
проникнути до тебе в пітьмі ночі!

О плоть жива, принадо самоти,
в якому забутті і непороччі 
я пестив би тебе! І як мене 
твоє зігріло б серце вогняне!
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СХІД сонця

...Надовкруги криваве море грає, 
йде хвиля наче вогняна.
В безодні то сміється, то ридає 
диявол злотний; — глибина 
темнюща піді мною... море грає.

...Це котить, котить перегуди-хвилі 
життя розбурхане й брудне; 
встромили ніж під серце руки милі, 
жорстоко ранили мене, 
і зяє рана... кров горить на хвилі.

...Вдивляюсь в ніжну глибину лазурі 
посеред моря. Йде світлінь.
І проникає в душу після бурі 
Ранковий промінь. І глибінь 
німіє... море виграє в лазурі.

...Це груди й серце знову ти зігріла 
тією кров’ю, що зійшла 
у море темне із мойого тіла; 
в стихії чистій ти була, 
пролита крове... ти мене зігріла!

...Чарівне сяйво... затуляю очі.
Лиш хмара палахкий простір 
закриє твій, а я в безоболоччі 
боюся відслонити зір 
перед тобою... сліпнуть очі.

293



ЛЮБЛЮ ТЕБЕ

Люблю тебе — дитинно-ніжна, повна втіхи, 
як непорочний сон святих.
Ти — сон, що радощі мені звістує тихі 
посеред злигоднів моїх, 
і перший раз від сповіді у серці плаче 
і доброта, і гріх —
ось днина й ніч в одно злились неначе.

Люблю тебе — твій день іще й не просяває — 
у темряві пливеш,
я думаю: ти — це Вона! — тебе чекає 
дух часу і безмеж;
тужу, вдивляюся в тумани понадводні,
до тебе прагнучи,— але ж
де я? Та ось — вже на краю безодні.

Люблю тебе за те, що з усміхом покори
заходиш у темнющий вир,
ніхто не вчує, як шалене море
на човен кинеться, мов звір;
не спинить і мене (за те ж тебе кохаю!)
ні просьба, ні докір —
себе згублю й тебе, мій любий раю...

МАСКА
ВЛ. ВАСИЛЕВУ

Був карнавальний день, пора святкова 
людей покликала надвір; юрба 
валила з міста. Наче той немова,
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чия душа на скорбнощі слаба, 
ішов і я. І неземні питання, 
які ніхто ніколи не збагне 
і не розв’яже, мучили мене.
Втім — музика! Легкий, немов зітхання, 

чийсь дотик до лиця: «Oh, qu’il est triste! Гей, ти, 
дорогу дай життю, дай, смерте, нам пройти!»

Вперед пройшла повз мене в ту хвилину 
вакханка в масці, жартівливий сміх 
лунав, коса лилась на голу спину, 
як золота потік і я не міг 
очей відняти від тонкого стану...
Та раптом зникла в тім рою вона, 
звучала тільки насміху луна, 
мов клич жаги хмільний, безперестану 
і плоть жіноча в натовпі густім 
мій ум зв’ялила запахом своїм.

За нею в незбагненному пориві 
я йшов, як божевільний, і без сліз 
в юрбі ридав: «Я — мрець, слова правдиві,— 
мій дух давно вже кригою обріс, 
і темна думка смертною косою 
махає... маску я зірвав із дня, 
і вічна темінь, гниль і порохня 
відкрилася навік переді мною...

В тайнописах твоїх, на таблицях знаття 
нічого я не вздрів, крім смерті — о життя!»

Серед гулкої, пишної забави 
стотисячного міста, наче в сні, 
шукаючи загубленої з’яви, 
я говорив: «Чом не дано мені 
спізнати щастя? Чом любов і ласка
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покинули мене на забуття? 
Коханий вбивче смерті, о життя, 
що означає та весела маска?»
Я йшов. Було вже пізно, в темноті 
жінки жбурляли в мене конфетті.

ПІСНЯ ЛЮДИНИ
ДОКТОРУ К. КРИСТЕВУ,
МОЄМУ ПРИХИЛЬНОМУ ВЧИТЕЛЮ, 
НЕЗМІННОМУ ТОВАРИШУ І ПОСТІЙНІЙ ОПОРІ  
В ДНІ ВИПРОБУВАНЬ

Я сущий в битії жахного урагану, 
лечу крізь просторінь, поставши з океану 
темнот, незбуджених, склубочених навкруг 
крізь безмір я лечу безперестану,— 
невтомний і самотній дух.

Життя і смерть — мої міцні, одвічні крила, 
але далечину імла очам закрила — 
чи від шаленого польоту зір погас; 
моя душа, могутня і безсила, 
розмінює на миті час.

Одна за одною надія помирає...
Куди це я лечу? Кудись, в ніщо безкрає? 
Любові, чи пітьмі, чи світлові навстріч?
До мене із хаосів долинає 
знайомий, ніби рідний клич.

Крізь темні й мовчазні провалля та безодні 
І крізь потоки зір, що згаснути не годні,
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заслуханий лечу — хто кличе і звідкіль? — 
з надіями на хвилі благородні 
в країну, де відомста й ціль.

А може, я лечу в засвіття без границі, 
даремне вірячи в майбутні зоряниці — 
сліпець пробуджений, незрячий все ж навік... 
А може, в замурованій темниці 
я чую тільки власний крик!



Леопольд Стафф

( 1878— 1957)

СПОКІЙНІ ДУМИ

Спокійні думи, погідне чоло 
На будень маю, як і на свято.
А що ти робиш, коли навколо 
Злочинство й кривда панують клято?

Коли правдиві серця окуті 
І виступає брехня прилюдно,
Сміюся з гніву, співаю з люті.
Це дуже легко. Це дуже трудно.

ДНІ І НОЧІ

Назавжди час відходить. 
Та на руїнах знову 
Труд молодий возводить 
Життя нову будову.

Думки — мов руки дужі,
А руки — наче мислі, 
Крилаті, небайдужі,
В жаданнях ясні й стислі.
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Ніч — мрійна втома днини, 
День — вгору сходи смілі. 
Спадають з веж години,
Як овочі дозрілі.

ДИМИ

ЮЛІАНОВІ ТУВІМУ

Над містом — присмеркні заграви, 
Тремтить юга димів червона, 
Заходить сонце зле й криваве, 
Неначе серце фараона.

На мурашиній піраміді 
Трудів — лежать, немов колоди, 
Мозольні руки в блисках міді,
В тремтінні змори й насолоди.

Відкрита хвірточка зелена,
Чекає ночі тиха лавка,
День падає листком із клена,
Мій чорний пес на мене гавка.

ОСІНЬ

Сонце нетовариське 
Туманом замрячене, 
Наче напівнеприсутнє, 
Заборонене наче.
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Голками цвірінькоту 
Ластівки прошивають небо, 
Ласо власного льоту 
Закидають на себе.

Млявий вітер ставами 
Піднімає хвиль скиби,
В сіті зморщок води 
Ловить геть усі риби.

ДОРОГА

Помирали й будуть помирать,
Будуть жити, як жили донині.
Вже могили нивами лежать,
І під ноги стеляться людині.

Шлях потужний праці й боротьби — 
Кров’ю щедро все на нім полито.
В життєдайні зорані гроби 
Сіймо жито, сіймо, сіймо жито!

ТОЛСТОЙ

Толстой утік від смутку,
Він мав усе, тому не мав нічого. 
Я весело по спеці йду,
Господар своєї тіні.

300



МІЦКЕВИЧ

Того не вибити в граніті,
Не відтворити в бронзі й сталі,
Як він страждав на цьому світі: 
Ніхто не кличе, їдьмо,далі!

Знайти його в словесних вершах? — 
Позбудься думки оцієї.
Нема його в баладах перших,
Нема в останній епопеї.

Нема в Лозанні, де стрімчизну 
Колише порух вод загуслих,
Де, думаючи про вітчизну,
Він бився в шарлатанських гуслах.

Він весь із онімілим смутком,
З печаллю, що навік заснула,— 
Поміж сіреньким Новогрудком 
І чорним цвинтарем Стамбула.

ПРОМЕТЕЙ

На ліву ногу Зевс якось-то з ліжка встав, 
Богів на зборище він скликав і сказав: 
«Терпіти годі це! Мені прийшла ідея — 
Нехай піде Геракл і звільнить Прометея. 
Що скажете? Мовчіть! Вирішую тут я. 
Мені набридла вже печінка гордія, 
Послужливий орел, і вигуки зухвалі,
І ланцюги, і кров, і скелі, і так далі...» 
Розбити кайдани прийшов Геракл мерщій,
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А Прометей: «Зажди, цього робить не смій! 
Що лишиться тоді з моєї непокори?
Дивись, як до лиця мені Кавказькі гори».

ТІНЬ

Вже холодно стає й пора вже на нічліг 
Із цього попасу піти, примкнувши очі.
Чи ти до цих думок ще звикнути не міг? 
Чи тінь ополудні — то не початок ночі?

ПРОБЛЕМИ

Проблеми не розв’язують,
Проблеми переживають,
Як часи, що були і минулись навіки. 
Проблеми скидаєш із себе,
Мов одежу стару, зужиту,
І в двері останні 
Голий і вільний заходиш,
Як день.



Олександр Блок

(1880— 1921)

Вільні думки
ПРИСВЯЧЕНО Г. ЧУЛКОВУ

ПРО СМЕРТЬ

По місту все частіше я блукаю.
І все частіше бачу смерть — сміюся 
Розважливо до себе. Ну, так що ж?
Так хочу я. Мені властиво знати,
Що в певний час прийде вона й до мене.
Я по шосе проходив біля скачок.
День золотий дрімав на купах шутру,
А за глухим парканом — іподром 
Під сонцем зеленів. Стеблини злаків, 
Купави, ще з весни набубнявілі,
Дрімали в променях пестливих. Далі — 
Трибуна придавила плоским дахом 
Юрбу роззяв і модниць. Прапорці маленькі 
Пістрявіли навкруг. А на паркані 
Сиділи й видивлялися прохожі.
Я йшов і слухав перегони коней 
По грунті збитому. Тривожний тупіт 
Копит. І раптом — зичний крик:
— Упав! Упав! — кричали на паркані,
І, ставши на пеньок, побачив я 
Одразу все: в пістрявій одежині
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Летіли там жокеї — до стовпа.
Від них одставши, коник басував 
Без верхівця, в розметаних стременах.
За листям кучерявеньких берізок,
Од мене близько так,— лежав жокей, 
Весь в жовтому, на врунах весняних, 
Упавши навзнак, повернув обличчя 
В глибокі і пестливі небеса.
Так ніби вік лежав, розвівши руки,
У небо дивлячись. Прекрасно так лежав. 
До нього бігли люди вже. Здалека, 
Поблискуючи спицями повільними, ландо 
Котилось м’яко. Ось вони підбігли 
І підняли його...

І вже повисла 
Безславна жовта немічна нога 
В обтягнутій рейтузі. Завалилась 
За плечі їм кудись там голова...
Ландо вже тут. І до його подушок 
Так обережно й ніжненько приклали 
Писклячу жовтизну жокея. На підніжку 
Хтось вискочив незграбно і завмер, 
Підтримуючи голову і ногу,
І повернув назад бундючний кучер.
І так же звільна спиці обертались, 
Поблискували козли, осі, крила...

Так вольно і прекрасно так померти. 
Скакав усе життя з одним бажанням, 
Щоб першим доскакати. Й на скаку 
Спіткнувся кінь засапаний. Сідла 
Не втримати вже мускулами ніг,
І вутлі розметалися стремена,
І, поштовхом одкинутий, злетів...
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Потилицею вдаривсь об свою 
Привітливу, весняну, рідну землю,
І в мозку всі думки пройшли за мить — 
Єдині найпотрібніші. Пройшли —
І вмерли. І померли також очі.
І дивиться так мрійно вгору труп.

Так вольно і прекрасно.

По набережній якось я проходив.
Робітники в тачках возили з барок 
Вугілля, дрова, цеглу. І ріка 
Від піни білої іще синіла.
З-за обшивок розстібнутих дивились 
Тіла засмаглі в зблискуванні поту,
І Русі вольної зіниці світлі 
З лиць почорнілих сяяли суворо.
І тут же діти голими ногами 
Місили купи жовтого піску,
Тягали — хто цеглинку, хто поліно,
Хто дощечку. Ховалися. А там 
Поблискували їхні п’яти чорні,
І матері — з обвислими грудьми 
Під платтям чорним — ждали їх, сварились, 
Давали ляпасів і відбирали 
Цеглинку, дрова, дощечку. Й тягли 
Кудись, під ношею зігнувшись гірко.
І знов гурма дитяча поверталась,
І починали дітки знову красти:
Той — цеголку, а той — полінце...

І раптом — сплеск води і сильний крик:
— Упав! Упав! — знов закричали з барки.
І, випустивши тачку, робітник 
Рукою вказував кудись у воду,
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І бігла вже юрба кошуль пістрявих 
Туди, де на траві, в камінні з бруку, 
Поблискувала пляшка-половинчик.
Один тягнув багор.

А поміж паль, 
Забитих біля берега у воду, 
Погойдувалася людина легко 
В сорочці та в розірваних штанах. 
Один схопив його. Допомогли,
І довжелезне розпростерте тіло,
З якого ручаєм лилась вода,
На берег витягнули і поклали. 
Видзвонюючи шаблею об камінь, 
Городовий навіщось до грудей 
Приклав щоку і пильно слухав — 
Напевно, серце. Сходився народ,
І кожен, хто підходив, задавав
Одні і ті ж дурні питання: звідки впав,
Та скільки під водою він пролежав,
Та скільки випив? Поступово 
Всі почали розходитись,
І я, відходячи повільно, слухав,
Як щирий, хоч підпилий робітник 
Авторитетно іншим говорив,
Що згублює щодня людей вино.

Ще поблукаю. Ще — допоки сонце, 
Допоки ще спекота, й голова 
Тупа, й думки прив'ялі...

Серце!
Веди мене та з усмішкою смерть 
Спостерігай. Ти втомишся само,
Життя мого веселого тобі
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Не стерпіти. Не переносять люди 
Ненависті й любові отакої,
Як я в собі ношу.

Я завжди прагну, 
Дивитися я в очі людські прагну,
І пить вино, й голубити жінок, 
Жагою наповняти ночі літні,
Як спека не дає ступити й крок, 
Співати й вітер слухати на світі!

НАД ОЗЕРОМ

З вечірнім озером розмову я веду 
Високим ладом пісні. З круч піщаних, 
В тонкій гущавині високих сосон,
Із-за могил і склепів, де вогні 
Лампад і мрява димно-сиза,— 
Закохані пісці йому я шлю.

Воно мене не бачить — і не треба.
Як жінка стомлена, лежить воно 
Внизу, й туманиться, і далечизну 
Напоює туманом; одібрало 
Яскраві барви заходу в небес.
Всі виконавці й слуги примх його: 
Вузенький човен, що гладінь голубить, 
Ряди високих тонкостанних сосон,
І на косі далекій семафор,
Що відбивається вогнем зеленим 
Якраз у найрожевішій воді.
До озера повзе змія трьохока 
Своїм єдиним шляхом крицяним;
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Раніш од свисту озеро доносить 
До мене — шум її низенький і хриплий 
Стою на прискалку. А наді мною — 
Гробниця із граніту. А внизу 
Доріжка між могилами біліє.
І, хто подивиться на мене знизу, 
Злякається — стою, схрестивши руки,
В широкім капелюсі, між могил 
Нічних — стрункий, закоханий у світ.

Та нікому дивиться. Там ідуть 
Закохані — і їм немає діла 
До озера, що миготить внизу,
Й до мене, що вгорі. Потрібні
їм — поцілунки та зітхання людські,
Мені — зітхання сосон і води.
А озеру-красуні — їй потрібно,
Щоб, не побачений ніким, співав я 
Про те, які ясні зірки, а сосни 
Які стрункі, яка душа без меж.

Пройшли всі пари. Присмерки загусли, 
Збілів туман. Я бачу фалди плаття 
Дівочого внизу. Вона пройшла 
Задумливо доріжкою і сіла 
Самотньо й сумовито на приступці 
Могили, не помітивши мене...
Я бачу профіль. Хай вона не знає,
Що знаю я, про що прийшла помріять 
Печальна дівчина... Вже засвітились 
Далекі вікна дач, там — самовари,
І синій дим сигар, і сміх плаский... 
Вона прийшла сюди самотня... Так, 
Напевно, так, напевно прожене 
Затягнутого в кітель офіцера,
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Хлюста з вертлявим задом і ногами, 
Загорнутими в дудочки штанів!
Мрійливо дивиться вона — неначе 
За озеро, за сосни, за тумани,
Кудись далеко так, ох, так далеко,
Де навіть я не в силі зазирнуть...

0  ніжна! Витончена! — Якнайшвидше 
їй підбираю подумки ім'я:
Це ж Аделіна! Ні, Марія! Текля!
Так, Текля!..— І задумливо в далінь,
В туман все дивиться... Ох, прожене!
А офіцер вже близько: білий кітель,
Мов гудзик, ніс, і вусики під ним,
Плаский млинець, приплюснутий кашкетом... 
Він підійшов... і тисне руку їй!..
У ясні очі дивиться баньками!..
Я висунувся навіть із-за склепу...
1 враз — її він цмокає протяжно,
Дає їй руку і веде на дачу!

Я регочу! Я кидаю піском 
І шишками у них, кричу й танцюю 
Серед могил — незримий і високий...
Кричу: — Гей, Фекля! Фекля! — А вони 
Налякані, сконфужені, не знають,
Звідкіль пісок, і шишки, й реготання...
Він кроку наддає й не забуває 
Вертіти хвацько задом, і вона,
До кітеля притулюючись, майже 
Бігом біжить за ним...

Гей, на добраніч!
І, вилетівши на крутий обрив,
Я відбиваюсь в озері... Тепер
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Мм бачим одне одного: — Ну, здрастуй! — 
Кричу... І голосом красуні — ліс 
Мені відповідає лунко:

— Здрастуй! —
Кричу: — Прощай! — 1 ліс кричить:

— Прощай!— 
Лиш озеро мовчить, у млу сповите,
Та чітко відбиваються на ньому 
І сам я, і всі спільники мої:
Ніч біла, і господь, і твердь, і сосни...
І ось уже мрійлива біла ніч 
Несе мене додому. Вітер свище 
В лице розпалене. Вагон летить...
Ряхтить світання у моїй кімнаті.
Воно на всьому: на книжках, столах,
І на постелі, й на м'якому кріслі,
І на листі трагічної актриси:
«Я так зморилася. Я вся недужа.
Мене не тішать квіти. Напишіть...
І киньте у вогонь цю маячню!..»
Слова томливі й млосні... Довгий почерк, 
Натомлений, неначе шлейф її...
І літери, що млосністю палають,
Немов алмаз у чорному волоссі.

У ПІВНІЧНОМУ МОРІ

Що поробили з берега морського 
Жадні гулянок модниці і франти? 
Наставили столів, димлять, жують, 
П’ють лимонад. По пляжу потім ходять 
І, сміючись похмуро, заражають
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Солоний вітер плітками. А потім 
Підгінні їх везуть у халабудах, 
Кокетливо полотнищем закритих,
На мілководдя. Там вони міняють 
Свої смішні тальєри і мундири 
Кумедні на костюми для купання, 
Прив’ялі м’язи й груди оголивши, 
Пищать, обмацують, у воду влізши, 
Незграбними ногами дно. Кричать, 
Показують, що ніби веселяться.

А там он захід з неба сотворив 
Глибокий, різнобарвний кубок. Руки 
Одна зірниця іншій подала,
І сестри двох небес прядуть один 
Серпанок — то блакитний, то рожевий.
І, потопаючи у морі, туча 
В смертельнім гніві кидає з очей 
То сині, то червоні блискавки.

Із довгого, простягнутого в море, 
Підгнилого й спилюженого молу,
Всі прочитавши написи: «Були 
Тут Коля й Катя», «Діодор- 
Ієромонах та І сі дор-послушник 
Були тут. Дивні божії діла»,—
Все прочитавши, в море ми виходим 
В пузатому моторному човні.

Бензин сопе й пахкоче. Два крила 
Біжать за нами, в’ється слід по водах. 
Ми обгинаємо нудьгуючих на пляжах, 
Човни рибальські, мис вузький, маяк,
І летимо барвистими брижами 
В блакитні пестощі й простори солі.
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На овиді, за спиною, далеко 
Загравою німий пожар стоїть.
Рибальський «Вольний» острів у воді 
Простертий, наче рівна спина звіра 
Морського. А попереду — вогні 
Далеких кораблів і промінь дужий 
Прожектора судна сторожового.
І ми заходимо в туман блакитний. 
Стирчать над морем гострокутні віхи, 
Одмежувавши віничками води 
Фарватера — од віхи та до віхи —
Вітрила шхун далеко майорять.

На морі — штиль. Стоїть красуня-яхта 
Під усіма вітрилами. На щоглі 
Тонесенькій — поблискує ліхтар,
Немов коштовний камінь фероньєри, 
Горить над матовим чолом небес.

На гострогрудій яхті, в тишині,
В примхливім переплетенні снастей, 
Сидять, схрестивши руки, люди в світлих 
Панамах, що затінюють суворі 
Обличчя. А коло самої щогли 
Стоїть матрос. Він дивиться й мовчить.

Ми обгинаєм яхту, як належить,
І тихо, ввічливо один із нас
Проказує: «Як хочете, візьмем
Вас на буксир?» «Ні, дякую!» — Статечно
І строго відповів нам той матрос.

Ми дивимося, знову їх минувши,
З душею в молитовних почуваннях 
На силует красуні, що повільно
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Відходить під вітрилами у далеч,
На той коштовний камінь фероньєри. 
Що сяє в смуглих присмерках чола.

В ДЮНАХ

Я не люблю пустого словника 
Любовних фраз і висловів нікчемних:
«Ти мій», «Твоя», «Люблю», «Навіки твій» 
Я рабства не люблю. Красивій жінці 
Я в очі вільним поглядом дивлюсь 
І мовлю: «Ніч сьогодні. Але завтра — 
Новий і осіянний день. Прийди.
Святкова пристрасте, бери мене.
А завтра відійду я — й заспіваю».

Моя душа проста. Солоний вітер
І смолянистий запах сосон
її плекав. І в ній — все ті ж прикмети,
Що й на моїм обвітренім обличчі.
І я прекрасний — вбогою красою 
Брижистих дюн і північних морів.

Так думав я, блукавши по кордону 
Фінляндії, вникавши в темну мову 
Неголених, зеленооких фіннів.
Стояла тиша. І коло платформи 
Готовий поїзд пару розпускав.
І митниці російської сторожа 
Відпочивала сонно на піщанім 
Обриві, де кінчалось полотно.
Там відкривалася нова країна —
В чужий, незнаний край дивився сумно 
Російський безпритульний храм.
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Так думав я. Втім надійшла вона. 
Спинилася на схилі. її очі 
Були руді від сонця і піску.
І коси, смолянисті, наче сосни,
У зблисках синіх падали на плечі. 
Прийшла. Схрестила свій звірячий зір 
З моїм звірячим зором. Засміялась 
Високим сміхом. Кинула у мене 
Пучок трави і пригорщ золоту 
Піску. Підскочила зненацька,
Стрибаючи, помчала попід схил...

Я гнав її далеко. Я подряпав 
Лице об хвою, покривавив руки,
Порвав одежу. Я кричав і гнав 
Її, як звіра, знов кричав і гнав — 
Жагучий голос був, як звуки рогу.
Вона ж летіла й залишала слід 
В брижистих дюнах, і пропала в соснах, 
Як заплела їх синява нічна.

І я лежу, задиханий од бігу,
Один, в піску. В палаючих очах 
Біжить іще вона — і вся сміється: 
Сміються коси, і сміються ноги,
Сміється плаття, що від бігу здулось...

Лежу і думаю: «Сьогодні ніч 
І завтра ніч. Я не піду звідсіль, допоки 
Її не зацькую, неначе звіра.
І голосом гучним, як звуком рога, 
їй шлях не перетну. І не скажу:
«Моя! Моя!» — І хай вона відкликне. 
«Твоя! Твоя!»
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СКІФИ

Панмонголизм! Хоть имя дико, 
Но мне ласкает слух оно.

Владимир Соловьев

Мільйони — вас. Нас — тьми, і тьми, і тьми.
Потуга наша — незборима 1 

Так, скіфи — ми! Так, азіати — ми,
З розкосими й захланними очима!

Що нам година, те віки — для вас!
Ми, як послужливі холопи,

Тримали щит між двох ворожих рас —
Монголів та Європи!

Віками вашого ковадла дзвін
Заглушував громи лавини,

Вам казкою страшною був загин 
І Лісабона, і МессіниГ

Ви сотні літ дивилися на Схід,
Перлини наші зором жерли,

Чекали, глумлячись, коли — в похід,
Коли гармат наставить жерла!

Ось — день прийшов! «Б’є крилами біда,
Та наступає час потали,

І може, там ростиме лобода,
Де ваші Пестуми стояли!

Старий премудрий світе! Доки в гріб
Не впав ти від нудьги й достатку, 

Спинися перед Сфінксом, як Едіп,
І древню розгадай загадку!..
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Росія — Сфінкс. Печальна, і ясна,
І чорною залита кров'ю,

Вдивляється, вдивляється вона
В твій вид — з ненавистю й любов’ю!

А так любить, як любить наша кров,
Ніхто вже з вас давно не любить!

Забули ви, що в світі є любов,
Котра і спалює, і губить!

Ми любим все — студених чисел струм,
І дар видінь в душі натхненній,

Нам ясне все — і галльський гострий ум,
І хмурявий німецький геній...

Ми знаєм все — паризьких вулиць жах, 
Венеціанські прохолоди,

І пахощі в цитринових лісах,
І Кельна піднебесні зводи...

Ми любим плоть — її засмагу, й смак,
І плоті млосний, смертний запах...

Чи ж винні ми, як хрусне ваш кістяк
В тяжких і ніжних наших лапах?

Ми звикли за вуздечки на скаку 
Ловити лошаків огнистих,

Ламати коням спину їх важку...
Рабинь смиряти норовистих...

Прийдіть до нас! В обійми — із хуртеч
Війни жахної, в мир — з прокляття!

Допоки ще не пізно — в піхви меч,
Товариші! Ми станем — браття!
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А якщо ні — чекайте горя й мсти!
І нам доступне віроломство!

В тисячоліттях буде вас клясти
Сумне, знекровлене потомство\

Ми широко в могутньому строю 
Розступимось у хащу дику 

Перед Європою! Ми вам свою
Покажем азіатську пику!

Ідіть усі, ідіть аж за Урал!
Ми звільнюємо поле бою 

Моторів, де скрегоче інтеграл,
З монгольських дикунів ордою!

Ми вам не щит! І вже в найважчу мить 
За вас не станем, як опока. 

Подивимся, як смертний бій кипить, 
Щілиною вузького ока!

Не рушимось, як буде лютий гунн 
Мерців обшукувати ласо,

Міста палити, в храм вести табун,
Пекти із білих бранців м’ясо!

Отямся, ветхий світе! Глянь — вперед!
І вслухайся в поганську ліру! — 

Вона востаннє кличе на бенкет,
На братню учту праці й миру!



ДВАНАДЦЯТЬ
Поема

1

Чорні віти.
Білий сніг.
Вітер, вітер!

Виє, людину звалює з ніг.
Вітер, вітер —

На всім божім світі!

Кучерявить вітер 
Білий сніжок.

Під сніжком — льодок.
Шлях небезпечний.
Кожен ходок 

Падає — ах, сердешний!
Між домом і собором 
Протягнутий канат.
На канаті — плакат:

«Вся влада Установчим зборам!» 
Бабуся побивається-плаче:

Таке полотно добряче,
Такий великий плат 
Віддали якійсь там епосі...

А скільки вийшло б онуч для хлоп’ят, 
Всюди ж — голі та босі...
Бабуся ледь сунеться,

В заметі кудкудакає, шукаючи путь.
— Ох, Матінко-Заступнице!
— Ох, більшовики в могилу

заженуть! —
Подих жерсті!
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Вітер морозяних лез!
І буржуй на перехресті 
В комір заховався, змерз.

А це хто? — Волосся до пояса 
І говорить впівголоса:

— Всі зрадники!
— Пропала Росія! — 

Напевно, письменник —
Витія...

Аж он і довгополий —
Бочком — на свої тропи...
Щось ти сьогодні кволий,

Товаришу попе?

А раніш, бувало,
Сунув животом,
На народ сіяло 
Черево хрестом!

Ось і пані в каракулі 
На іншу наткнулась:
— Вже ж ми плакали, плакали...— 

Посковзнулась 
І — бац — простягнулась!

Ай, ай!
Тягни, піднімай!

Вітер бадьорий 
І лют, і рад.
Крутить подоли,
Прохожих косить,
І рве, і носить,
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I мне плакат:
«Вся влада Установчим зборам»...

І слова доносить:

...І в нас відбулися збори...

...Ось у цьому будинку вчора...
...Обговорили —
Постановили:

За годину — десятку, за ніч — двадцять п’ять... 
...Менше — ні з кого не брать...

...Ходім спать...

Вечір тліє.
Порожня вулиця.
Один бродяга 
Сутулиться,

Та вітер шаліє...

Ей, бідолахо!
Підійди —

Поцілуємся.

Хліба!
А що буду ще?

Геть іди!

Небо чорнюще, чорнюще.

В грудях скипає лють —
Дихом гарячим...

Чорна, печальна, священна лють... 
Товаришу! Бачним 

Будь!
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2

Гуляє вітер, сніжок паде.
А там дванадцятеро йде.

Гвинтівок ремені пітні,
Навкруг — вогні, вогні, вогні...

В зубах — цигарка, на лоб — картуз,
Іще б на спину — бубновий туз!

Свобода, свобода,
Ех, ех, без хреста!

Тра-та-та!
Холодно, товариші, холодно!

— А Банька з Катькою — в корчмі досі.
— У неї керенки в панчосі.

— Ванюшка сам тепер багач...
— Був нашим, став солдатом, бач!

— Ну, Ванько,— сучий син, буржуй, — 
Мою попробуй поцілуй!

Свобода, свобода,
Ех, ех, без хреста!
Катька й Ванька неспроста 
Зачинились — неспроста...

Тра-та-та!

Навкруг — вогні, вогні, вогні...
На плечах — ремені пітні...
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Революційний тримайте крок!
Ворог розбійний — зведи курок!
Не йди ж там, товаришу, назадгузь! 
Пошлімо кулю в Святую Русь —

В товстозаду,
В пишну неньку,
У статечненьку!

Ех, ех, без хреста!

3

Як пішли хлоп’ята наші 
Та в червону гвардію —
Та в червону гвардію —
Скласти голову свою!

Ех ти, горе-горенько,
Ех ти, мед-полин! 

Пальтечко благеньке, 
Австрійский карабін!

Ми буржуям на покару 
Кинем світ в пожежу яру,
Кров поллється із панви — 

Господи, благослови!

4

Сніг курить, лихач кричить,
Ванька з Катькою летить -  
На оглобельках ліхтарик 

Єлекстричний...
Вйо... давай!..
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Він в одежині солдата,
А мармиза дурнувата, 
Крутить, крутить чорний вус, 

Перекручуючи, 
Піджартовуючи...

Ото Банька — ох, джигун! 
Ото Ванька — балакун!

Дурну Катьку обіймає, 
Одітхнути не дає...

Вся відкинулась назад,
Зубки — мов перлинок ряд...

А ти Катенька, ти Катя, 
Ти пикатенька моя!

5

В тебе, Катенько, на шиї 
Від ножа палає шрам.
В тебе, Катенько, під груддю 
Дряпина — ну, просто страм!

Ех, ех, потанцюй!
Ніжки гарні — хоч цілуй

В мережнім трико ходила — 
Походи-но, походи!
З офіцерами блудила — 
Поблуди-но, поблуди!

Ех, ех, поблуди!
Серце тьохнуло — зажди!

323



Пам’ятаєш офіцера — 
Наштрикнувся він на ніж...
Не пригадуєш, холера?
Пам’ять освіжи скоріш!

Ех, ех, та скоріш 
В ліжку милого потіш!

Шоколад «Міньйон» рубала,
Гріла ноги при вогні,
З юнкерами погуляла —
Перейшла до солдатні?!

Согріши-но, уха-ха,
Буде легше від гріха!

6

...Назустріч знову летять навскач, 
Горланить, верещить лихач...

Стій! Стій! Андрюхо, помагай! 
Петрухо, ззаду забігай...

Трах-тарарах-тах-тах-тах-тах!
Сніг — курявою в небесах!

Лихач — із Ванькою — навтіч...
Ще раз пальнем! Гвинтівки — з пліч!.

Трах-тах! Тобі я покажу,

Як брати дівчинку чужу!..
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Здимів, падлюка! Ну і ну!
Тебе я завтра дожену!

Де Катька? — Мертва, нежива! 
Пробита наскрізь голова!

Що, Катько, рада? — Ні гугу... 
Лежи ти, стерво, на снігу!..

Революційний тримайте крок! 
Ворог розбійний — зведи курок!

7

Знову йдуть усі дванадцять,
Через плечі — ремінці.
Лиш не в крок ступає вбивця, 
Сполотнілий на лиці.

Йдуть — усі широко й хрустко — 
Він дрібоче, неборак.
Намотав на шию хустку -  
Не отямиться ніяк...

— Чом це коло тебе глухо?
— Чом ти, друже, сторопів?
— Чом похнюпився, Петрухо,
Чи не Катьку пожалів?

— Ох, товариші, браточки,
Таж ту дівку я кохав...
З нею темні вечорочки,
Хмільні ночі коротав...
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Звів мене вогонь бідовий 
В жадібних її очах,
Знак родимочки багровий 
Коло правого плеча — 
Загубив я, безголовий, 
Згарячу згубив дівча... ах!

— Падло, що за катеринку 
Ти завів, немов слинтяй?! 
Саму душу, серединку, 
Вивернуть хотів? Давай!
— Бережи поставу, синку, 
Контролюй себе — і край!

— Не така пора настала, 
Щоб нам нянечку — сюди! 
Ще заллють за шкуру сала 
Нам, товаришу, пожди!

І Петруха сповільняє 
Квапний, дріботливий крок...

Він голівку закидає,
Він веселим знов стає...

Ех, іх!
Вже й побавитись не гріх!

Всі поверхи — на ключі, 
Грабуватимуть вночі!

Навстіж — двері до пивниць, 
П’є голота, панство— ниць!
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8

Ох ти, горе-горенько,
Ти нудьго моя 

Смертная!

Вже ж годиноньку 
Я гульну, ой, гульну...

Вже я тім’ячко 
Почешу, почешу...

Вже насіннячко 
Лузону, лузону...

Вже я ножичком 
Різону, різону!..

Ти лети горобчиком, буржую!
Я порозкошую —
Вип’ю кровоньку 
За коханочку-чорнобровоньку...

Упокой, господи, душу раби твоєя...

Нудно!

9

Не чути гамору міського,
Понад Невою тишина,
І вже нема городового —
Гуляйте, хлопці, без вина!
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Стоїть буржуй на перехресті,
У комір заховався, змерз.
А поряд — у колючій шерсті 
Зіщулився паршивий пес.

Стоїть буржуй, зігнувся, бідний, 
Як пес холодний, нелюдим.
І світ старий, немов безрідний 
Собака, щулиться за ним.

10

Розгулявся щось вітрюга — 
Заметіль, заметіль!

Не видати зовсім друга,
Темрява — хоч в око стріль!

Снігом крутить сатана —
Сніг стоїть немов стіна...

— Ух, яка хуртеча, боже!
— Петю, бог не допоможе!
Ну, від чого тебе спас 
Золотий іконостас?!
Темний ти, та що й казати, 
Поміркуй тверезо, брате,— 
Замочив ти руки в кров 
Через Катьчину любов!
— Крок тримай революційний! 
Близько ворог невпокійний!

Вперед до свободи, 
Робочий народе!
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11

...Йдуть вони без імені святого 
В далечінь — гуртом.

Не шкода нічого 
Всім дванадцятьом...

їх рушнички-карабіни — 
Супостатові привіт...
У завулочки, між стіни,
Де закрила хуга світ...
Та в сніги, як у пір’їни,—
Вже не витягти чобіт...

Стяг багряний 
В очі б’є.

Крок чеканний 
Сталь кує.

Окаянний 
Враг встає...

Віхола їм ліпить в очі 
Дні і ночі —
Свист негоди...

Вперед, вперед,
Робочий народе!

12

...Вдалину ідуть загоном.
Крок державний — аж гуде,
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Вітер з прапором червоним 
Гру попереду веде.

Спереду — замет холодний.
— Хто в заметі? — йди сюди!.. 
Ззаду пес іде голодний, 
Скавулить на всі лади...

— Відчепися, шолудивий,
Я штиком полоскочу!
Пропади, як пес паршивий, 
Старий світе, згинь з очу!

...Скалить зуби — вовк голодний — 
Хвіст піджав — не відстає —
Пес холодний — пес негодний...
— Відгукнися, хто там є?

— Хто там прапором червоним 
Знаки подає з пітьми?
— Хто пробіг там під балконом, 
Заховався за доми?

— Все одно тебе добуду,
Краще здайсь мені живцем!
— Гей, не завдавай нам труду,
Ну, виходь, стрілять почнем!

Трах-тах-тах! — І знову глухо. 
Мертва тишина в домах...
Тільки сміхом завірюха 
Заливається в снігах...

Трах-тах-тах!
Трах-тах-тах!
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...Так ідуть державно, звагом,
Ззаду — жалісний барбос, 

А веде — з кривавим стягом,
І невидимий на здив,
І на кулі невразлив,

По заметах задубілих,
Крізь хурделицю й мороз,

У віночку з квітів білих — 
Всіх веде — Ісус Христос.



Янка Купала

(1882— 1942)

А ХТО ТАМ ІДЕ?

А хто там іде, а хто там іде,
Хто громадою рокотно гуде?

— Білоруси.

Що ж несуть вони, кістяки живі,
На худих плечах, на руках в крові?

— Свою кривду.

А кому ж вони з-під онуч та шмать 
Тую кривду-біль хочуть показать?

— Всьому світу.

Хто ж то їх навчив, не один мільйон, 
Кривду-біль нести, хто прогнав їх сон?

— Біда, горе.

А чого ж, чого захотілось їм 
Битим, топтаним, темним та глухим?

— Людьми зватись.
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МУЖИК

Життя моє трудне й нужденне,
І, скільки світу, кожен звик 
Гордити мною, кпити з мене,—. 

Бо я мужик, дурний мужик.

Я підписатися не вмію,
Не ходить гладко мій язик,
І вічно я орю та сію,—

Бо я мужик, дурний мужик.

Я з праці хліб свій добуваю, 
Зношу лайливий, грубий крик,
Я рідко-рідко свято знаю,—

Бо я мужик, дурний мужик.

Нема за що купити солі,
Ні залатати черевик,
І діти в мене босі й голі,—

Бо я мужик, дурний мужик.

Залиті потом мої очі,
Світ радості для мене зник,
Як віл, працюю дні і ночі,—

Бо я мужик, дурний мужик.

Як занедужаю — лікую 
Я сам себе, мов чарівник,
Без лікарів я вік вікую,—

Бо я мужик, дурний мужик.
Така мені за все подяка,
Що мушу жити, наче дик,
І згинути, як той собака,—

Бо я мужик, дурний мужик.
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Та скільки я ще жити буду, 
Слуга панів, слуга владик, 
Ніколи, браття, не забуду,

Що я людина, хоч мужик.

І кожен, хто мене спитає, 
Лише один почує крик:
Хоча мене всяк зневажає,
Я житиму, бо я мужик!

ЧОГО Я ХОТІВ БИ

Побратимів багатих мені 
Не потрібно — я відаю їх! —
За божками летять, як дурні,
А всім іншим — погорда і сміх.

Я не хочу сидіть за столом 
З паничами — принизлива гра; 
Обмине тебе келих з вином, 
Пригадається кривда стара.

Я не хочу дівочих принад, 
Ніжних пестощів білих грудей. 
Студенить мені серце, мов град, 
Зрада, хитрість огнистих очей!

Та любов пропадає в ганьбі, 
Розвівається, начебто мла...
Тут клянеться в коханні тобі,
А тут іншого вже обняла!

Я не хочу ясного життя,
Де народ стільки горя терпить,
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Де жебрачити ходить дитя,
Що не має розради й на мить.

Веселитись не хочу я там,
Де біда, сльози, скарги навкруг, 
Де в неволі так тяжко братам, 
Де завмерли і сила, і дух!..

Гей, сказати б, що мучить мене? 
Що я хочу, чого б я жадав?
За що б горе прийняв не одне? 
За що б серце згорьоване дав?

Ну, так знайте, чого б я хотів: 
Щоб не згинула пісня моя,
Щоб народ її в серці пригрів 
Та щоб знав, чим та пісня сія!

З ПІСЕНЬ ПРО БИТВИ

Гей, суремлять сурми клич до бою, 
Вітри розносять їхній дзвін.
Той поклик піснею палкою 
Відлунює з усіх сторін.

Про славу-чудо грають сурми,
Про щастя рівне для всього 
Народу... Звуть ламати тюрми, 
Звуть... ох, багато до чого!..

Та дзвонять надаремно труби, 
Народ обдурений притих.
Той спить, а той боїться згуби — 
Розпука й жаль скували всіх.
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Лиш кат радіє, він крадеться 
Шакалом до невинних жертв,—
На трупах, наче вовк, сміється, 
Здається, весь би світ пожер.

Дивиться страшно на ту силу,
Що гине в путах-ланцюгах.
Ах, краще вже лягти в могилу,
Ніж знати цього світу жах.

І ходиш, наче спопелілий,
І крикнути хотів би ти --
Та так, щоб світ здригнувся цілий: 
Де правду, волю де знайти?

А сурми грають клич до бою,
Вітри розносять їхній дзвін.
Той поклик піснею палкою 
Відлунює з усіх сторін.

ПОЕТАМ

Поети вчать, як треба жити, 
Багатим бути, а самі ж
І на підошви заробити 
Не вміють нещасливий гріш.

Натхнені добрістю й красою, 
Оспівують блаженний рай. 
Та ситий піснею самою 
Не будеш ти, хоч як співай.
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Тихіше, милі! Міру мати 
Повинні співи голосні,—
Бо вік наш хитрий — оплювати 
Готовий почуття й пісні.

НЕ КЛЯНІТЕ 
МЕНЕ

За печальні пісні 
Не кляніте мене,
Бо ж і так у вогні 
Моє серце сумне.

Кров од болю кипить, 
Мучить мука німа,
Ні на мент, ні на мить 
Сну про щастя нема.

Я не можу здолать 
В серці горя й жалю, 
Шум плачів і проклять 
Я думками ловлю.

Я не можу знести 
Цей гидкий маскарад,— 
Співи щастя вести,
Як ридає мій брат.

Скільки горя і сліз 
Бачу всюди й завжди, 
Скільки сам переніс 
Я нещастя й біди!
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Он стоїть удова,
В зорі смуток-туман,
В струп’ї вся голова,
А на плечах — лахман.

Руку, мов неживу, 
Простягає мені: 
«Пожалійте вдову, 
Згинув муж на війні».

І тут сльози кап-кап! 
Доле, не доведи...
Що ж ти, брате, ослаб, 
Кпи з чужої біди!

Ось гуляє багач,
Аж палата дрижить,
А під брамою плач — 
Там сирітка стоїть.

Стужа нею трясе,
Мов нагайкою тне, 
Вітер скарги несе 
І квиління сумне:

«Тут проходив народ, 
Молоді та старі,
Проти гніту й знегод 
Тут ішли бунтарі.

Тато з ними пішов —
І донині нема...
Стигне з холоду кров, 
Сипле снігом зима.
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А мене багатій 
Вигнав з хати на сніг, 
Де ж ти, батечку мій, 
Де знайду я нічліг?!»

І тут сльози кап-кап! 
Доле, не доведи...
Що ж ти, брате, ослаб, 
Кпи з чужої біди!

Знову стогін... Жебрак 
Під вікном, наче тінь; 
Без ноги, неборак, 
Повен жальних болінь.

Він стискає п’ястук, 
Тягне пісню хрипку,— 
Скільки злигоднів-мук 
Пережив на віку:

«Відробив я панам, 
Відслужив сорок літ,— 
Став на службу дитям, 
А сьогодні я — дід!

Гарував я щодня,
Не зважав на батіг, 
Працював за коня,
Рано встав, пізно ліг.

Я орав, я косив,
Я канави копав,
Ліс рубав і возив, 
Битий, кров’ю спливав.
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Йшла робота вогнем...
А мій пан не тужив: 
Багатів з кожним днем, 
Смачно їв, смачно пив.

А я чахнув, бідак,
Був голодний, як вовк, 
Та служив вірно так,
А тепер...» І замовк.

Тільки сльози кап-кагі! 
Доле, не доведи...
Що ж ти, брате, ослаб, 
Кпи з чужої біди!

Та за скорбні пісні 
Не обсмішуй мене,
Бо ж і так у вогні 
Моє серце сумне.

ЩАСТЯ

Туманна примара нас вабить облудно,
І щастям у нас вона зветься.

Та трудно її нам піймати, ой, трудно,
Хоч близько, так близько, здається...

Одним оте щастя — багатство, розкоші,
А іншим — порядок і згода.

Одним оте щастя — то золото й гроші,
А іншим — коханої врода.

Той рветься до слави, той хоче змагатись, 
Той — серце від світу сховати,
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Той дикою піснею хоче озватись,
Той — рідні пісні заспівати...

І мріємо, мріємо цілими днями,
Все марно і все безнадійно...

А сльози чужі, що течуть перед нами, 
Чи спати дадуть нам спокійно?..

НАД СВОЄЮ 
ВІТЧИЗНОЮ

Боже, скільки щедрот 
Творить воля твоя!
Де ж мій дім, мій народ, 
Де вітчизна моя?

Де ж ти, славна сім’є 
Без панів і рабів?
Де той люд, що своє 
Поважав і любив?

Рідних співів та свит 
Не соромився він!
Де той люд-ясновид?
Де веселощів дзвін?

Веселився народ,
Аж гриміло село. 
Веселіше стокрот 
Всюди щастя цвіло.
А тепер, а тепер,—
Вір — не вір сам собі,—
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Дух бадьорості вмер,
Все погасло в журбі.

Зникло все, наче мла,— 
Щастя тут не шукай,—
Доля зла замогла 
І людей, і мій край!

Лиш могили навкруг — 
Свідки слави — стоять;
Чорні круки з яруг 
За кістками летять.

Прошмигають вужі,
Каня молиться «пить»,
Вовк пробіг по межі,
Далі спить усе, спить!

СПРОСОННЯ

...Ні! Годі, годі сльози лити, 
Страждати марно в глушині! 
Забрали все, чим міг би жити, 
Нічого ж не дали мені.

Невільник — догоджати треба 
Злим людям!.. З потом кров тече. 
Немає милості від неба:
То спека, то мороз пече.

Посів мій нищать суховії,
В криву хатчину громи б’ють; 
Овечку вовк роздер — надії 
Нема ні на що — гнів і лють!
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Марніє жінка, гине з праці,
В дірявім ходить каптані...
Гей ти, що пестишся в палаці, 
Моє життя пізнав чи ні?!

А доки житиму так, доки 
Терпітиму цей страм і жах?!
До кістки вжерлися волоки, 
Кривавлять ноги в личаках.

Гризе сорочка зрібна плечі, 
Сіряк — одежечка моя —
Не вирятує в холоднечі,
А влітку парить, як шлея.

Чуприна, пріючи від поту, 
Облазить, а шапчина — сміх...
Я від коси нажив ломоту,
А дихавицю — від чепіг.

Вуграми від мозолів руки 
Покрилися — аж плоть гниє.
О, скільки горя, скільки муки — 
Життя безрадісне дає!

Ніхто мене вже не втішає,— 
«Даруй» не каже чи «пробач»!.. 
Лиш відгомін озветься в гаї,
Як заспіваю через плач.

Гей, розтлумач, поріддя враже, 
Злодії, трутні всі, скажіть,
Чому, де труд кривавий ляже, 
Раює пан, палац стоїть?
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Чому, скажіть, з мого посіву 
Врожай збирати має він?
...О, геть цю скаргу нещасливу, 
Гуде нової пісні дзвін.

Чекав я довго, та чекати 
Набридло вже, пани, мені; 
Тепер шукатиму відплати 
За кривди й муки навісні.

НЕ ТУЖИ

Гей ти, молодче мій, не тужи,
Не дивися крізь сльози на світ,— 
Йди до двору й там пану служи, 
Як служили твій батько, твій дід.

Та працюй, забуваючи сни,
Що являлись душі молодій,
І, як крові твоєї пани 
Не жаліють, себе не жалій.

Ти здоров’я віддай молоде 
Тим, що в розкоші вічній живуть. 
Ти людина? Забудь же про те!
І, що душу ти маєш, забудь!

Хай палац за твої за труди 
Гучно музикою загримить,
Хай прогнуться столи від їди,
Хай, п’яніючи, втіха хрипить.

Хай же поту твого ручаї 
Сите панство навіки заллють,
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Хай за злигодні чорні твої 
П’ють багаті, до згибелі п’ють.

Ах ти, молодче мій, не тужи,
Не дивися крізь сльози на світ, 
Йди до двору й там пану служи, 
Як служили твій батько, твій дід!

* * *

Покиньмо скаржитись самі собі,
На долю нарікати раз у раз,—
Нам треба жити в мужній боротьбі, 
Щоб не кляли нащадки потім нас.

Стежки облудні темного життя 
Науки променями освітім,
Щоб ми і наше в майбутті дитя 
Темнот не знали на шляху крутім.

Хай знамено свободи всіх веде 
На битву проти темряви та зла.
Хай вільна пісня громом загуде, 
Змете катів, як пилюгу мітла.

Наука, воля, труд нам у біді 
Поможуть — виб’ємося з кабали;
І так щасливо заживем тоді,
Як наші прадідове не жили.
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ЗА ЩО?

Мати, моя мати,
Що ти наробила,— 
Мене горювати 
На світ народила?

За що, за що 
Твій син бідак,
За що, за що 
Він плаче так?
Скажи!

Бідує дитина,
Ти й сама не скачеш?— 
За себе й за сина 
Плачеш, мамо, плачеш.

За що, за що 
Твій син бідак,
За що, за що,
Ти плачеш так?
Скажи!

Твій син зомліває 
Від голоду в хаті,
Бідує, зітхає 
За себе й за матір.

За що, за що 
Скажи ж таки,
За що, за що 
Ми бідаки?
Скажи!
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Кривди не спитати,
В чому то причина, 
Що ридає мати,
Ллє сльози й дитина.

За що, за що 
Ллє не один...
За що, за що —
І мати, й син?
Скажи!

ТАМ....

Там ллється кров, рвучи закови, 
Борці на шибениці йдуть.
А ви спите, хоч там братове 
Вас, мучених найгірше, ждуть.

Скажіть, а за кого померти 
Пішли вони в криваву хлань, 
Хто гідний там такої жертви, 
Таких нечуваних страждань?!

Га, з вас про те ніхто й не знає, 
Що йдуть за тих на битви жар, 
Хто потом труд свій обливає, 
Над ким стоїть з бичами цар.

За того йдуть вони на скін,
Хто світ годує, хоч по світі 
Голодним завше ходить він,
По стужі ходить у лахмітті.
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Ідуть і не жаліють крові,
І гине їхня рать слаба,
Щоб дати землю батракові,
З неволі вирвати раба.

Найнещасливіша людина 
їх змусила на смерть піти!
А ви спите, немов скотина,
О, з Білої Русі брати!

Повстаньте! Йдіть гуртом до бою, 
Громадою несіть удар!
Повстаньте твердістю такою,
Щоб вас не міг зламати цар.

Повстаньте, доки він ще крові 
Не вижер усієї з вас!
Озвіться в громовому слові,
Бо вже дійшов рятунку час!

Повстаньте! Край ваш рідний гине! 
Свобода й сонце в битву звуть. 
Відвага й дружність — ось єдине, 
Що виведе на ясну путь!

Зганяйте сон осліплий свій,
Будіть оспалий дух, а там 
Ударте в дзвін, покличте в бій 
Громаду — на біду катам.

Та йдіте, йдіте ви туди,
Де кров давно вже ллють за вас, 
Несіте велич сліз, біди,
Несіте кривди напоказ!
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Хай кров заграє навкруги — 
Ворожим трупам на підстил. 
Хай у неволі ланцюги 
Спадуть од грому ваших сил!

ПОЕЗІЯ

Правду з неправдою, 
А цноту з єрессю 
Вимішай — матимеш 
Добру поезію.

Літо, ніч, місяць,
Явір, черешня, 
Дівчина, хлопець — 
Пісня справдешня.

Шепти, присяга, 
Злагода, згода,
Вічне кохання —
Оце вам ода.

Опівніч, клуня,
Сіно — принада. 
Парубок, дівка —
Це серенада.

Парочка в клуні... 
Схож на ведмедя 
Батько з дубиною — 
Ось вам комедія.

Стужа. Зник «милий». 
Дівчина — «мама».
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Крик... Ополонка — 
Ось вам і драма.

Світ, люди — шельми, 
Неправда щира. 
Чесний письменник — 
Ось вам сатира.

Двір, панський терем; 
Добра порада,— 
Людяність, шана — 
Ось вам балада.

Свині, болото, 
Підпасок — легінь, 
Личак, онуча —
Ось вам елегія.

Добрі — пан, пані; 
Кормить їх ласка 
Бідних, голодних — 
Ось вам і казка.

Пан, мужик, поле, 
Нива заквітчана...
Три помордаси —
Ось вам закінчення.

СПРОБА ОКТАВИ

Удар, душе, удар, небого,
По струнах мислей-веселух! 
Розворуши життя мойого
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Мінливого оспалий дух.
Хай, ставши на папері строго, 
Думки потішать братній слух, 

Народу хай прийде пора, 
Згадати часом пісняра!

Для щастя нам так мало треба — 
Малий привіт зі сторони,
І ми вже скачемо до неба,
Вже снуємо щасливі сни;
То ж ви, кого гнітить ганеба 
Убогості, хто без весни

Живе, дивіться, що за гра — 
В душі та в слові пісняра!

Ми плачемо над власним горем, 
Знавці своїх пекельних бід,
Пісняр же соколиним зором 
Повинен обійняти світ,
За всіх терпіти, бути хворим,
Щоб людський поздоровшав рід.

Чи ж пожаліли брат, сестра 
За ті боління пісняра?

Мішку, набитому рублями,
Б’є кожен шанівний поклін,
Хоч би злодійськими руками 
Та з кривди наповнявся він...
Хто ж бачить бідних номіж нами, 
Хто чув нещастя плач і дзвін?

Хто, хоч почути вже пора, 
Послухав пісню пісняра?!

Стоїть палац високий, білий,
Будова гарна, все — під шнур,—
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Чи там живуть майстри, що вміли 
Поставити штудерний мур?
Та ні! Куди? Вони згоріли 
Від блискавок життєвих бур.

Зоря трудів, зоря добра 
Веде так само пісняра.

Все тлінне, все долає змора,
Ніщо не вічне на землі,
Хіба лиш сльози правди й горя 
Не гаснуть у віків імлі.
Помер пісняр — співав ще вчора,— 
Дружки при скорбному столі

Сидять — не плач, а машкара... 
Гірка ти, доле пісняра!

КОСАРЕВІ

Молоточок цок, цок, цок! 
Клепай косу, мужичок! 
Крицю підгостри тверду,
А я пісню заведу.

Гоп, гоп, гоп!
Пісню заведу.

Був колись хитрішим люд, 
Не мав зброї, але тут 
Коси шаблями були, 
Воювати з ними йшли. 

Гоп, гоп, гоп! 
Воювати йшли.
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Косу в шийці відігне,
І насадить, і махне...
Так стинали ворогів,
Били, різали катів.

Гоп, гоп, гоп!
Різали катів.

Що гармати? Хай ревуть. 
Йде громада, йде могуть! 
Впав один — надійде сто.
За народ сильніший хто? 

Гоп, гоп, гоп!
Сильніший хто?

Кіску ти свою гостри,
І то швидко — раз, два три! 
Йди-но з нею на війну,
А я іншої почну.

Гоп, гоп, гоп!
Іншої почну.

На війну з травою йди 
Та важкі валки клади; 
Перуни та громи б’ють,— 
Але ти відважним будь!

Гоп, гоп, гоп!
Відважним будь!

Птах співає у вікно,
Кращу долю ждем давно... 
Кіска добра, хоч стара,
Та вставати вже пора.

Гоп, гоп, гоп!
Вставати пора!
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БУЛИ В БАТЬКА 
ТРИ СИНИ...

Були в батька три сини,
Та всі ж Василі вони.

Один — наймит при дворі,
Оре панські чагарі.

Другий з них жандармом став, 
Шабелькою засвистав;

Третій у бою поліг,
Землю й волю він беріг.

Батечко в халупі спить,
І дуда при нім лежить;

Дме в сопілочку бідак,
Потім ще й співає так:

«Ой ти, дудочко, дитя,
Чом бідую все життя!

Нема радості мені 
В моїй бідній стороні».

З ПІСЕНЬ ПРО НЕВОЛЮ

То не свисти зимової віхоли 
Над землею шумлять і гудуть,— 
То мучителі злобно задихали,
То в кайдани робітних кують.
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То не ворони чорні звихаються 
Коло трупів та мертвих очей,— 
То жандарми гуртами злітаються 
Катувати закутих людей.

То не води бурхливі, не повені 
Розлились по сумнім бережку,— 
То, вмираючи в битві, знедолені 
Кров свою проливають важку.

А над кров’ю тією пекучою 
Плачуть сироти — діти знегод. 
Плачуть люди, обгорнені тучею, 
Плаче, плаче увесь мій народ!

І проходять рядами безсилими 
Люди в путах під крики хули... 
Завивають вовки над могилами, 
Світ криваві огні обняли.



Габріела Містраль

(1889— 1957)

МЕКСІКАНСЬКЕ ДИТЯ

Я там, де вже мене немає, 
в Анауаці срібно-синім; 
я при його убогім світлі 
причісую дитя руками.

Дитина на моїх колінах 
подібна до стріли із лука.
Її загострюю й гойдаю, 
наспівуючи колисанку.

В старому й молодому світлі 
оце хлоп’я мені з’явилось.
З ним бавлюся й перекидаю 
його, як співи свої власні.

З його очей блакитно-чорних 
на мене вічність поглядає.
За звичкою віків минулих 
причісую його руками.

Стікає, мов смола, волосся 
на шию і мені на руки.
І весь важкий він і легкий він, 
немов стріла одна-єдина.
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Дитя годую й колихаю, 
воно ж мене своїм бальзамом 
насичує, бальзамом майя, 
який колись у мене вкрали.

Я граюся з його волоссям, 
причісую його руками; 
і в його темному волоссі 
племена майя оживають.

Два роки тому я лишила 
свою дитину мексіканську, 
та наяву і в сновидіннях 
причісую її руками.

Це материнство, від якого 
не втомлюється моє лоно, 
це світ захоплення і щастя, 
врятований від смерті мною.

ВОДА

Мій хлопчику, ти так злякався 
Води, що я тобі даю, 
та твій переляк з того щастя, 
з яким спадає водоспад!
Він падає, неначе жінка, 
сліпа від піни пелюшок.
Так, це Вода, Вода священна 
та, що не забуває нас.
Вона біжить, пригнувшись ніби, 
біліє піною й біжить.

357



То віддаляється, то знову 
приходить лащитись, як звір. 
Вона й городи забирає, 
дитину з матір’ю бере...

Обидва береги п’ють Воду, 
великими ковтками п’ють. 
Вода-Любов, Вода-Кохання 
тече й не знатиме кінця.

СОРОМ’ЯЗЛИВІСТЬ

Від погляду твого стаю сяйною, 
вродливою, як від роси — трава.
І завтра дивуватись буде мною 
тростина біля річки, як жива.

Мені своїх колін огрублих сором 
і сором уст печальних, але ти 
прийшов і дивишся жадливим зором, 
немовби кличеш сонце з темноти.

Так жоден камінь світлом на дорозі 
оголений не був, як ця жона, 
що ти підняв її, не знавши досі, 
яка сяйлива в наготі вона.

Мовчати буду, щоб не знали тіні, 
з якого я живилась джерела, 
де щастя взяти,— а воно в тремтінні 
руки моєї, в поблисках чола.
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Вже ніч над нами, трави — під росою. 
Дивись на мене й пригортай мене.
До річки вранці я зійду, й красою 
все те, що цілував ти, просяйне.

ЗЕМЛЯ

Мій індіанине, мій хлопче, 
як ти в журбі, приляж на землю, 
так само припадай до неї, 
як будеш радістю обнятий.

Почуєш дивовижні речі 
під барабан землі своєї; 
почуєш вибухи багаття, 
що прагне до небес дістатись, 
почуєш пошум рік широких, 
громи високих водоспадів, 
почуєш мукання худоби, 
важких сокир гулкі удари, 
почуєш, як молотять збіжжя, 
почуєш, як лунають свята.

На все, що індіанин бачить, 
йому відповідає бубон.
Він то втікає, то підходить, 
то зблизька, то здаля рокоче. 
Приймає все і все виносить 
святий хребет землі твоєї: 
те, що недвижне, те, що ходить, 
і те, що скаче, й те, що плаче; 
несе живих, несе і мертвих 
печальний бубон індіанський.
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Коли помру, не плач, мій сину, 
а до землі тулись міцніше,
і, як зумієш подих власний 
спинити, ніби ти вже древо, 
почуєш, як рука могутня, 
та, що мене колись тримала, 
до тебе знов мене підносить, 
і ти уздриш мене живою.

ПОДАЙ МЕНІ РУКУ
ПОЕТОВІ ТАССО ДЕ СІЛЬВЕЙРА

Подай мені руку й до танцю ходім, 
дай руку, й полюбиш безумно і строго 
Мов квітка одна на стеблі золотім, 
мов квітка ми будем — і більше нічого,

Не знатимеш плину хвилин і годин, 
не вийдемо з танцю свого чарівного.
Ми будем немов колосочок один, 
немов колосочок — і більше нічого.

Розвіється пам’ять твоя, наче дим, 
ти вже не згадаєш наймення свойого, 
тому що ми будемо танцем одним, 
на пагорбі танцем і більше нічого.
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ІНША

Одну я вбила в собі — 
я ж її не любила!

Була вона квіткою 
кактуса скеляного.
Була вона тим вогнем, 
що не знає остуди.

За спиною і в ногах 
небеса були в неї.
Вона не спускалася вниз 
глянути в очі водам.

Де відпочивала, там 
скручувалися трави 
від подиху вуст її, 
від жарини обличчя.

А мова її текла 
густо, немов живиця, 
щоб у полон красивий 
її не взяла свобода.

Не вміла згинатися 
квітка ота наскельна. 
Тож поряд із нею я 
пригиналася завжди.

Зів’яли, зігнулися, 
заспокоїлись крила.
На руку мою злетів 
попіл її останній.
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Ще плачуть за нею всі 
сестри. Вогненну глину 
з моїх виривають рук, 
поряд зі мною йдучи.

Минаючи їх, скажу: 
в безоднях її шукайте 
чи з глини зробіть нову, 
іншу вогненну птаху.

Не вмієте, що ж, тоді 
треба її забути.
Я вбила її. І ви 
вбийте її так само.

СВІТАННЯ

Відчиняю своє серце, щоб зайти 
Всесвіт міг, як водоспад палющий. 
День новий приходить — його з’ява 
зупиняє подих мій.
Я співаю, як печера, повна сяйва, 
я співаю день новий.

Втрачена й повернута краса яскрава, 
через те покірно жду я на узбоччі, 
не приймаючи й не даючи нічого, 
доки не втече Горгона ночі.
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НІЧ

Тануть гори й пасовища, 
повертається червоне 
в свою кузню сонце; гаснуть 
всього світу шуми й дзвони.

Розпливаються дерева, 
сад неначе в землю тоне, 
і моя гора повільно 
шпиль і крик свій затопляє.

Геть ідуть усі створіння 
в забуття, все — безборонне. 
Котимось і ми так само 
в ніч невидиму, мій хлопче.

МОЯ МАТИ 

1

Була моя мати маленька, 
як м’ята або як травина; 
і тінь свою власну на речі 
їй важко було відкидати.

Земля її ніжно любила 
за легкість і злагоду в серці, 
за те, що вона усміхалась 
до ниви — чи горе, чи радість

Любили її немовлята, 
і старці, і трави, і світло,
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що завжди за вродою тужить 
і їй поклоняється завжди.

Любов через неї з’явилась 
непоказна — а така, що 
тихцем по дорозі проходить
і иодумки слово звертає 
до трав низькорослих, і душу 
води вона бачити прагне.

Кому це я розповідаю 
з чужої землі? Подивіться,— 
світанкам я мовлю,— хай будуть 
подібними завжди до неї; 
землі я це розповідаю, 
проходячи в далеч безмежну.

Коли наближається голос 
її — з далини, наче пісня,— 
до нього спішу очманіло, 
але я його не знаходжу.
Чому неможливо догнати 
той материн голос ласкавий, 
якщо він приходив до мене, 
чому ненастанно втікає?

Хто постать її і подобу 
прийняв, щоб мене зустрічати? 
Проходить вона задалеко, 
не знайде мене її голос, 
та все-таки дні свої кваплю, 
як той, кому поклики чути.

Ця ніч, моя мамо, тобою 
наповнена, вся — лиш для тебе;
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візьми її, вслухайся в неї.
З минулої днини нічого 
в житті не лишається, тільки 
чекання і темна зажура.

2

Щось наче надходить здалека, 
щось ніби наблизитись хоче — 
ні обрисів, ні шерехтіння; 
надходить, але неспроможне 
прийти і дістатись до мене, 
щось — наче наближення вічне.
Це ти наближаєшся, мамо, 
так сторожко й так обережно. 
Приходь же, приходь, моя рідна, 
улюблена і найвірніша.
Чи там тобі, мамо, замало 
твоєї ріки? Чи сама я 
затрималася тут задовго, 
нічого не знаючи навіть?
Мене тут затримать не в силі 
Земля, що тебе любила, 
ні море, що має твій голос, 
ні розвидні, ні надвечір'я.
Я тут, усамітнена з Ніччю,
з Ведмедицею і Вагою, 
гадала, що в спокої цьому 
твоє пролітатиме слово, 
що може воно розламати 
мій подих, сполохати крик мій!
Приходиш ти, мамо, приходиш 
без поклику, без побажання.

365



Будь ласка, прийди, щоб почути 
ридання забутої ночі, 
в якій ми зостались назавжди 
без крівлі, без людського зору.

Страждає спечалене море, 
і плаче на камені іній; 
погодься ж прийти і почути, 
як грають розбурхані хвилі, 
прийди й не покинь мене знову, 
житла свого не показавши.

3

Ось так, прихилися до мене, 
скажи мені лагідне слово, 
зі мною побудь, як не хочеш 
забрати мене. Хоч не чути 
ні відповіді, ні зітхання 
твого,— все до мене говорить: 
обличчя, і тиша, і небо, 
і скипень Молочного Шляху. 
Побудь ще зі мною хоч трохи. 
Побудь. До світання далеко.
Ніч ясна. Година дрібніє.
Час тоншим стає. Ми обидві, 
мов сестри,— однакові стали. 
Вертається спокій. Дорога 
повільно веде до вітчизни.

4

Одначе скажи мені, мамо,— 
як вічність уже на причалі, 
скінчилися дні, а століття —
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дрібниця; дивуємся тільки, 
але не жадаєм нічого,— 
між смертю й життям опинившись, 
навіщо це все, як немає 
у нас і найменшої зміни?

Звідкіль воно? Де узялося? 
Приходить, але не минає. 
Розпитувати я не хочу, 
лиш слухаю зніяковіло.

В сльозах, у моїм лепетанні 
твоє розчинилося слово, 
і відповісти я не можу 
нічого, хіба повторити 
«Спасибі, спасибі, спасибі!»

РУКИ РОБІТНИКІВ

Мозолясті руки — схожі 
на звірят чи на молюсків, 
кольору землі, чи гною, 
чи вогню, чи саламандри 
спеченої,— опадають 
втомлені вони і знову 
піднімаються в роботі.

Без упину місять глину, 
чи товчуть гірке каміння, 
чи перебирають струни 
конопель, чи йдуть за плугом, 
їх ніхто не бачить, тільки 
нива чародійна бачить.
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Уподібнені ті руки 
молотам — не власним душам 
і біжать вони, як стадо 
ящірок, та стануть голі, 
наче дерево Адама, 
без гілок своїх розкішних.
Бачу, як вони шугають 
біля ткацького верстата, 
як опалюються в печах; 
їх відкритими ковадло 
залишає; вони міцно 
зерна струмінь затискають.
їх я бачила на шахті, 
в голубій каменоломні, 
на човнах вони за мене 
веслували й домовину 
вимайструють мені вдатну, 
хоч мене не обіймали.
Тчуть і тчуть вони щоліта 
свіже полотно, як воду; 
ровну чешуть і бавовну 
на нитки прядуть неквапно; 
в одязі героїв славних, 
в сорочках дітей співають.
Сплять вони, важущі й зморні 
розцятковані синцями; 
батько Зодіак щоночі 
на Вагу кладе їх ніжно.
В сні вони рови копають 
чи стинають далі трощу, 
їх тому господь тримає 
у своїх руках до ранку.



Марія Павликовсъка-Ясножевсъка
(1893— 1945)

ОЛІЙНІ ЯБЛУКА

З блакитним контуром, ребристе і криве, 
покрите зеленню, немов туманом, збоку, 
між яблук яблуко іскриться, мов живе,— 
на личку світелце, від сонячного соку.

За чорно-голубим тарелем світляне 
висить ослонення, все в складках і тремтінні. 
На цинкову білінь обруса ще одне 
скотилось яблуко з блакитним колом тіні.

МОРЕ

Все море в колах віч совиних — біла мрява, 
єдваб гаптований, прошитий довкруги.
Як сукня мерехтка, рухлива і пістрява, 
краями сніжними влітає в береги.

Мереживо живе вдаряється об скелі, 
і шлейф, закинутий далеко, наче сіть, 
назад у білизну сяйну, як цвіт морелі, 
по мокрому піску, згортаючись, біжить.
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Я в неї одягнусь, і на моїх раменах 
ту сукню застібнуть дві риби срібляні. 
У фіолетових кольорах і в зелених 
сіятиме вона й тектиме по мені.

Її важкі краї на поконеччя світу 
розкину й до небес я руку піднесу 
по злотний капелюх, що сонце, мов ясу, 
подасть мені його з блакитного зеніту.

LA PRECIEUSE *

Бачу тебе, вишукану, серед жінок, 
китайського песика несеш під пахвою,

а в руках — парасольку й ружу. 
Боїшся переступити малу калюжу, 
а як же ти зробиш у безконечність крок?

КОРОВИ

Усміхнені, байдужі і здорові, 
неподалік ви ходите в гурті...
Так ходять, пасучи траву, корови 
біля когбсь, хто помирає на хресті.

Манірниця (фр.).



ЛЕБІДЬ

Глянь! Лебідь, як знак питання, 
виплив на води в безоболоччі... 
Світ чекає й дивиться тобі в очі, 
повні вагання...

НІКА

Нагадуєш Самофракійську Ніку, 
любове невтишенна...
Біжиш ошаленіло крізь печаль свою дику, 
простягаючи обрубані рамена.

СТАРА ЖІНКА 

Із паличкою ходить,
волоссям світить білим. 

Життям вона розбита,
немов автомобілем.

Як гострими ножами,
посічене обличчя, 

пройде вона — й від неї
війне середньовіччя.

Поорана, потята,
погнута, безталанна, 

і лиш її жіночість —
як вигоєна рана.
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РОДИНА ЧАРІВНИЦІ

Вам досмертну любов обіцяю,
сиві дзвіночки блекот, беладонно блукаюча, молочаю, 
місяцю, ропухо, пугачу, гієно, сово, 
тютюни блідолиці,
чорного бозу пожовкле, похмуре литво.

Я відьма без кочерги — 
серце моє обгоріло---
тужу я за демоном бідним, туга моя — мов трійло, 
я в світ задивлена — в чародійну кулю із кришталю — 
люблю тебе і до серця тулю, 
родино чарівниці, 
підозріла, кохана...

БДЖОЛА

Чи ж на те я літала в далекі околи, 
щоб добути ще трохи скорботи, 
отого знаття, 
того меду гіркого,
котрим уже скоро переповняться соти — 
в золотому вулику 
мого життя?

* * *

О милий хробачку, чорна кругляста перлино, 
навіщо вдаєш переді мною мертвого? Звідки ти знаєш, 
що це відлякує, що від чужого нещастя кожний буде
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втікати, маючи вдостатку власних клопотів? Подивляю 
тебе. Лють — чи не так ти вважаєш — остигає перед 
видом смерті? Вдивляюся в думку хитру, яку ти 
являєш. У споконвічний досвід.

Комедіанте! Ти безвольно даєш себе вітрові 
посувати...

Слабий. Легенький...
Аж раптом зірвешся на ноги.
Не раз людина завдячує життям такому ж чуйному 

маневруванню.
Всі ми — браття.

НАШІЙ ВЕРБІ

Прекрасна ти, вербо, в своєму стоїцизмі!
Гілки, мов промені, несеш, уся розбита, 
від голови до ніг поколота громами.
В пилюці й порохні, відкрита навстіж, сива, 
здавалось би, одна кора, але міцнюща, 
немов незримою колоною підперта.
«Переживу і так,— говориш тужним шумом,— 
бо з нашої землі всмоктала силу й гордість...»

КОМАХА ЧИ ЛЮДИНА

Чи ви не бачите, нема порозуміння
Між ближніми. Це що? Людського виду зміна.
Бо замість розуму зростають крила. Жах.
Де ж рада? Спробуйте звернутись до комах!
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ТРОЯНДИ ДЛЯ САФО 
Уривок

Поетеса несамовита,
В погляді світло тужливе й хворе, 
Вийшла на берега крутий поріг...
— Сафо, що ти хочеш зробити?
— Хочу закинути на голову море, 
Щоб ніхто не побачив сліз моїх!..

ВРАЖЕННЯ

Старий костьол — кам’яна корона 
В деревах, що, їхні крони мжичка стриже...

Доле моя, нездійсненна та безборонна,
Яке то все чуже!

Господарство — все цегляне,
Плющем оброслі одвірків краї.
Пси підбігли привітати мене,
Ласкаві, але не мої.

Служниці — Філя і Ревекка.
Гольф. Стадіонів оксамитна паша —
Яке то все ваше!

А я дуже здалека!

Дух родинне вогнище береже —
Мармурові каміни старі 
Розквітають вогнем крислатим.
Всій родині о вечірній порі
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Радіо заграє the national anthem *. 
О, яке ж то все чуже!

На скільки ще років щастя 
Розраховуєте? Хто скаже?
Не повчаю вас. Мені не вдасться.

О, яке то все ваше!

Але той глід, розквітлий на пустирі, 
Те небо, в калюжі розквашене,
Того вітру скорботного жмуток,
Та далека дорога, той смуток,
Те колюччя і роси,—
То все вже не тільки ваше,
То вже моє циганське, 
Цигансько-польське, босе!..

* Національний гімн (англ.).



Юліан Тувім

( 1894— 1953)

СЬОМА ОСІНЬ

Як ігуменя, в безгомінні
Сьома осінь — моя найсолодша —
Надійшла по зів’ялому сіні.

Моя рідна, єдина, кохана!

Надійшла вона стежкою тіні 
Через дні наші давні, осінні 
І вшепталася в серце, рахманна...

Моя рідна, єдина, кохана!

Ти така ж — на сім літ лиш молодша, 
Вся просвітлена й виждана зором,
Що смутніє при зустрічі з горем 
І чекає на дні ті осінні,
Що впроміняться в душі нетлінні!..

Найчистіша моя й найсолодша, 
Надійшла вона стежкою тіні...
Лиш дивитись — і зелено стане,
Моя рідна, єдина, кохана!
Лиш дивитись — і роки дитячі,
Моя рідна, єдина, кохана,
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Заніміють тривогою щастя,
У зворушенні голос розтане,

Вперше стиснемо руки гарячі,
Що не в силі вже більше прощаться І 
І тоді в молодому тремтінні 
Повесніємо в миті осінні,
Моя рідна, єдина, кохана,
Ти і в осені сьомій жадана,
Як і в першім осіннім світінні!

НІЧ

Ти вночі прийдеш і вже до рана 
Лишишся на спеці молодій.
Я промовлю: о моя незнана;
Ти промовиш: о жаданий мій.

Ніжно так притулишся до мене, 
З ніг зіб’є нас шалощів потік. 
Щастя я переживу шалене,
Але щось умре в мені навік.

Заболить душа, неначе вивих,
Та ов’юсь круг тебе, як зело. 
Заснемо в розкошах пестотливих 
І не будем знати, що було.

Збудимося ми й ненависть люту 
Вчуємо в*серцях, де ніч була.
А в очах побачимо засмуту, 
Заздрощі і темні іскри зла.
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Та вночі ти знов прийдеш. До рана 
Будеш на спекоті молодій.
Я промовлю: о моя незнана;
Ти промовиш: о жаданий мій.

МИ — ЛЮДИ

Ми, скривавлені, пнемося вгору, 
Гостре полум’я рвемо з простору.

Ми в життя втинаємось щомиті!
О ви дні, м’ясисті, круглі, ситі!

Твердь гуде в набубнявілих жилах, 
їздимо на днях, як на кобилах.

Світ гризем, немов черешні, сласно, 
Наче двадцять ягід одночасно.

Плоть свою, де соків міць заграла, 
Виставляєм під прекрасні жала.

І, набиті м’якоттю й олієм,
Від укусів золотих шалієм.
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погоня
Біг я додому —
Бурі порив.
Ударом грому 
Браму відкрив.

Гримлю під стіною,—
Пусти! Повір! —
Біжить за мною,
Летить за мною 
Тисяча гір!

Як левів стада,
Степи біжать,
Мчить автострада 
І сіножать!

Світ за плечима 
Гукає: стій!
Хто ж мене втрима,
Як я лиш твій!

Пусти до хати! —
Кричу чимдуж.
Дай світу знати,
Що я твій муж!

Стихія кидає 
В хлань океану...
Мамо життя!
Мамо життя!
— В хаті навколішки стану...
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РАПТОВИЙ ПОГЛЯД

Люди-звірята, люди-барила,
В людській одежі дивні тіла,
Духи ребристі, що то за сила 
Вас одмінила і прокляла?

Коню в краватці, чом же так блима 
В тебе засмута з дір голови!
Слупе зарослий, віхтю з очима, 
Цапе-заїко, звідки це ви?

Звідки ваш порух, мовите що ви, 
Дивлячись мертво, наче з-під криг, 
Кості для руху, збиті основи, 
Привиди згадок прапрастарих?

Ціпе в камзолі, вільхо в сурдуті, 
Пишноборода, лиса вівце,
З безмірів пустки, тайн каламуті, 
Що ви сказати мали на це?

Звідки ж я взявся тут поміж вами, 
Чортові діти, блудні сичі?
— Очі — проміння, руки — мечі! 
Бийте шайтана,бийте без тями!

ЛІСОВА СПРАВА

Був я в тіні, де вільгість одягнена в трави. 
Грав струмок з-під каміння, як сльозина чиста. 
День, як дзеркало, гриву лісу золотавив,
Що звисала із віт вивірчано-вогниста.
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Росянисті листки заплелися у кошик,
І мене наче в землю вдихнули зичливі.
Я міг, утонувши в зелених розкошах,
Сном легенько зіп’ястись по блискучій гриві,

І літав я, створіння безглузде і кволе,
Поки лози в кокон мене оповили.
— Вічності мила й солодка неволе!
Шуме колиски моєї й моєї могили!

НАРОДНИЙ ГІМН 
ЛІСОВІ

Там, у подертих знаменах, 
Лісу столиця.
В лопоті стягів зелених 
Дзвонить живиця!

Вітер — сурмач і гуляка — 
Стріпує тучі.
Буря іде по гілляках 
З кручі до кручі.

Там громородиця з дубом 
Грається, гзиться.
В древі корявім і грубім 
Дзвонить живиця!

Родичі милі, зелені!
Люде величний!
З кореня мчи у натхненні, 
Гоне предвічний!
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Вибух зелений пломінь, 
В блисках столиця. 
Впали розколоті громи, 
Дзвонить живиця!

АНТИЧНА ПРОГУЛЯНКА

Наші зустрічі там, де місця найсумніші,
Де потрібна присутність твоя милосердна,
Де край стежки розлук гробовища, як ніші,
Де шумить мого серця мовчанка посмертна.

Де впаде моя тінь так раптово — квадратом, 
Гробовою плитою між зарості темні.
Вірний місяць над ветхим цвинтарним театром, 
Чорний вітер в оркестрі — осінь на сцені.

Я, немодний актор, входжу в Гамлета строї, 
Вітер вже увертюру закінчив, і в тиші 
Монолог починаю, як древні герої:
«Мила, стрінемось там, де місця найсумніші».

ТЕМНЕ НЕБО

Як легко обездомніть 
І втратити зорі ясні,
Як тяжко забути бездонні 
І рідні глибини алмазні.

Як легко щасливим льотом 
В небо кохання шугнути!
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Як тяжко, як тяжко потім 
В очі тобі зирнути.
Куди і навіщо пливу я 
По темнім, великім небі? 
Як легко було, як легко 
Вмерти за тебе!..

ДУМИ

Сільський цвинтарик, зіллям зарослий, 
Де ти спочила, мужицька втомо. 
Сільський цвинтарик, тихий і простий, 
Такий, як завжди і як відомо.

Я, скорбний дурень, лічу могили, 
Життя іде в мені нерухомо.
Співає цвинтарне пташатко миле,
Таке, як завжди і як відомо.

Думаю думу, йдучи додому,
В Лету заходжу все глибше й глибше. 
З птахом співаю про кладовище 
Я той, що завжди і як відомо.

В ПОРУ КВІТІВ

В пору квітів, що визволялися 
На життя стрімке й буремне, 
В час, коли ночі відчинялися,
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Як натхнення (щоб вилітали 
Птиці світел)
І зачинялися, бо веснам 
Заздростили за грім чудесний, 
Через мигтіння блискавичне 
Брались іскрами електрично 
(Отже, буря ішла над світом),
І в корінні тліли уперше 
Сильних дій наймення радісні, 
Нетерпеливість недовершень,
І виблискувала з-під росту 
Фосфоричними вогниками 
Безсумнівна їх етимологія.
І тріпотіли птиці світел,
І стиналась у скло мелодія,
Аж у секундах сенс відкрито, 
Чистий сенс весни живої! — 

Отоді-то 
Він, поважний, темний ангел, 
Заспівав про це все суворо,
Нам відкривши думи пророчі. 
Що ж ти навчився тієї ночі? 
Зміст вичитуй поміж словами, 
Лови іскри між полюсами 
І перетворюй чарами в струни 
Днів білопінних і ночей струми, 
І виростай ти із новим світом, 
Мислі віддай ти птицям світел, 
Стань

одвічним
віршем-цвітом. 

Дай мені руку, мамо-Свободо! 
Тобі — ця ода.
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УРОК

Вчись по-польськи розмовляти — 
То могили біля хати,
Кладовище і могили —
Твій буквар, дитятко миле.

У шерензі біля дому 
Хрестики, в снігу брудному.
В траурі Варшава-мати,
Вчись по-польськи розмовляти.

З вихором кружля сніжниця,
А з вампіром — упириця.
Чути вереск упиряти —
Будеш знати? Буду знати.

Жахно в сні кричиш, бо сниться 
Знов страшна залізна птиця. 
Вдень — одірваної руці 
Ти шукаєш у багнюці.

Вчись в руїни, вчися в толу.
З упирями сядь до столу.
І завий, щоб світ плюгавий 
Чув пісні дітей Варшави.

РОЗДЯГАЛЬНЯ В ТЕАТРІ

Вішають, та замість панства 
Капелюхи, пальта, шалі. 
Панство у долоні плеще, 
Сміючись, в гучному залі.
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А повішеникам легко,
Бо начинки їх не стало,
До закінчення вистави 
Погойдаються недбало.

Між погонами й кашкетом 
Видатного генерала 
Голови нема. Шкода, що 
На гачок ще не попала!

І висить великопанське 
Хутро, викинувши тіло.
Згадує, як у пустині 
Бігати воно уміло.

Біля хутра плащ єдвабний, 
Повен пахощів перфуми.
По інерції ще диха 
Дутими грудьми із гуми.

З професорського пальтечка 
Жінчин світер виглядає.
Нижче — мокра парасолька, 
Зверху — капелюх дрімає.

Як закінчиться вистава,
То під верески фінальні 
Натовп кинеться шалено,
Мов на штурм, до роздягальні.

Та її із шумом раптом 
Одежина вся покине,
В зал посуне й там у кріслах 
Ляже вигідно на спини.
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Обезсилена, безформна,
Але з виглядом тривожним 
Мертво в рукави заплеще, 
Кланяючись гордим ложам.

А панів тим часом будуть 
Вішати, та це дурниця —
Хай, гойдаючись, чекають,
Аж спектакль глухий скінчиться!

ДО ДРАМАТИЧНИХ 
АВТОРІВ

А хай же вас хвороба зітне 
І «легкість» ваших діалогів — 
Мішки паризьких нісенітниць, 
Винюхування зрад і рогів;

Ох, ваші дотепи солодкі,
Ах, парадокси бездоганні, 
Піжами, дами елегантні,
Коханки і постіль кокотки!

О, витримать немає змоги 
Сцен із кретином нещасливим!
Я ваших рогоносців роги 
Встромив би радо в животи вам!

Вам треба найгостріший кутик 
Трикутника подруж, як ножик, 
Під п’яте реберце ввіткнути, 
Шекспіри майточок жіночих!
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Бодай вас, пестуни й нікчеми, 
Скоріше покривило трохи,
Ніж ви розродитесь на теми 
Перини, ліфчика й панчохи.

За афоризми про кохання,
За вправність у сценічній млості, 
Здається, вже пора остання 
Погаратати ваші кості.

Ото видовище на втішку!
Як вас почнуть на сцені бити,
Як верещатиме на ліжку 
Наш драмописець гордовитий!

Як у незвичній тій лікарні 
Почне балкони сміх трусити.
Що всі лялюсеньки бездарні,
Мов кокони, в бинти сповиті!

Ото вже матимеш розраду,
Ото побавишся, Варшаво!
У першому ряду я сяду 
І крикну: «Авторові браво!»

МУЧЕНИК

Коли кафе бурлило,
Туди зайшов дурило,
Сів гордо під віконцем — 
Хтів бути закордонцем.

Вилазила із шкури 
Його осляча морда,
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Хтів бути дуже схожим 
Принаймні що на лорда.

На лорда, на ковбоя,
На багача з Ірану,
На газду, на героя,
На упиря з екрану.

Кретин страшенно мучивсь, 
Бо сам не міг збагнути,
Чи має бути шведом,
Чи має турком бути.

І лижника-норвежця 
Він зображав потому,
Та швидко переважив 
Дух англосакський в ньому.

Замовив: «Віскі-сода», 
Немов своїм звичаєм. 
Зітхнув тихенько: «Шкода», 
(Бо він тужив за чаєм)

І з усмішкою гуму 
Жував (ах, тьху, огида!), 
Просив дать «Ілюстрейшн», 
Принесли «Святовіда».

Та він журнал відсунув 
Із виглядом докуки.
Якби ж йому «Червоняк» 
Тепер попав у руки!

Екзотикою сяла 
Його сорочка дивна,
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Краткована краватка 
І курррточка спортивна.

Стирчала люлька з рота, 
Мов з нього й виростала. 
(Вдавав у ту хвилину 
Посла із Гватемали).

Знов мучивсь, бо на нього 
Не вказували пальцем.
І ним не дивувались — 
Тож взявся буть іспанцем.

Іспанцем з Пампелуни, 
Іспанцем з Аліканте, 
Іспанцем-монархістом, 
Іспанцем-емігрантом.

Та все даремно, хоч він 
Пив херес і опорто,
Тож вийшов до Клозедо. 
До Ватер, до Аборто.

Там виплакався рясно 
На грудях у бабусі 
Й сімнадцятим трамваєм 
Додому повернувся.

АРХАНГЕЛ

Ах, який то ферт прекрасний, 
Вихований, релігійний,
І цілком аполітичний, 
Абсолютно безпартійний.
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Про високі ідеали 
Збоку, крадькома шепоче.
А яким святим промінням 
Світяться шляхетні очі!

Має він програму гарну, 
Слушну, і прямолінійну,
І цілком аполітичну,
І розкішно безпартійну.

Демократія, культура,
Слова і Думок Свобода,
І між класами усюди 
Панувати має Згода.

Серце вироста, як чую 
Ці тиради мелодійні,
І цілком аполітичні,
І чарівно безпартійні.

Має бути Справедливість, 
Щастя, Мир, Любов і Ласка,
І Мистецтво чисте — словом, 
Знаменитий світ, мов казка

Я захоплений безмежно! 
Тож-бо, справді, рай біблійний, 
І цілком аполітичний,
І чудовно безпартійний.

«Божество,— кажу,— поете,
Все це гарно — розумію.
Тільки як це все зробити, 
Увести конкретно в дію.
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Всі тебе прийнять готові,
Як збавителя, надійно.
І цілком аполітично!
Абсолютно! Безпартійно!

Мій архангеле, пророче,
Хто дрібниці залагодить,
Хто людей з кайданів звільнить, 
Ощасливить і погодить?»

Він задумався глибоко
І, зітхнувши елегійно 
(Та цілком аполітично
І предивно безпартійно),

Найконкретніше, відразу 
Поділився власним планом: 
Розпочав Санктіссімусом,
А скінчив Гудеріаном.

Так з архангела полізло 
Свинське рило реакційне
І цілком аполітичне,
Абсолютно безпартійне.



Владислав Броневський

(1897— 1962)

ПОЕЗІЯ

Ти приходиш, як мрія травнева, 
заколисана в білий жасмин, 
ти — як ніч, як жасминові мрева, 
ти — як місяця срібного плин.

Пропливаєш крізь ночі безсонні, 
шелестиш, наче листя, вночі, 
в шелестінні ти, наче в полоні, 
в тихім слові, неначе в дощі.

То замало! Замало! Замало!
Ті слова твої — темні чопи!
Дай нам дихати мужньо й зухвало, 
до плечей ти нам крила вчепи!

Ті слова твої бідні й студені.
Ти до маршу нам грай! Вознеси 
нас у пісні, у слові, в натхненні, 
ти шмагай, вимагай, не проси!

Десь там радість панує звичайна, 
десь там — ясне і гарне життя. 
Хліба слів ти буденного дай нам, 
дай нам битися за майбуття!
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Не потрібні нам жриці невинні — 
будь сама ти, як полум’я схлип, 
як знамено, де битва йде нині, 
як на вітрі святий смолоскип.

Ти співати навчи нас простіше, 
простота і вогонь — над усе. 
Більше болю і радості більше, 
хай любов нас огромна стрясе.

А як пісня і слово натхненне 
потребують ще й арфи — бери, 
повишарпуй ті жили із мене, 
будуть струни прекрасні для гри!

Треба піснею бить напропаще, 
як змія підповзає жахна.
Є життя за поезію краще, 
є любов. І звитяжить вона.

Дай слова найпростіші й вогнисті, 
найтихіші із тихих — зірви, 
викинь мертві, шамріючі в листі, 
як подерті, старі хоругви.

БАКУНІН

Рука жиласта на папері, 
левиний профіль голови 
похиленої. Тінь на двері 
огромна пада. Кіптяви 
вже повно в лампі.

Ніч глибока.
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Навколо тиш. (Важка ця тиша!) 
Берн під снігами, мов опока, 
завмер і спить.

Бакунін пише.

(Рука жиласта. Голова 
гриваста. Лева тінь — жива!)

Та тінь злетить, неначе хмара, 
проткнути блискавкою вись.
(Важка рука, важезна мисль, 
важке перо, як грім-покара!)

Надворі північ, сніг, зірки.
Зриває з люльки дим помалу...
Ось каторжник — о, здалеки 
втікає він в ліси Байкалу, 
за ним, за ним — жандарми царські, 
за ним — в Японію іди, 
та всі його стежки й сліди 
засипали сніги швейцарські.

Гучніє тишини потік.
Димує люлечка невтомна...
На дверях тінь. Та тінь огромна — 
то він, то — сорок восьмий рік! 
Рвучка, захланна, повна знади, 
через скривавлені рови 
із дрезденської барикади 
йде пісня знов: — Кайдани рви! — 
Та пісня — то пожар Європи, 
весна народів, грім надій, 
двигтіння юрб мільйонностопе, 
в акордах Вагнер молодий...
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...Все втрачено. Та ще промовця 
зустріне Прага. Тьма нараз.
Так сорок восьмий рік погас 
в заковах, в льосі Оломоуца.

(Він думкою проміряв світ, 
а кроком — камеру похмуру. 
Свободо! Скільки, скільки літ 
ім’я твоє шептав до муру!
Його кайдани цар Микола 
скував залізом огняним.
Він Землю обійшов довкола — 
земля горіла скрізь під ним.
А нині — сніг і тиша Берна... 
Сибіром ліг той сніг на серце... 
«Свободо, радісна й химерна!
Не знав жаги такої й Герцен!»)

З важкої тиші й темноти 
йдуть спогади — життя прокляте. 
Бакунін хоче сам прийти, 
з Орловим ще порозмовляти.

Ні, не благання і не мир, 
тепер про інше буде мова — 
він стане тінню Пугачова, 
над царством стане, як упир, 
народний бунт, народний гнів 
з тюрми своєї розколише 
на всю Росію!..

Громом слів 
у зимну ніч Бакунін пише:

«Що мав я, те й залишу вам — 
потертий плащ і мисль про волю.
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Ще нагуляюсь по роздоллю 
і вийду на свободу сам. 
Відходжу вже, та не в покорі. 
А тишу, Берн — все забирай, 
майстре годинників. На зорі 
я буду йти в сибірський край.

Долати буду путь нехитру — 
на голос північного вітру, 
що, небу грозячи й землі, 
все стугонить у білій млі, 
століттями в снігах ячить — 
людину непокори вчить!»

РЕМБО

«О, не співати там, де натовп, 
не йти туди, де тісно й тлумно, 
а в пісні важитися й гнати, 
мов яструб у польоті — думно,

нікому не віддати пісні — 
чи вознесе, чи скине в хлань, 
в печалі безміри зловісні, 
де всюди смерть, куди не глянь...

Ось так ти думаєш і сниш,
В світанок дивлячись натхненно,
І Летою здається Сена, 
а човником на ній — Париж.

Послухай! В гаморі торговиць, 
де всякла в твердь священна червінь,
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юрба жере, і п’є, й регоче, 
й танцює, й пражиться на стерві,
й блює... Постій, куди ти, де ти? 
Послухай ще, хай зріє гнів.
Он верещать тобі: «Поете!
Дай пісню нам, щоб грім дзвенів!»
Тебе Париж бере за горло, 
його ненавидиш і любиш, 
бо сам же в очі смерті гордо 
дивився він, стиснувши зуби!
А нині упирі постали 
з тих вулиць — всюди пахне кров; 
жеруть, регочуться квартали, 
а вірш ридає знов і знов.

В твоєму порваному серці 
вже повно сліз і лютих лез.
То ж мертвяки — ті ненажерці.
А де живі? На Пер-Лашез!

Чи трутнів на огидній лоді 
возити має твій нестрим?
Ні, відійдеш байдужий, гордий, 
не попрощаєшся ні з ким.
Так, начебто зійдеш з планети 
(хоч відаєш — це неможливо), 
вітрам світів оддаш, поете, 
своєї молодості диво.
Погорда тлумищем однині — 
мовчанкою ти будеш мстить.
Який же світ огром гордині 
твоєї зможе помістить?
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СТИХІЇ

Як змириться мені зі світом, 
що повільно падає в змрок?
Я проходжу й палаю світлом 
непокірних людських думок.

Грім долати буду, як звіра, 
дрож скоряти в душі своїй; 
час і простір — то тільки міра 
думки, що б’ється проти стихій,

Облягають мене пустелі, 
води страшно на мене йдуть, 
насуваються грізно скелі — 
їм співаю свою могуть.

Славлю сили людяні й творчі, 
сили визвольні й весняні, 
що запалюють серед ночі 
прометеївські ясні вогні.

Т*ак будуймо міста і храми, 
бо живим повороту нема, 
бо зростає смертю за нами 
тьма і вічність глухоніма.

ЖУРБА І ПІСНЯ

Безнадійні літа й потворні!
Ще один рік, ще десять, ще ікс.. 
Он думок моїх лебеді чорні 
відпливають по Віслі у Стікс.
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Знав я добре, якому удару 
підставлятиму груди міцні.
Не умом, не рахунком під хмару 
будував я життя і пісні.

Та журба мої наміри орлі 
покорила, прогризла слова...
Тільки крик, що задавлений в горлі, 
глухо темінь важку пробива.

Юним буду я в стогоні! Грому 
не боюся — хай б’є по мені.
Не піддамся я світові цьому, 
цьому світові крикну я: ні!

МІЙ ПОХОРОН

Ця земля мені — найдорожча, 
звідсіля відійти не зумію; 
хвилі Вісли і вітер Мазовша 
тут несли мою молодість-мрію.

У вікні моїм — поле й тополі, 
власне, Польща, і це мені звісно. 
Звідси радості всі мої й болі, 
тут слова я збираю, як військо.

їх збагне ця земля недремна, 
хоч би й кров’ю вони ставали; 
адже навіть стіна тюремна, 
як плющем, обростає словами.

Тут зі мною верба розмовляє, 
тут листок найтихіший плеще...
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Тут про все моє серце знає, 
тут померти мені — а де ще?

Як помру, то накрий мене добре, 
рідна земле, вгорни пеленою.
І рядами тополь скорботних 
краєвид хай крокує за мною.

Хай за мною тополі тужать, 
хай шумлять надвіслянські дерева 
про те все, що любив я дуже, 
та не виспівав так як треба.

ПРИМКНИ БАГНЕТ!

Коли прийдуть палити дім,
твій дім, де ти живеш,— вітчизну,
коли здвигнуть гарматний грім
і блискавку залізну,
коли почнуть у двері бити
прикладами несамовито,
стань за дверми,
зброю візьми,
примкни багнет!
І — в бій!
Вперед!

Є кривди в нашому краю; 
не скреслять їх чужинці злісні, 
та все ж вітчизні кров свою 
дамо — дамо із серця й пісні.
Хоч ми не раз у цьому краї 
спізнали горе і тюрму,
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та хто на Польщу зазіхає — 
то ворог наш — 
смерть, смерть йому!

Підпалюване душ і слів, 
поете, де твій вірш-екстаз? 
Сьогодні вірш — стрілецький рів, 
і заклик, і наказ:
Примкни багнет!
Багнет — на бронь!
Як доведеться помирати, 
згадаєм, що сказав Камброн, 
і скажем 
те ж
на Віслі, брате!

* * *

Син в’ярмленого народу, син непідлеглої пісні, 
знімів я, бо надовколо — пожарища, кров, руїна!
По грудях землі моєї дні йдуть, наче танки залізні, 
рука моя безборонна, безборонна моя батьківщина.

Ще вернуся на рідну землю,— я мушу ярмо криваве 
розбити і розпалити серця й пісень пожежі, 
щоб соціалізму будова встала з румовищ Варшави, 
щоб сяяв червоним знаменом заклик з Мар’яцької вежі.

Прекрасна й горда Варшаво, слава твоїм руїнам, 
цілую стражденну цеглу, в мурах * твоїх розколи... 
Подай, Білорусіє, руку, руку подай, Україно, 
в дорогу мені ви дайте незборний ваш серп і молот.
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Заграво свободи народів, світися понаді мною!
Минуться дні підневільні, світ вийде в літа благовісні! 
Рукою пишу безборонною, немстивою, але грізною, 
син в’ярмленого народу, син непідлеглої пісні.

А КОЛИ Я 
БУДУ ВМИРАТИ...

А коли я буду вмирати, 
не тремти від жалю, 
не подавай мені жодної ради — 
все те я сам зроблю.

Хочу мати в руках карабіна, 
дивитися вгору кудись, 
хочу відійти, як дитина, 
так собі — сміючись.

Хай привів гудіння ватри 
рідний вітер та іскри бджіл, 
хай побачу я Віслу й Татри, 
мазовецький зелений діл.

Добре, коли пролунає для шани 
чийсь короткий сердечний плач, 
а побратими-однополчани 
накинуть на тіло солдатський плащ.

Хай покладуть мене в землю згарячену 
там, де впаду я в бою, 
хай пригадають мою солдатчину 
і непокірну пісню мою.
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А потім за рідне роздолля 
хай кров проливають із жил. 
Така моя воля — 
задля цього співав я й жив.

БІЛЬШЕ НІЧОГО

Що там лишилось? Розбитий дім, 
життя звичайне, як сон, як дим, 
печальний цвинтар, де мамин гріб, 
земля, що ворог її загріб, 
земля зелена і найдорожча, 
благословенна земля Мазовша, 
тополі рідні, шляхи курні,
Вісла, і небо моє безкрає, 
і та, що серце моє тримає...
Більше нічого? Та, мабуть, ні.
А що лишилось мені? В світи 
брести-тужити, свій біль нести, 
слухати шуми біблійних вод, 
Віслою снити, та на заброд 
не в сні ставати і воювати 
за ту могилу, де зморна мати, 
за дім розбитий, за звичні дні, 
за рідну землю, повну розпуки, 
покласти серце в кохані руки... 
Більше нічого? Та, мабуть, ні.
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ПРИПЛИВ

Mais si parlez d’amour car tout 
Ie reste est crime.

Aragon *

Падали зорі в темні безодні, 
в море шумливе й безкрає.
Серце розмови прагне сьогодні — 
мила, приплив наступає.

Місяць виходив, наче на скали, 
на небеса Середземні.
Хвилі котились, хвилі вмирали, 
наче ті просьби даремні,

хвилі вертались, наче кохання, 
те, що його вже не треба.
Зірка, байдужа до помирання, 
впала з байдужого неба.

Гасло кохання — так на сухоти 
люди вмирають ще юні.
Важко дивитись, плач не збороти, 
плач — у морському відлунні.

Серцю сказав я: «Будь же суворим! 
Сміло дивися в пучину».
Біль обертався тихим собором, 
де вже внесли домовину.

Ніч роздавила слово розпуки, 
слово скорботної втрати.
* О так! Говоріть про кохання, 
бо решта — злочин.— Арагон (фр.).
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Як не говорять очі і руки, 
мусить кохання вмирати.

Хвилі котились несамовиті — 
моря нічного обвали.
Щирі й звичайні, бризками вмиті, 
ми в самотині блукали.

Ніжність неясна, тихе безслів’я 
нам поєднали долоні...
Скону любові знать не хотів я, 
я воскрешав її в сконі!

Ах, вона сяє знадно й зухвало 
в зорях за синьою млою!
Зорі — то мало, море — то мало 
в час, коли мила зі мною.

Хвилею щастя можу обняти 
землі ясніші та більші, 
аніж кохання, можу витати, 
як ненаписані вірші...

Мила, я плачу... Дія погана 
зоряного алкоголю...
Чуєш, як море шепче: «Кохана... 
Хвиля припливу чи болю...

ОСТАННІЙ ВІРШ

Мене кохала ти, але не так. 
Палає рана.
Ходили поруч ми, але не в такт, 
пробач, кохана.
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Забуду опіки цього вогню — 
хай час прилине.
Тепер, коли болить, я сам дзвоню, 
дзвоню подзвінне.

Та нащо він тобі, прощальний дзвін, 
цей звук печалі?
Була любов дрібна — легенький скш, 
і йдеш ти далі.

А що життя моє? — пісні й журба 
(тебе немає),
в них віра вся моя, і боротьба, 
і дзвін, що грає.

А що лишилося? — життя сумне, 
що не голубить, 
та ще поезія, котра мене 
безмежно любить.

РОБІТНИК З РАДОМА

Не знаю, в чім сила поезії? 
Слово, а що воно значить? 
Знаю, що інколи люди 
читають вірші і плачуть,

потім самі їх складають 
мозольно й невправно дуже, 
щоб од важкого ридання 
звільнити серце недуже.

А коли втратив синочка 
один робітник з Радома,
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подумав про вірш і до мене 
листа написав безпорадного:

«Хлопчик був, як стокротка, 
гарний, добрий і мрійний... 
Віршик хай буде короткий, 
світський, а не релігійний...»

Поезія — патериця Мойсея — 
вміє каміння скрушати, 
добувати воду зі скелі, 
вбивати і воскрешати.

ПОЛЕ

Тополі, тополі, тополі,
окопи в самому полі,
і кінь — догори копита,
тополя, туманом повита,
приблукала верба, як мла,
і жінка в картатій хустині пройшла,
за нею — дуби крислаті,
вільхи пошерхлі,
далі йшли польські солдати,
всі мертві.



Єгіше Чаренц

(1897— 1937)

СТРОФИ

і

Ти дихаєш, бо ти ще є, та змінює тебе хвилина,
День вид новий тобі дає, та змінює тебе хвилина,
І день твій гине, як зерно, що родить колос майбуття, 
Триває так життя твоє, та змінює тебе хвилина.

2

Життя і смерть минає, тільки мить,
Згоряючи, ніколи не згорить.
Світ без кінця моргає й не моргає,
Мов зорями засіяна блакить.

3

Ти думаєш, узявши камінь:
«На ньому видно слід води».
Знайди ж ту мить, коли на нього 
Сам руку ти поклав, знайди!

4

І ти підеш на вічний сон, щоб інший замінив тебе, 
Нема для смерті перепон, щоб інший замінив тебе,
Це ж ти, філософе, це ти, поставши в розумі новому, 
Утвердив поступу закон, щоб інший замінив тебе.
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5

Ви входили в парадні двері — вам був, як рай, цей дім, 
Возведений руками Бога — все восхваляй цей дім; 
Зайшли ми в нього чорним ходом, руйнуючи старі колони, 
Бо знаємо — для нас темниця, душний сарай — цей дім.

6

Ти жив, як падали світи, і вічного не знав нічого, 
Близьке й далеке бачив ти і вічного не знав нічого,
Ти бачив злам усіх основ і в світі, окрім боротьби,
Де сили дві і дві мети, ти вічного не знав нічого.



Робер Деснос

( 1900— 1945)

БУВ ЛИСТОК

Був листок з лініями — як ДОЛОНЯ 
Лінія життя 
Лінія щастя 
Лінія серця
Була гілка наприкінці листка 
Роздвоєна лінія — знак життя 
Знак щастя 
Знак серця
Було дерево наприкінці гілки 
Дерево гідне життя 
Гідне щастя 
Гідне серця
Серце вирізане пробите проткнуте наскрізь 
Дерево якого ніколи ніхто не бачив 
Було коріння наприкінці дерева 
Коріння — виноградна лоза життя 
Лозина щастя 
Лозина серця
Наприкінці коріння була Земля 
Земля звичайна 
Земля кругла
Земля єдина в безмірі неба 
Земля
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СТРОФИ З ВУЛИЦІ СЕНМАРТЕН

Не люблю я вже вулиці Сенмартен.
Бо покинув її мій Андре Платар.
Не люблю я вже вулиці Сенмартен,
І вина я не вип'ю навіть задар.
Не люблю я вже вулиці Сенмартен,
Бо покинув її мій Андре Платар,
Мій друг, мій товариш, мій побратим,
З ним я мешкав і хлібом ділився я з ним,
Не люблю я вже вулиці Сенмартен.
Мій друг, мій товариш, мій побратим 
Щез на світанні, як дим;
Його повели автомати — цівки до рамен — 
Його більше не бачили камені вулиці Сенмартен.
Поклонятися не варто святим,
Всі святі: «Жак, Марія, Жерве і Мартен — 
Не допоможе із них ні один.
Невідомо нічого, тихне річка годин,
Мій товариш покинув назавжди вулицю

Сенмартен.

ЗАВТРА

Тебе сто тисяч літ я ждатиму й діждусь,
О днино завтрашня, о світанкова мите!
Час ноги позвихав, немов слабий дідусь, 
Лежить, і наріка, і вже забув ходити.
Багато місяців ми в переддень живем, 
Вартуємо вогонь, похмуро садим квіти, 
Говорим пошепки і слухаємо щем 
Тих звуків дорогих, що мають нам гриміти.
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Ми про красу, дари і величавість дня 
Вам свідчимо тепер із ночі як з безодні.
Ми не спимо — зоря нам душу проясня. 
Вона доводить теж, що ми живем сьогодні.

СТРОФА ПРО СКЛЯНКУ ВИНА

Коли потяг рушає, не потрібно махати 
Ні хустинкою, ні парасолькою.
Ти налий склянку вина
І кинь за потягом, у якому співають грати, 
Довге пломіння вина на язик твій схоже,
З яким ти ділиш 
Твого рота і губ твоїх 
Склепіння і ложе.

ОСТАННІЙ ВІРШ

Так дуже снилась ти мені,
Так дуже довго йшов я без пуття,
Так дуже тінь твою любив,
Що не лишилося від тебе нічогісінько мені. 
Лишилось тільки бути тінню поміж тінями, 
Стократно більше тінню, аніж тінь,
Лишилось тільки тінню повертатися

у сонячне твоє життя.

ГОЛОС РОБЕРА ДЕСНОСА
Схожа на квітку на струмінь повітря 
на потік на рухливі скоропливущі тіні 
на усміх в опівніч оцю прекрасну
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схожа на все на щастя на смуток
ця опівніч що проминула і підняла
голі груди свої над дзвіницями і тополями
я кличу до себе заблуканих у полі
трупів старих і зрубаних дубів
я кличу шматини що гниють у землі і білизну
що сушиться навколо ферм
я кличу до себе торнадо і гурагани
тайфуни і циклони і всі інші бурі
припливи океану
землетруси
я кличу до себе дим вулканів і дим цигарок 
кілечка диму розкішних сигар 
я кличу до себе пестощі і закоханих 
я кличу до себе живих і мертвих 
я кличу гробарів я кличу убивць 
я кличу катів я кличу летунів мулярів 
і архітекторів 
убивць
я кличу плоть 
я кличу ту котру кохаю 
я кличу ту котру кохаю 
я кличу ту котру кохаю
північ урочиста розправляє свої крила атласні й сідає 
на моє ліжко
дзвіниці й тополі хиляться до мого жадання
валяться ті а тамті падають
находять дорогу заблукані в полі
голос мій трупи старі воскрешає
зрубані дуби покриваються зеленню
шмати що гнили в землі й на землі
лопочуть від голосу мого як повстанчі знамена
білизна що сохне навколо ферм одягає надливих жінок
на яких я не наджуся
голос мій слухаючи
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до мене приходять вони 
щоб усе ж таки знадить мене 
торнадо кружляє в моїх устах 
губи мені червонять гурагани 
тайфуни мене розкуйовджують 
циклони похмільно мене обціловують 
всі інші бурі гримлять біля ніг моїх 
припливи океану вмирають біля ніг моїх 
землетруси мене колишуть а міста 
розвалюють тільки з мого наказу 
дим вулканів одягає мене у пару 
запахом дим цигарок обвіває 
кілечка диму сигар увінчують скроні 
пестощі й закохані яких довго чекали 
приходять до мене 
голос мій слухають коханці
живі і мертві покоряються мені і вітають мене 
перші холодно другі запанібрата 
гробарі покидають викопані щойно могили 
і кажуть,

що я єдиний керувати повинен їх нічними роботами 
вбивці мене вітають 
кати оправдовуються революцією 
моїм голосом 
моїм іменем
летуни моїм зором дивляться
паморок дістають мулярі від мойого кличу
архітектори йдуть у пустелю
вбивці благословляють мене
тіло тремкоче від мого поклику
та котру я кохаю не слухає мене
та котру я кохаю не чує мене
та котру я кохаю не любить мене.



Іржі Волькер

(1900— 1924)

МАТІНКО

Що ти думала, матінко мила, 
як на світ мене народила?
Все життя мої руки, серце та очі 
будуть питання це задавати — 
чи ж надаремно?

Матінко, бачиш, я хотів би піти 
до світанків по велику любов, 
до полуднів по співчуття,
до вечорів по мудрість, що відає все зарання, 
та чи заспіває світання, 
чи заплаче полуднє, 
чи вечір затихне мені на вітання?

Матінко, нині себе я жалію, 
ти відаєш серцем мою безнадію.
А найбільше жаль мені рук.
Думаю, як це вони підіймались, 
коли під серцем твоїм починались, 
під сонцем весняним деревиночки голі...
Тепер — безробітні! Без цвіту у квітні, 
без плоду на літнім роздоллі!
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Матінко, прошу, тихесенько будь!
В тиші твій образ — як стежечка біла.
Коли б уже в груди вдарила студь,
щоб рука моя кров'ю одна обкипіла,
а друга щоб міцно тримала ножа,
щоб була як чужа
і щоб не могла збагнути,
що вбила, що людину змогла проткнути,
тоді я не міг би питатися:
матінко, стежечко біла,
чом ти не думала, як мене народила?

ГАЙ
Як оженюсь, то матиму синів дванадцять, 
синів дванадцять, як дванадцять ясенів.
Моя дружина зникне в них, 
немов капличка в гаї, що зазеленів.
Я ж буду
передкапличним каменем, затопленим у мох.
Внучата будуть на мені клячати,
будуть молитись чистими очима,
а вечорами
приходитиме бог
вечеряти із нами.

ГЕЙ

Співали два ріжки мисливські у дверях чорного покою, 
хорт білий бігав надовкруг червоного серця.

Гей!
14 Д. Павлнчко, т. З 417



Куди піду, не знаю, на лови чи до бою, 
та мушу взяти набої із собою,

набої божевільні, стрільбило кляте, 
очі і серце, 

старі ікони всі закинуть якнайдалі,
лише до богородиці Марії 
сказати:

можливо, вб’ю тебе сьогодні в тій завії,
квіткою перса проколю святії, 

можливо, сам повернуся в крові й печалі, 
тоді, о Діво, чудо ти вчини — 
з печальної стіни 
зійди до хлопця, 

що чує голоси ріжка, хорта і серця.

РОЗІП’ЯТЕ СЕРЦЕ

Серце, на хресті дерев’янім розп’яте, 
померло зночі.
Зняли його, в землю поклали, 
полили сльозами старанно, 
і серце сьогодні рано 
скільчилось і зійшло.

Квітка червона
ходить по землі й по небу,
господу воздає хвалебу
в будинках розпусти, в казармених смродах, 
в халупчинах підміських і на заводах 
і проголошує цілому світу:

«Я — любов, я квітну, 
як роз’ятрена рана,
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щоб усі, хто не вірить,
хто життя вже не в силі знести,
в неї вкладали персти».

В’ЯЗЕНЬ

ЯРОМИРУ БЕРАКОВІ

День на хресті з цегляних стін повис, 
пробила грата бік йому, неначе спис.

Кров з водою 
стала в рані, 
кров з водою

тече по небу тишкома, 
оце ж і є тюрма, 

де тисячі з відчаю кволі, 
де є десяток вірних волі, 

де в тьмаву камеру зачинений мій побратим 
за те, що був він молодим.

Одиночка.
Тихо тут, 

оманливо тут, 
жахно тут.

Думки повертаються хитною водою, 
як поранені воїни з бою до польового шпиталю, 
а шпиталь, то — розбита світлиця рідного дому, 

а мати, що руки заламує, то — рана на тілі.
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В Сина й Спасителя вірять матері посивілі. 
Але ті болі найстрашніші, які необхідно роздати.

Сонце,
встань — хай буде днина!

Той в’язень самотній, як в землі насінина.

НІЧНИЙ д о щ

Якось дощ линув посеред ночі,
світло замерехтіло на воді,
і начебто три мандрівці саме тоді
ходили містом і під сплячими будинками розповідали
про польові лілеї і про інші дива урочі —
і від дощу сховалися біля дверей дому одного,
вельми зрадівши з того,
що їхні серця не змокнуть.
Ось так вони там стоять
і мусять говорити про печальності розмаїті,
бо дощ їх тримає в кліті
із сірого дроту;
але один мандрівець,
а може, і все товариство
думає:
де ж ми є?
Дім цей, мабуть, святий, мов євангеліє,
мабуть, за цими дверима проживає архангел Гавриїл.
Якби ж то він одчинив двері
і покликав нас, допоки дощ іти не перестане,
в теплу світлицю, ніби в царствіє боже,
ми не сіли б за стіл,
а між вікнами і столом на підлозі
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полягали б спати, як бідні християни.
Одного мандрівця,
а можливо, все товариство
вже віра пойняла незборима,
бо довго вони стоять під зачиненими дверима,
і все тихше з дощем розмовляють про печальні діла,
щоб — коли відімкнуться двері —
більшою радість була.

КОЛЯДКИ

На майдані — звуки смутку і журби — 
виграють колядки три труби: 
мжичка, болото, сніг.

І на передмісті — колядки.
Там дорога веде до хатки,
власне, по ній на світ людина прийшла нова,
звістує білий крик
стінам голим,
що тут вона,
мала, народжена, жива
і маминим благословлена болем,
що народилася із рани,
що дихають на неї,
гріють її, нівроку,
з одного боку кров,
а пан біг з другого боку.

Святий Степанку,
день печальний приніс ти нам у збанку, 
промоклі чоботи дірами плачуть вночі,

421



але ж то найкращі слухачі 
радісного послання, 
слуги хлібця,
на чорній мисці принесеного спонадрання, 
тому, що вони найближче до труб скорботних твоїх, 
якими вчинив ти мжичку, болото, сніг.

ПРОРОК 

Люди, люди,
мов камені позгублювані в світі, 
слухайте всі, хто ще слухати може, 
наближається царство боже — 
хліба і солі 
вистачить всім.
Серця тримайтесь! Серце поволі 
стане столом, будуть їсти на нім.
Руки над ним подавайте, 
бог скатертину стеле, 
поруч ставши,
щоб цілувались руки завше,— 
бери і їж!

Люди, люди,
кара сьогодні опівночі буде!
Вигорить місто в сірці із божих рук. 
Залишиться лиш сірий брук — 
затвердлі мозолі.
Небо поклониться праці святій.
В стайні народиться чоловік — благодій.
О браття!
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ОСІНЬ

Падає, падає, падає 
кров і злото
на всі дороги, на кожен слід — 
засипле скоро цілий світ.
Ось поле під вагою запалось, як болото, 
бо золото важке, а кров із ран тече.
Я кожного хапаю за плече,—
послухай — то земля так стогне безустанку,
вона помре, задушена до ранку.
Та ніхто не вірить мені, 
ніхто не квапиться в ліс 
просити пощади в яворів і беріз.
Якби-то їх поцілували люди, напевно, зникло б 
звідусюди лихо 
і падало б на землю тихо 
листя.

ЗАКОХАНІ

Ми на будиночках південних уночі 
побачили, як цвіт вінком зроста.
Твій подих гріється у мене на плечі, 
близько від уст моїх твої уста.

Між нас і промінь місяця тонкий 
свій волосок не в силі заплести, 
але сьогодні світ малесенький такий, 
що поміж ними міг би він лягти.

Вже фабрики гудок рве серце молоде, 
казарме ний корнет заграв і стих.
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Кохана, як моя рука до тебе йде, 
до неї втискується сто речей важких.

Сто кам'яних божків, що мають кров дзвінку, 
сто гранених речей, що в них заклятий цвіт. 
Віриш, моя рука в сяйнистому вінку?
Пождеш, аж обніму з тобою світ?

ЕПІТАФІЯ

Тут їржі Волькер спить, закоханий в життя поет, 
що йшов за правду битись, та допоки 
він серце вихопив і ринувся вперед, 
помер в двадцять чотири роки.



Александр Чак

( 1901— 1950)

ПАТЕТИЧНІ СТРОФИ

Гей, візничі, в жароту і стужу 
Так, як ви, на розпутті стою!
Та не скоро між вас, мов калюжу, 
Сонце висушить душу мою.

Ще далеке сумне надвечір’я,
Ще пісні — як вино молоде.
Ще не скоро на темне подвір’я 
Із ключами візник надійде.

Як видзвонюють водами стоки!
Як гудуть веселкові мости!
Вулиці ж ви мої многоокі,
Я не зможу від вас одійти.

Я тут бігав з дитинства і знаю:
Не відпустите легко мене.
Мої вірші — з дзвінками трамваю, 
їх співає каміння гучне.

Я почую з могили своєї,
Як у ринвах товчуться дощі,
Як дерева шумлять на алеї,
Як поскрипують шильди вночі.
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Я почую крізь плиття широке,
Як близенько будується дім,
Як тривожно закоханих кроки 
Розмовляють над серцем моїм.

Візники, і кіоски, і грати,
Що в каналів задивлені тьму,
Як настане пора помирати,
Вас, неначе ікону, візьму.

Не віночок, а кіноафішу 
Покладе мені мати на лоб.
Ту афішу в могилі повішу:
«Скальп з чола». На екрані Мік Боб»

Кинуть зексерів * декілька в ноги,
Де в героїв лежать ордени.
Може, справді в небесні чертоги 
Допоможуть дістатись вони?

ПОГАНО 
Погано —
я латиський поет — 
що оспіваєш?
Серце у мене 
сухе й тоненьке, 
наче витерта шкіра 
фотеля.
Якби ж то я був 
негритянським поетом,

* З е к с е р  — букв.— сплющений металевий 
гудзик.
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я оспівав би 
вуста
темні і теплі, 
як ночі липневі 
без місяця й вітру.
Я оспівав би 
тіло дівоче, 
пишне, як нива.
Я оспівав би 
далеку свободу, 
мов заобрійну хмару,— 
якби ж то я був 
негритянським поетом. 
А в нас що?
А в нас — 
погана свобода, 
худющі дівиці, 
що губи фарбують, 
наче тканину, 
радіовежі, 
гумові підошви, 
на яких, мов кошенята, 
ми ходим тихо, 
почуваєм тихо, 
думаєм тихо, 
вмираєм тихо.

КРАСА БІДНОСТІ 

Ти — на балу,
Де дами в діадемах, наче зорі, 
А я,
А я — на сходах, я — надворі.
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Я змерз,
Мій мозок рвуть фантазії-тортури:
Вбиваю подумки собак дванадцять 
І загортаюсь в їхні шкури.

Сніг падає,
Замети — по коліна.
До голови коня тулюся головою,
Щоб знов почути запах сіна.

Мила,
Мої веселощі нехитрі 
Без музики та водограю,
Та я себе тут кашлем звеселяю —
Тобі мої легені грають, мов на цитрі.

Мила,
Вже скоро стане жарко в тім палаці,
Скажи —
Я наловлю сніжинок гори,
І їх тобі лакей, служник покори,
Од мене принесе на таці.

Я бачу посмішку в твоїх очах,
Вона — всепереможлива.
Лакей підходить, і його 
Ти просиш принести морозива.

Та раптом — що я бачу — жах!
Геть звідтіля іди,
Благаю, геть іди звідтіль!

Свою долоню
Для тебе перським килимом я застелю, кохана, 
І там на голові стоятиму до рана,
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Я наловлю
Тобі метеликів синеньких, мов блавати, 
Я на своїм коліні
Примушу вченого слона затанцювати, 
Але тікай,
Тікай-но звідтіля,
Бо я вже бачу —
Блідий до тебе молодик підходить 
І над плечем твоїм схиляється:
— А що ви будете робити завтра?

Чом я не Каїн!
Аж тут лакей 
Вносить морозиво,
Як величезну, жовту сльозу іхтіозавра 
В рожевім посуді із кришталю.
Серце,
Не бийся так загрозливо!

Мрії — маленькі срібні ложечки,
Що ними можна безплатно попоїсти.
І я,
Я, знесилений,
Крізь мури протискаюсь віртуозно,
І їм з тобою разом 
Морозиво.

Мила,
Ти чуєш, як мій подих 
Припадає до твого їства?
Кораблі гойдаються на водах,
А в мене крутиться голова,
Зоря обіперлась об мене 
Променем золотим...
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А що буде з молодиком блідим?
Яке кому діло
До ста кілограмів м’яса?
Моя кохана, моя непорочна, балу всього окраса, 
Більше за будь-який хрящ і більше за цілий світ 
Любить морозиво.
Серце,
Так чого ж ти б’єшся 
Загрозливо?

ЧИ ЦЕ БУЛО ЩАСТЯ?

Добре
Нам було на дивані, як шолом, твердому. 
Цинобри
Тліли запахи в темнощах дому.
Букви
Розмовляли в книжках на полиці.
Пилюка
Знеможено падала на світ марнолиций.
Чув я на пальцях 
Дівочого серця вдаряння.
З її губ,
Як духи, піднімалася кров.
Щастя?
Чи була ним ця тиша?
Чи були ним ці карі зіниці?
Чи були ним цілунки,

що лежали в задолинах уст, як зірниці?
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Щастя?
Але чом я можу забути 
Все, що вколо —
Цей будинок, в якому 
Кохаємось ми.
Цю кімнату,
Килими.

Чом я світ відчуваю глибоко в мозку, як ніжс. 
Це тому, що я чувся ще кволо 
І не міг те зробить, що хотів.
А потім збагнув я:
Все,
Все, що хапаю,—
Нікчемні дрібниці.
А щастя?
В шибці майнуло крилечко птиці.
Сп’яніння.
Сніг.
Я збагнув тоді добре.

А вітер надворі
Грав печально на місяця домрі.
У калюжах лежали 
Золоті пелюстки ліхтарів.

Десь далеко,
Як Монблан, у снігах біло смуток горів.
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ПРИРОДА

Одного літа
Як дивним зробилося серце моє,
В село я поїхав.

Цілими днями 
В лісі ходив босоніж,
Воду пив із калюжок, 
їв ожини,
І загрубли підошви мої, як дубова кора.

Одного разу,
Коли я лежав у траві
І дивився, як вітер у синяві тче хмаровиння, 
Надійшов чоловік,
Старий,
Із лопатою на плечі.

Він почув моє дивне серце 
І мовив:
— Сину, вставай,
Підемо працювати.—
І від слів його пух облетів із кульбаби.

Отже,
Весь кінець того літа 
Працював я,
Копаючи в лісі постелі для вод.

А тепер?
А тепер
Я стою на бульварі посеред міста,
Посміхаюсь,
Бо нічого мене не хвилює.
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Мене може зачепити повія,
Шахрай,
Мене може штовхнути вуличний збитошник або

джентльмен —
Байдуже.

Все літо я спав на мосі,
Гладив коріння,
Торочив казки мухоморам,
Збирав із листя росу.

Все літо клав мені місяць 
Золоту руку на очі.
І вічність,
Як листок, лежала на моїм чолі.

Ще й тепер
Мої пальці пахнуть медом,
Як у яблуці зернятко, в серці лежить супокій,
А в мозку гойдаються
Лискучі тумани озер і вичади півдня.

СОЛОВЕЙКО СПІВАЄ 
БАСОМ

* * *

Спокою, де ти?
Болі катують мене

безперестанні. 
Ніч клекотить і грає 
В солов’їній гортані.
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* * *

Вечір. Я вулиці гриз,
Немов сухарі.
Були наповнені
Жовтим морозивом ліхтарі.

Трамваї мчали,
Та повороти робили не без мороки:
Так, ніби колола їх раптом 
Колька в боки.

Вони зітхали 
І знов починали біг.
Я усмішки в серці своєму шукав,
Та знайти її там не зміг.

В моїм зеленуватім мозку,
В голові моїй біснувався 
Негр, обтиканий надовкола 
Червоними перами страуса.

* * *

На вулицях тремтіли калюжі,
Як підстрелені птиці, що лежать на рані. 
В них вода була тепла,
Як мінеральна — забута в стакані.
Вона,— змішана з віскі
Чи з іншими напоями знаменитими,
Чекала на сонце, що її 
Променем-соломинкою питиме.

Що було б, якби я попросив,
Щоб випило сонце й мене?
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Ах, чому я шукаю 
У всіх предметах тільки одне —
Як би їх порівняти?!
Чому мені не подобається,
Наприклад, подорож у Карпати?

Ах, як би мені хотілось 
Взяти зірку поглядом,

як брусок,
Об мур кресонути й вибити 
І скорку - волосок!

Та куди ж її діти?
Куди?
Насмішливі мрії починають яскріти. 
Душа затерпла.
Пальці мої слабкі, наче скошені стебла. 
Спокою, де ти?
Болі катують мене

безнастанні.
Ніч клекотить і грає 
В солов’їній гортані.

* * *

Я йду,
Кроками намагаюсь зашити на вулицях тіні. 
Ах, як же я прагну зустріти 
Щось хороше і світле нині!

Бачу — пливуть дими.
Хмари забруднені.
В просторіні земля,
Наче в гігантській посудині.
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В небі Чумацький Шлях 
Зблискує — о дивовижа! —
Наче з ноги господньої 
Зірвана лижа.

Спокою, де ти?
Болі катують мене

безнастанні. 
Ніч клекотить і грає 
В солов’їній гортані.

Та доволі вже! Перестаньте 
Обіцяти рай за труною.
Краще вбийте мене, закопайте, 
Ясен посадіть наді мною.

Візьміть мої руки й повісьте 
На жарі, на спекотному вітрі — 
Нічого ж вони не знали 
Хорошого в цьому світі.

Украдіть моє серце для дзвону
І повісьте його на вежі,
Хай щоразу воно гудітиме,
Дня і ночі рахуючи межі.

А як нива десь там затвердне, 
Суш палитиме дні зелені,
Ви дозвольте мені із хмари 
Витискати дощі спасенні.

Хочу бути я там, де горе,
Хочу тих піднімати, що впали, 
Бо ж тримають мене на світі 
Мого болю страшні кинджали.
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ДО СУПОКОЮ

1

Була глибока ніч, як ти для мене 
Просяяла, мов зірка в непроглядь. 
Я стрепенувся: може, те шалене 
Страждання стихне, болі відболять.

Можливо, я ввійду до того дому,
В ту просторінь щасливу й осяйну, 
Де ніжності натому і содому 
Незрячим серцем при тобі збагну.

І путь моя трудна була, як страта; 
Мене, як друзі, покидали дні,
Та всі дари життя, неначе свята, 
Вітав я в болісній самотині.

Надворі видно — пригасають зорі, 
Та я молюсь в полоні ясноти,
Щоб знов здіймалися вітри суворі, 
Щоб ніч була, щоб просявала ти.

2

Я пробудивсь. Навколо спокій.
Як дзвін забутий, світ оглух.
Лиш десь далеко, в тьмі глибокій, 
Грав на сопілочку пастух.

Мелодія то припадала,
Немов горня до джерела,
То в небо іскрою злітала,
Як полум’я сухе, текла.
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Вона була, як цвіт, волога,
Як вогнище у серці слів,
І я жадав її щомога,
І я від неї захмелів.

Втім надійшла рука ласкава.
І згасла в дотику за мить 
Ненависть, мука, зла обава,
Все, що пригнічує й болить.

3

На околиці, де по стодолах 
Чути взимку пахощі отав,
Біля сосон темник, Прохололих 
До півночі я на тебе ждав.

Не прийшла ти. І трамвай за мною 
Не приїхав — десь то він застряг.
Я нещасний, але ще ж весною 
Бігав та висвистував, як птах.

4

А де ж ти,
а де ж ти, мій любий? 

Де крила твої міцні?
Он лампу червону голубить 
Вітер при темній стіні.

Я всюди тебе шукаю,
Як світу приховану суть,
Із сонцем я поринаю 
В море, де мрії живуть.
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Нема тебе там — порожнеча 
Лиже руки, як вірний пес.
Чадом дихає безконеччя,
Світлом сяє далінь небес.

Так де ж ти, подібний до бога?
На розі вулиць сумна,
У пізніх вогнях тривога,
Як нерозгадані письмена.

5

Ніч була сьогодні повна муки,
Щему ніжності і чистоти.
Зірка простягала білі руки 
Крізь вікно до мене, та не ти.

Може, ці страждання хтось дбайливо 
Посилає лиш на те мені,
Щоб спізнав я супокою диво,
Щастя в неможливій тишині.

Мить передчуття. Нема вже ночі. 
Лиш високий ранок за вікном.
Він зав’язує зірниці очі 
Білим, наче небо, полотном.

6

Знаю — буде чудова днина.
Кільчик тихо проб’ється крізь брук. 
Шибка зблисне запахом сіна,
Сонце пташкою пурхне до рук.
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Я стоятиму біля хати,
І, неначе в глибінь джерела, 
Буду в синяву видивляти 
Свої очі, щоб ти прийшла.

Звідтіля, де беріз херувими 
Хочуть крила свої звести, 
Кроками трепетними, дрібними 
Наближатися будеш ти.

Запорошена снігом косуля, 
Черемхи розквітла віть.
І, неначе світлиста куля,
Над тобою голубка злетить.

Я на віз покладу тебе... Діти, 
Як опеньки, обступлять нас.
І зігріють тебе привіти,
І всміхнеться прощальний час.

Як давно, ми зайдем до стайні, 
До коров’ячого тепла.
Зорі, наче соскй життєдайні, 
Схилить небо, щоб ти жила.

На порозі я сяду, в тумані 
Я побачу, як місяць встає,
І далекі пісні сопілчані 
Розриватимуть серце моє.
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СВЯТО ІВАНА КУПАЛА

1

Земля — підвішена в небі колиска. 
Можливо, над нею стоїть 
І заколисує подихом Лиска,
Якась корова з космічних угідь.

День Купала. Все навкруг зацвітає. 
Все тремтить і пливе в далину.
Від подиху ламляться короваї,
Душу відкриваючи запашну.

І дерева в бджолиному гулі 
Приносять вінки із полів.
Мені вистачає й пучка цибулі 
Зеленої, щоб я захмелів.

Цей празник так рідко приходить — 
Раз на рік, а я вік його жду.
По місту мене він водить,
Як зварени9 квас на меду.

До кожної ринви глаголю,
І лопух — то моя зоря.
Все в той день відпускаю на волю, 
Навіть пійманого комаря.

Як велика гарба з травою,
Тане світ в глибині безбереж.
Там вологим листком — не журбою — 
Я збираюся щезнути теж.

Доки, земле, ти будеш літати?
Йди сюди, зупинися, поглянь —

441



Зацвітає держак лопати,
Як троянда чи як герань.

Ах ти, земле моя зухвала,
Стань стовпом, обернись в ліхтар, 
Щоб у ніч на Івана Купала 
Обнімав я тебе задар!

Нащо розум несе руки-рани,
Нащо руки розум несуть?
Хай під папороттю на Йвана 
Всі страждання, всі муки заснуть!

Цей празник так рідко приходить — 
Раз на рік — хай же він не мине, 
Хай він буде щоднини, хай водить, 
Наче казка, по місту мене.

2

Не опечалиться трава,
Хоч повторіть їй раз і два:
— Косить пора настала! — 
Щебечуть квіти з-під роси:
— Це день життя, це день краси, 
День щастя, день Купала.

Все, що живе, встає, летить
З долин на пагорби, в блакить,
На зустріч з небесами,
Все прагне сонця ще і ще,
Хай палить пристрасно й пече 
Жагучими вустами.
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І розум з муки, як з нори, 
Так само рветься догори, 
Палаючи в роботі.
Він кличе вгору, вдалину,
Він в небо землю запашну 
Веде в пісенній плоті.

Світ обернувсь в одне зело, 
Все горе в радість перейшло.



Аттіла Йожеф

(1905— 1937)

ВЕСНЯНА ПІСНЯ

Співаю про весну, про світ, 
про мрій зелених первоцвіт, 
і серце тоскне веселю, 
щоб не ридало від жалю,— 
відкрилися гаї, лани, 
кров бешкетує, мов дитя, 
до мене сонце з вишини 
схиляється — співай, дзвени! —
о весно, о моє життя! — 
нема лиш Марти, де ж вона?
З-під снігу вийшов моріжок, 
вітрець — то скрипка, то ріжок — 
блакить просяяна до дна; 
немов бруньки, в дівчат серця; 
жага в іржанні жеребця 
бринить, і я кричу — го-го!
Як швидко крутиться Земля!
О весно, о моя жаго!
Тут сад і цвіт, як немовля, 
а там, на півночі,— бескид, 
там я забув би ясний вид 
коханої, печаль, біду, 
але туди я не піду...
Кричи — го-го! Співай — ля-ля!
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Як швидко крутиться Земля 1
0  весно, розкоше моя, 
душа тобою повна вщерть!
А поки що — зима навкруг, 
сніг засипає поле й луг,
1 десь на цитрі грає смерть.

СМІЛЬЧАКИ

Хто, смерті боячись, тремтить, 
до того смерть прийде, як мста; 
його земля ковтне ту ж мить, 
як лиш посиніють уста.

І не відкриється йому 
запона таїни — вона 
лиш перед тим спадає в тьму, 
хто рве її й страху не зна.

Лиш дух могутній гідну твердь 
виказує в останню мить; 
він кличе, мов служницю, смерть, 
і смерть на поклик той біжить.

Печальних лілій аромат 
сповиє смільчака сліди, 
що вмер хоробро, як солдат, 
що юним відійшов туди!
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ЗАВТРАШНІ ЧОЛОВІКИ

Я розповім про завтрашніх чоловіків.
То будуть дужі й незлобиві люди, 
вони зірвуть залізну маску з пізнання, 
щоб душу вздріти,
і поцілують молоко та хліб.
Тими ж руками, що пестили вони дітей, 
вичавлюватимуть з руди 
залізо й всі метали благородні,— 
вони збудують з гір нові міста великі. 
Вдихнуть легені їхні супокійно 
в свої глибини бурі й громовиці,
і лащитися буде океан до їхніх стіп.
Вони чекатимуть на гостей несподіваних, 
столи для них застелять і своє 
відчинять серце.

Так будьте схожими на них, 
щоб ваші діти
на ніжечках-лілеях перейшли 
в будущину по морю крові!

ПАМ’ЯТІ АДІ

Він мертвий? Так чому ж за наших днів 
його вбивають знову без вагання?
Чом видають його скорботу й гнів 
за панночок дурних вередування?
Він і в землі угорець і поет, 
стискає грудку — рукоять покари;
з його грудей хмарина йде на злет, 
а він продовжує бунтарство яре.
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Не може він заснути ні на мить 
в таємній батьківщині перегною.
Над Хортобаддю крик його гримить
і проганяє ті вітри луною, 
що для пустих поміщицьких розваг 
розвалюють хатини й загорожі; 
визбирують там стріхи по снігах 
збідовані нащадки Дьєрдя Дожі.

Землі лиш плоть віддав, та не згорів 
поет душею — на його могилі 
притулок трьох мільйонів злидарів, 
він — в їхній непокореності й силі.
І вірш його — закон: вже наяву 
палаци валить крок його ритмічний.
Плуг розтинає плоть його нову,
бо він — цвітіння, він — життя, він — вічний.

ДУЖЕ БОЛЯЧЕ

Що не роби —
від смерті, від жури-тужби
(як миш в нору, де є схорона),

доки гориш,
тікаєш до коханої, летиш 
до рук її, обійм, колін і лона.

Тебе жене
не тільки пожадання вогняне,— 
примушує ще й інша сила
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до неї йти,
себе в жіночій суті берегти, 
допоки губ смага не вкриє біла.

Любов — то дар
подвійний, та подвійний і тягар.
Бо хто кохає, та не має пари,—

як звірина,
що радісного трепету не зна, 
не відає про чарування яре.

У нас нема
притулку іншого — і все дарма: 
проси чи наставляй на матір дула...

Та ось одна
збагнула ці слова, але й вона 
мене від себе відштовхнула.

Серед живих
мені немає місця! Наче звих,
болить душа, щось в ній дрижить неначе,

так брязкальці 
бренькочуть сумно у руці 
дитини, що самотиною плаче.

Чи так, чи ні,
збагну, що діяти мені,
подумаю, і в тім не буде страму,

бо ж витісня
світ наш того, хто здурений за дня, 
хто вдарити боїться в ночі браму.
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Спадає вмить
із мене вся культура — так летить 
одежа з тих, що стрілись для кохання,

все — шкереберть!
Вона ж стоїть і дивиться, як смерть 
мене вкидає в темноту страждання!

Явись, життя!
Повинні ж разом мати і дитя 
терпіти вкірно при пологах муки!

Але ж мені
за болями надихані пісні 
приносять гроші — гину від розпуки.

Допоможіть!
Гей, хлопчаки, тамуйте хіть, 
на неї не дивіться вже, доволі!

Ви, що людьми
зветесь і стогнете під чобітьми, 
кричіть до неї,— чуєш болі?!

Ви, вірні пси,
що почавили вас вози,
до неї скавуліть,— ти чуєш болі?!

Вагітні, ви,
що поскидали плід в рови, 
звертайтеся до неї,— чуєш болі?!

Здоров’яки,
впадіть, позламуйте кістки, 
кричіть до неї,— чуєш болі?!
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І ви, самці,
що за жінок б’єтесь на топірці, 
не замовкайте,— чуєш болі?!

Й ви, бугаї
кастровані, що звикли до шлеї 
та до ярма, ридайте,— чуєш болі?!

І ти кричи,
німа рибино, на гачечку висячи, 
б’ючись на березі,— чи чуєш болі?!

Усе живе,
кому страждання тіло й душу рве, 
все, що горить чи гине від недолі,

хай в мент один,
коли вона приляже на спочин,
кричить зі мною біля неї,— чуєш болі ?!

Нехай вона
почує і дізнається сповна,
хто в неї був за примху забавкову,

чом не дано
мені — о, ти моя самотино! — 
останнього в житті моєму схову!



Дашдоржійн Нацагдорж
(1906— 1937)

МОЯ БАТЬКІВЩИНА

Саяни, Хентій, Хангай — дрімучі ліси та гори, 
Намисто підхмарних верхів сліпуче та неозоре, 
Менен, і Шарга, і Номин — незвідані Гобі простори, 
Похилого півдня чоло — пісків та барханів море.

Це батьківщина моя —
Чудова Монголія.

Онон, і Херлен, і Тола — прозорі, як сльози, ріки, 
Що людям здоров’я дають, неначе цілющі ліки. 
Ховстул, і Увс, і Буїр — озера, в яких навіки 
Відбилась небесна блакить і жовтих шуварів піки.

Це батьківщина моя —
Чудова Монголія.

Орхон, і Селге, і Хухі — бурхливі, чарівні води,
І пагорби, повні руд, і скелі суворої вроди,
І камені давніх міст, і старовинні клейноди,
І курні дороги-шляхи, якими ходили народи.

Це батьківщина моя —
Чудова Монголія.

На обрії воїв шапки — шпилясті гірські вершини,
На горах льодовики, що сяють, немов перлини,
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Широкі, як світ, степи, де пісня пастуша лине,
Де гарно так на душі від шелестіння стеблини.

Це батьківщина моя —
Чудова Монголія.

Несходжена халхів земля, оперта в Хангаю скали, 
Де змалку, неначе вітри, ми верхи на конях шугали. 
Яри та чагарники, де звірі, як ті ушкали,
Долини й гаї — темники, де ми в полюваннях блукали.

Це батьківщина моя —
Чудова Монголія.

Тут соковита трава, і пасовища безкраї,
І марево, що степи дивами своїми вкрашає,
І строми похмурих скель, де мужній народ проживає, 
І древні обони, що їх залишили предків звичаї.

Це батьківщина моя —
Чудова Монголія.

Тут землі, яким нема ні виміру, ні границі,
Шовкові пастівники, і кряжі, немов із криці, 
Кочовища на весь рік, де дзвонять студені криниці 
Широкополі грунти для всякого зела й пашниці.

Це батьківщина моя —
Чудова Монголія.

Узгір’я, що надовкруг підносять зелені рамена,
Де предків ховали своїх монголів давні племена, 
Земля, де пасеться завжди худоба п’ятинайменна,
Де для монгольських душ принада росте натхненна.

Це батьківщині моя —
Чудова Монголія.
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Земля, що її восени нещадно місять копита,
Земля, що в зимові дні снігами й кригою вкрита, 
Земля, що весною встає, в листя й квіти сповита, 
Земля, що влітку дзвенить, співами птаства налита.

Це батьківщина моя —
Чудова Монголія.

Незаймана цілина, що знімає віків закови,
Що під золотом сонця навік ствердила власні основи, 
А під місяця серебром випромінює світло казкове, 
Навіки кохана земля, де наші жили батькове.

Це батьківщина моя —
Чудова Монголія.

Прапрадідів наших земля, де гуннів і тунів околи, 
Де владно стояли колись неподоланні монголи,
Де нині червоний стяг обновлює видноколи,
Де нас не звитяжив ніхто і не звитяжить ніколи.

Це батьківщина моя —
Чудова Монголія.

Земля, за яку ми підем на битву трудну й криваву, 
Як ворог насуне — його відкинем, як гадь шершаву, 
Земля, де ми возвеличим революційну державу,
Де подвиги здійснимо, майбутньому світу на славу.

Це батьківщина моя —
Чудова Монголія.



Никола Вапцаров

( 1909— 1942)

ВІРА

Ось — я працюю,
дихаю,
мрію,
вірші складаю 
так, як умію.
Життя поглядає 
На мене вороже.
З ним я борюся, 
борюся, як можу.

З ним я у чварах, 
та не думай одразу, 
що маю до нього 
ненависть-відразу.
Життя огрубіле, 
несамовите 
і в смертну годину 
я буду любити!
Я буду любити!

Скажімо, на мене накинули 
зашморг 
і кажуть:
«Ну, як там, життя тобі любе?»
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Я буду кричати,
кричатиму
страшно:
«Скоріше зніміте 
петлю, душогуби!»

Усе для Життя я 
зробити готовий: 
я сів би
у першу, у пробну ракету,
летів би у небо,
шукав би відважно
далеко
в просторах
незнану
планету.

Я радість відчую, 
у жилах тремтіння, 
що можу 
побачити 
сонце в блакиті, 
радість відчую, 
у жилах тремтіння, 
що буду я жити, 
не знатиму тління.

Та ось ви, скажімо, 
взяли б — ні, не много! — 
від віри моєї — 
пшеничне зеренце, 
кричав би тоді я 
від болю страшного, 
наче пантера, 
поранена в серце.
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А що по грабунку 
залишиться з мене? 
Вмить я зроблюся 
нездатним до труду.
А ще ж бо ясніше, 
а ще ж бо вірніше — 
вмить по грабунку 
ніщо вже я буду.

Може, ви хочете 
знищити віру, 
віру в майбутнє 
мою непокірну, 
ту мою віру, 
що завтра явстане 
прекрасне життя,— 
розумне, жадане?!

А як уб’єте мою віру? 
Стріляти?
Ні! Перестаньте!
Годі! Не варто!

Міцно броньована 
в грудях вона, 
і бронебійних патронів 
для неї 
в світі нема!
В світі нема!
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ДВОБІЙ

Мене твоя стискає лапа, 
від мене не втечеш нікуди, 
кров із мойого серця капає, 
ти вже старе. Що ж буде? 
Хтось мусить душу дать свою, 
хтось мусить згинути в бою — 
і згинути повинно ти.
Не віриш? Не боїшся ти?
З останніх сил борюсь, але 
я всі підрахував ходи — 
і переможу я тебе, 
життя озлоблене, гниле.

Б’ємось не від сьогодні, ні! 
Давно іде вже наш двобій, 
іде в ненависті сліпій 
вже довгі дні.
Вже довгі дні у поєдинку 
сплелися наші руки так.
Я не забуду й на хвилинку 
жорстокий грубий твій кулак. 
У шахті вибух. Полум’я. 
Пласти вугільні задушили 
п’ятнадцять чоловік у штольні. 
Між

ними —
змучене хлоп’я

лягло
до спільної

могили —
ото

був
я.
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Пригадуєш — в одній з халуп, 
упавши,

пістолет
димить.

Поволі
леденіє труп...

Без крику —
в тишині смутній---

один набій — 
і смерть за мить.
І як легенько...
Так пливти, 
куди заносить 
течія.
Чи самовбивцю 
знаєш ти?
Таж

то
був я!

На мокрім хіднику
лежить 

людина, вбита із засади. 
Здається, вибухне блакить — 
впаде на площу небо градом.
То брат упав там і затих, 
тече в калюжу

братня кров, 
у братових очах скляних 
горять

ненависть і любов.

Убивця
заховав

сліди.
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Він зник,
як у норі змія.

Чи ту падлюку знаєш ти? 
Таж то

був
я!

А чи пригадуєш одне дитя... 
В Парижі — барикади... 
воно загинуло в бою 
з кривавими

катами.
У жилах кров

помалу стигне.
Холоне,

наче сталь штика. 
Хвилинку на устах дитини 
живе ще усмішка легка. 
Синіють губи хлопчакові, 
але в очах —

мов блиск зорі, 
ті очі заспівать готові: 
«Liberte cherie!» *
Убитий вуличник — герой, 
безсмертне ж бо його ім’я. 
Чи знаєш ти, 
хто хлопець той?
Таж

то
був я!

А чи пригадуєш,
як млу

* «Дорога свобода!» (Фр.) 
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пронизував
гучний

мотор.
Вологий простір,

там, де й птиця
не залетить

в годину злу: 
гучний мотор на краї світу 
летів

крізь льодові
хмарини,

він змінював земну орбіту, 
до поступу дорогу чистив 
диханням пари і бензину.
Мотор, який злітає вгору,— 
то труд моїх мозольних рук.
А пісня славного мотора — 
мого то серця кров і стук. 
Людина, що нервовий компас 
на мить

забути не могла,
що йшла

з туманами
в бої

туди, де сонце не сія, 
чи ти пригадуєш її?
Таж то

був
я!

Я тут.
Я там.

С яга мій лет 
душі алжірця-носія.
Техаський робітник,

поет...
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Це я, це я!
Чи ж можеш ти

перемогти 
життя нахмурене,

брудне?
Я весь горю,

гориш і ти, 
вже піт залив

тебе й мене.
О, мій удар тебе ослабить — 
ти ж вичерпало

всю снагу.
Тому жорстоко жалиш — мабуть, 
у передсмертному

страху...
Та на твоєму місці

встане
здобуте потом

майбуття, 
життя потрібне

і жадане,
та ще й яке

життя!

ПІСНЯ ПРО ЛЮДИНУ 

Якось
я з дамою

засперечався
на тему:

«Людина нового часу».
А дама ногами тупає,

схлипує ревно,
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сльозами думки
поливає

сумбурні, 
скипає брудними потоками ремства 
і градом

словесної бурі.
— Чекайте,— кажу,— ви занадто

проворна...—
Вона ж мене обриває люто:
— Прошу вас, облиште!

Людина — потвора!
Гидкі і ненависні люди!
Читала я —

чули ? — сокирою брата 
один зарубав,

наче звіра.
Помився,

до церкви пішов сповідатись 
і... ось вам душа бузувіра! —
Нелегко мені

і безрадісно стало.
Але я кульгаю в теорії.
Я просто сказав

без ненависті й жалю,
що знаю

ту скорбну історію.
Це сталося справді в селі Могила.
Син батька свого зарубав.
Над грошами бились вони,

та побила
обох шалена злоба.
За місяць

чи, може, за тиждень — не знати — 
злочинця забрали

і... суд.
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Звичайно,
його засудили до страти,

але ж бо
не в цьому суть!

Його зачинили
в тюрмі, наче в ямі,

чекати
свого хреста.

Там люди зустрілись йому
і сам він

людиною став!
Не знаю,

з якої він ліплений
глини,

та в дні безнадійно-невтішні 
він долю свою

краще, як з книги,
збагнув

із тюремної пісні.
Він так говорив:

«Я убив незумисне.
З недолі

пішов на муку.
Як хліба забракне,

як горе притисне, 
то ступиш у гниль та багнюку. 
Чекаєш тепер,

як на бойні худоба,
перед ударом

стриножена...
Недобре цей світ збудували,

недобре!
А може, інакше можна...
І пісню свою

він затягував знову.
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Зникала сумна самотина, 
в уяві життя виринало

чудове,
і він засинав,

як дитина.
Нараз в коридорі —

гомін і шерех.
Кроки камінні —

нараз.
Хтось відчиняє камеру.

В дверях —
люди. За ними страж.
Хтось там

із групи
глухо й понуро

каже до нього:
«Ану!»

Люди стояли
й дивилися журно

в сиву
і мокру стіну.

Ц е -
він збагнув —

не відкласти на потім.
Встав.

Похилився.
Поник.

Витер обличчя,
покраплене потом.

Дививсь,
як поранений бик.

Одначе
душа посвітлішала —

усміх
сяйнув на обличчі худім.
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Треба померти.
Лякатись безглуздо.

«Іти вже? — сказав.—
То ходім!»

Він рушив.
За ним поспішали солдати 

їм душі зморожу вав страх.
Один лепетав йому

«Здорово, брате,
Ти в цій трясовині

застряг!»
Стишені кроки

у коридорі.
Морок

у мурах тюрми.
Вийшли на двір.

А на небі вже зорі
грають

променями.
На небо дивився

засуджений
сумно,

згасаючу бачив зорю.
Про долю він думав

нелюдську,
падлюцьку,

жорстоку,
безоку

свою
«Повісять мене...

Все збагнув я запізно...
Та світ не сконає в мені!
Ще буде життя,

красивіше за пісню 
ясніше за сонячні дні...»
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Він пісню згадав,
і спечалені очі 

раптово заквітли вогнем.
На страту

людина ішла серед ночі, 
ішла і співала тихцем.
Можливо, гадаєте,

що в хвилини останні
істериком

став
цей бідак?

Ви думайте,
як собі хочете,

пані,
та ви помиляєтесь... Так!
Він слово за словом

співав собі звільна, 
мов пісню складав на ходу, 
сторожа вдивлялась,

немов божевільна,
в людину,

пекельно тверду.
В’язниця тремтіла,

неначе від страму, 
і морок ховався в ганьбі.
Усміхнені зорі

волали безстрашно: 
«Слава, людино, тобі!»
А далі —

мотузка
і все як годиться...

Тіло повисло,
мов лах.

Та довго ще билась
пісня, як птиця,
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на скривлених,
синіх устах.

Ось тут
наступає

розв’язка неначе...
Вгамуйтеся,

пані,
на мить.—

Але дама нещасна
жалісно плаче, 

а далі в нестямі кричить:
— Невже ви були там?

Це жах!
Це огидно!

Ваша оповідь
дуже зла...

-  Що тут жахливе?!
Він співав про людину 

га пісня прекрасна була.

ІСТОРІЯ

А як ти будеш нам, історіє, 
платити сторінками зжовклими? 
Були ми невідомі люди — 
у поті на заводах мокли,

і в полі засівали жито, 
і пахли огірками кислими, 
і під вусищами обвислими 
своє життя кляли сердито.
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Чи будеш ти хоч трохи вдячною 
за те, що ми тебе наситили, 
подіями нагодували 
і напоїли кров’ю вбитих?

Чи схожа будеш ти на раму, 
в якій немає ще картини,— 
хто ж розповість про біль людини 
і про її звичайну драму?

Поети, славою вколисані,— 
для них важливі — темп, агітка, 
а наша мука ненаписана 
тинятись буде, як сиріточка.

Чи вміститься життя у слові? 
Його потрібно розітнути, 
а розітнеш — запахне гноєм 
і стане гірше від отрути.

Народжувались ми на межах 
під терновищами та глодом. 
Пересихали губи й мерзнули 
у наших матерів убогих.

Вмирали ми, як в студінь мухи, 
і падали жінки голосячи...
Лиш бур’яни їх пісню слухали, 
хоч море сліз у ній злилося.

В журбі жили ми, наче в камені, 
були печальні, та — нескорені, 
потіли вже й під язиками, 
бо гарували, наче коні.
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Батьки у хаті мудрували:
«Отак було, отак і буде...»
Але, гидуючи, плювали ми 
на їхню одурілу мудрість.

Ми покидали враз обідати, 
і вибігали геть із хати, 
і зі всіма своїми бідами 
надію світлу йшли шукати.

О, як чекали ми напружено 
в кафе, де люд сидів землистий! 
Вночі ми ока не примружили, 
ждучи останніх добрих вістей.

О, як вагались ми, як мучились... 
Все нижче опускалось небо, 
повітря тріскалось пекуче...
Та годі! Далі вже не треба!..

Знай, під рядками та під буквами 
багатотомного писання 
кричати будуть наші муки, 
і наші болі, і страждання!

Життя нас безпощадно било 
ручищами в уста голодні 
і нам язик рябим зробило, 
та вбити нас було негодне

І вірші, якщо їх складем ми, 
не ніжні, як вербові котики 
У снів своїх ми їх крадемо 
вони нахмурені й короткі.
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Не ждем за муки нагороди 
і не шукаєм фотографій 
своїх у тих томищах гордих, 
що зібрані віками в шафах.

Та простим словом розкажи ти 
нащадкам нашим, людям добрим, 
що наша правда вічно житиме, 
що ми в борні були хоробрими.

РИБАЦЬКЕ ЖИТТЯ

Ти бачиш: 
вітрила тугі, 
сріблястого місяця лезо, 
і мислиш — 
так ось де тобі 
життя,
не життя, а п о е з і я .  
Світила
моргають з небес, 
горять
перламутрово зорі; 
від берега 
кроткий вітрець 
летить, 
скучерявлює 
море.
Ех,
•вольне рибацьке життя, 
в казкових 
описане барвах!
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На щоглі вітрило — як стяг... 
Писати ось так — 
це забава.

Підкинь йому «море, як світ»
ще використай
синило,
і все тобі вийде як слід,— 
картинно 
і мило.
А тут,
як вовчиська, вітри 
хапають зубами невпинно 
за руки тебе; 
наче дріб,
січуть зледенілі краплини. 
Додому
приходиш вночі 
промоклий.
А човен порожній.
Лиш зблискують при свічі 
дві рибки, 
на срібло схожі.

Нехай би з’явився 
Христос, 
що з тими 
рибинами вдіє?
І душу проймає мороз, 
зіниці болять од завії.

А стеля тече.
Очерет
до ранку проціджує зливу.
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Дрімаєш.
А потім у сні 
ти бачиш надію сяйливу

Ех,
скапане людське життя! 
Рибацьке життя — 
лиховісне!
Його не розкажеш, 
хіба
іди оберни його в пісню..

БОТЕВ

Прийшов робітник, 
обпалений потом, 
до мене 
і каже:

Напишіть ви про Ботева!

«Про Ботева?
Добре.
Заходьте в середу.
Зробим»

Та вже ота днина давно проминула... 
Зітхаю, хмурнію, 
листки розриваю.
В небеснім просторі 
гуркочуть мотори, 
весна йде волога 
і небо розмаює.
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А вірш не виходить.
Думки безпорадні 
мутніють і никнуть.
На серці тривожно.
Так, годі писати!
Папером шпурляю.
Печальна досада.
— Не буде нічого!
Лягаю на ліжко 
і хочу заснути.
Та саме в цю хвилю 
приходить робочий.
— Ну що? Написали ви півню про

Ботева?
— Про Ботева?

Зараз...
«Палають зірниці, 
і місяць на небо 
вихюдить за ними, 
і вовк-сіроманець 
ступає по глиці, 
поблискує в мряві очима...
Робочий, насупивши брови, 
питає:
— Хіба ж оце Ботев?
Пиши про женців
та про горе безкрає, 
про кров почорнілу, 
що в землю пролито, 
про пісню рабині, 
про пісню, що в полі 
вколисує болі, 
мов жито.

473



Навіщо шукаєш 
його на обочах, 
де й звіра немає сьогодні!
Не бачиш? Таж Ботев — 
у колі робочих,
він тут, поміж нами, з народом.

Впадеш ти, а Ботев накаже:
«Вставай-но!»
Дає тобі в руки знамено. 
Встаєш ти негайно.
Вливаєшся в лави 
і далі крокуєш натхненно.

Так ось тобі й Ботев,
А ти все мудруєш,
Як той римувальник-нікчема. 
Народні турботи, 
життя — оце Ботев, 
оце тобі й ціла поема!

НІ, СЬОГОДНІ НЕ ЧАС 
ДЛЯ ПОЕЗІЇ

Ні, сьогодні не час для поезії, 
ні для рими, що дзвонить, як сміх; 
під бронею залізною — серце, 
і туди не пробитися їм!

Починаєш писати, та де там: 
замість рими пекельний снаряд 
вибухає, палають ракети, 
а над містом — пожарів гряда.
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Затихає. Та в зошиті твому 
замість ніжних напудрених слів 
пси мисливські гасають невтомно 
по засніженім полі листків.

Там занюхали здобич собаки, 
там кривава приманка десь є.
Ти тоді з переляком побачиш — 
кров’ю писане слово твоє.

Не виходить поезія нині, 
ти хотів, та співати не зміг...

ПРОЩАЛЬНЕ
МОЇЙ ДРУЖИНІ

У сни твої приходити я буду, 
як несподіваний, далекий гість.
Не залишай мене надворі, люба, 
дверей не зачини й не бійся.

Нечутно увійду, тихенько еяду, 
побачу в пітьмі постать молоду. 
Коли тобою погляд свій нарадую, 
тебе я поцілую й відійду.
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*  *  *

Йде боротьба безжалісно жорстока, 
йде боротьба епічна, як-то кажуть. 
Мене замінить хтось — і... вся морока, 
що тут якась одна людина важить!

Я впав. У серці куля, потім — хроби. 
Це так логічно — битва і могили.
Та будем знов з тобою в час негоди, 
народе мій, бо так тебе любили ми!..
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Тур Йонсон

( 1916— 1951)

ЩАСТЯМ 
НЕ ЗАВОЛОДІЄШ САМ

Щастям не заволодієш сам, 
Щастя також не для двох. 
Світу голос входитиме завжди 
шумом весняним у кров твою.

А як зможеш серцем осягти 
щастя — то любов твоя загине, 
і тебе покине людський дух, 
і помре будущина в тобі!

Пам’ятай, якщо людина ти, 
спокою не матимеш ніколи; 
щастям не заволодієш сам, 
щастя також не для двох.

НОРВЕЗЬКА 
ЛЮБОВНА ПІСНЯ

Я похмурий, темний глід, 
ти береза, світла плід, 
ти як наречена, 
я і ти — норвезький рід.
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Я земля, а ти зерно, 
рідні ми собі давно, 
ти несеш наді! — 
вічне нам життя дано.

Я гора, я голий схил, 
ти потік голубокрил, 
ти злітаєш птахом 
із моїх камінних брил.

НАРОДНА ЦВИНТАРНА ПІСНЯ

Торік гарував ти, аж тріскали жили, 
сьогодні в селі ти господар могили.

Торік бідував ти — ні хліба, ні лика, 
тепер ти в багатстві, як мертвий владика.

Торік ти від зимна будивсь при худобі; 
тепер ти наспишся у теплому гробі.

Торік збиткувалась юрба над тобою, 
тепер, мов король, ти стоїш над юрбою.

Торік ти був жертвою суддів нечесних, 
тепер ти метелик між квітів небесних.
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І СМУТОК 
І РАДІСТЬ

He малюй мене з тінню — 
в ній немає потреб.
Я смуток у білій одежі, 
я радість, убрана в креп.

Не малюй мене з щастям — 
це вже знати пора б!
Я цар у незнаному царстві, 
у власному часі — раб.

КОЛИ ТЕБЕ НЕМА

Коли ти поруч *— ти якась далека, 
коли тебе нема — найближче ти. 
Це диво я коханням називаю, 
а що воно — не можу осягти.

Раніше вечори п’яніли з шуму 
високих водоспадів і вітрів.
Чи голос той тріпоче поміж нами, 
чи поміж нами він давно згорів...
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БАЖАННЯ
БІДНОГО

Якби я Богом був, 
створив би 
тихіший світ,
де всі любилися б навзаєм...

Якби я Богом був, 
створив би 
любов і смерть,
лише любов і смерть створив би.
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