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З  П О Е М И  « А Н А Б А З И С »

(1 9 2 4 )

І

На трьох великих порах року з честю заснувавшись, я 
провіщаю землі, де усталив я свій закон.

Зброя вдосвіта гарна, і море. Без мигдалю земля під 
копитами наших коней

прихиляє нам це непідкупне небо. 1 не названо сонце, 
але його могутність поміж нами,

і море на світанку, немов погорда духу.

Ти співала, могутносте, на наших нічних шляхах!.. 
У чисті ранкові іди що ми знаємо про сон, про первородство 
наше?

Ще на рік поміж вами! Владар зерна, владар солі, і 
на вірних терезах держава!
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Я не покличу людей іншого берега. Я не накреслю'на
схилах

цукром коралів великі квартали міст. Але мій намір —
жити поміж вами.

На порозі наметів — вся слава! сила моя поміж вами! 
опори думки, чистої, мов сіль — у світлі дня.

*

...Бував я у місті ваших снів, і на безлюдних ринках 
уривав чистий викуп своєї душі, незримої і звичної 

поміж вами, ніби спалах терновий на вітрі.
Ти співала, могутносте, на наших осяйних шляхах!.. 

«У розкошах солі — всі списи духу... Я відживлятиму сіллю 
мертві уста жаги!

Хто, вихваляючи спрагу, з шолома не пив воду пу
стелі,

небагато йому я довірю при викупі душі...» (І не на
звано сонце, але його могутність поміж нами.)

Мужі, люди з праху та люди всякої подоби, люди від 
торгівлі та дозвілля, люди з кордонів та чужини, о люди не
великої ваги у пам’яті цих місць, люди з долин, із плоскогі
р’їв та найвищих схилів цього світу, коли минають строки на
ших берегів, дослідники знаків та насіння, сповідники поди
хів заходу, ви, що йдете вперед по всіх слідах та порах року, 
ви, що згортаєте намети з ранковим вітерцем, о шукачі дже
рельних місць на світовій корі, о шукачі, о винахідники при
чин, щоб далі йти,

не продаєте ви міцнішої солі, коли на кордонах, вран
ці, у передвісті королівств і мертвих вод, так високо завис
лих над димами світу, барабани вигнання пробуджують 

вічність, що позіхає серед пісків.

...В одінні чистому поміж вами. Ще на рік поміж ва
ми. «Моя слава в морях, сила моя поміж вами!

Обіцяно судьбам нашим цей подих інших берегів,— і 
вихор, що мете насіння часу, найвищий спалах віку на тере
зах...»

Вся математика, застигла серед припаїв солі! В чутли
ве місце чола свого, де вірш постав, я вписую спів найхміль- 
нішого люду,

що до стапелів наших тягне безсмертні судна!

ІКІ

Виходить чоловік на збір ячменю. Хто з потужних, не 
знаю, говорив понад дахом моїм. І ось Королі сидять біля 
моїх дверей. І Посланець бенкетує за королівським столом.
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(Хай дадуть їм мого зерна!) Доглядач терезів і мір пливе по 
ріках пишномовних, і повно в бороді його 

сухої комашні та соломинок.

Так! Сонце, ти дивуєш нас! Які ж були облудні твої 
слова!.. Призвідцю розбратів і смут! Бунтарю, годований об
разами і кривдами! О, розірви мигдаль моїх очей! Радісно 
серце моє щебетало під розкішшю вапна, співає птах: «о 
старосте!..», у своїх ложах ріки — немов жіночий скрик, і 
світ цей прекрасніший,

аніж фарбована в червоне шкура ягняти!

Так! Ширша історія цього листя на наших мурах, і во
да чистіша, ніж у снах,— ми вдячні їй, що то не сон! Душа 
моя повна облуд, немов потужне й плинне море під знаком 
красномовства! Могутні пахощі навколо мене. І сумнів постає 
щодо реальності речей. Та якщо мужеві миліша його печаль, 
хай його являть на світло дня! А як на мене, нехай уб’ють, 

аби не стався заколот.

Сказати б краще: знай про незліченні наші зиски, Ри
торе! Недобрі моря серед Проток не знали обмеженішого 
судді! Й розігрітий вином чоловік, у кого серце люто гуде, 
мов зграя чорних мух, бурмоче щось таке: «...Троянди, пур
пурова розкіш: безмежні землі в моїй волі, і нині ввечері — 
хто покладе їм край?., шалені мислі в серці мудрого, і нині 
ввечері — хто покладе їм край?..» І, син такого ж, як і сам, 
убогий чоловік,

він осягає владу снів і знаків.

«Накресліть шляхи, де пройдуть люди всіх племен, і 
являть жовтий колір п’ят: князі, міністри, полководці з миг
далевими голосами; ті, що здійснили великі діла, й ті, яким 
уві сні ввижається те чи інше... Жрець уклав закони проти 
схильності жінок до звірів. Граматист обрав місце для диспу
тів просто неба. Кравець повісив на старе дерево нове вбран
ня із диво-оксамиту. І чоловік, хворий на гонорею, пере в чис
тій воді білизну. Наказано спалити сідло кволого, і весляр 
чує запах на лаві,

це приємно йому».

Виходить чоловік на збір ячменю. Могутні пахощі на
вколо мене, і вода, чистіша, ніж у Джебелі, ронить гуркіт 
іншого віку... У найдовший день лисого року, вихваляючи зем
лю під травами, хто з потужних, не знаю, моїми слідами сту
пав. І мертві під пісками, і сеча, й сіль землі — вже як поло
ва, коли зерно склювали птахи. І там, біля брам смерті, моя 
душа, моя душа чекає грому.— Все ж Князеві скажи, щоб 
він мовчав: на вістрі списа поміж нами 

цей кінський череп!
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IV

Такий шлях світу, і я можу його лише схвалити.— За
снування міста. Камінь і бронза. Вогні тернові на світанні 

оголюють ці величезні
зелені й маслянисті камені, немов підвалини вбира

лень, храмів,
і мореплавець, що сягнули аж по нього наші димови

ща, здаля вбачає: земля аж до верхів своїх змінила обриси 
(великі дерновища, помітні з моря, і роботи, щоб затримати 
джерельні води в горах).

Так засноване місто було, закладене вранці під губні 
звуки чистого ймення. Намети вже зникають на пагорбах!
І нам на дерев’яних галереях, нам,

простоволосим, босим у свіжій прохолоді світу, 
з чого сміятися, з чого сміятись у кріслах нам, коли на 

берег сходять мули та дівчата?
ї що на світанку сказати про весь оцей люд під вітри

лами? — Вивантаження борошна!.. І кораблі, вищі за Іліон, 
під білим павичем небес, минувши мілину, спинялись

у місці мертвому, де мертвий плаває осел. (Ідеться про 
майбутнє цієї змерхлої ріки без долі, що має колір сарани, 
розтертої у власному соку).

У свіжому гуркоті іншого берега ковалі — господарі 
своїх вогнів! Ляскіт батогів на нових вулицях розвантажує 
вози невизрілих нещасть. О мули, наші сутінки під мідяним 
мечем! Чотири вперті голови у вузлі кулака живе суцвіття 
творять у блакиті. Закладальники сховищ спиняються під 
деревами і розмірковують про вибір місця. Вони пояснюють 
мені мету й призначення будівель: передня оздоблена стіна, 
глуха стіна; латеритові галереї, вестибюлі з чорного каме
ню, басейни ясної умбри для бібліотек і прохолодні примі
щення для лікарського краму. А тоді приходять лихварі, на
свистуючи у свої ключі. І вже на вулицях співав самотній чо
ловік — з тих, що малюють на чолі знак свого бога. (Невпин
не тріскотіння комах у кварталі руїн!)... І тут не місце опові
дати вам про наші угоди з людьми іншого берега; вода, під
несена у бурдюках, загони кінноти для портових робіт, князі, 
які приймають плату рибинами замість монет. (Дитина, пе
чальна, як смерть мавпи — старша сестра великої краси — 
приносила нам перепілку в черевику із рожевого єдвабу).

...Самотність! Яйце блакитне, знесене великим мор
ським птахом, і вранці бухти, повні золотих цитрин! — Це бу
ло вчора! Птах відлетів!

Назавтра — свято, гомін на вулицях, обсаджених 
стручковими деревами, і сміттярі на ранок викидають улам
ки мертвих пальм і рештки величезних крил... Назавтра — 
свято,

вибори портових властей, вокалізи у передмістях — і, 
під теплим визріванням зливи,
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жовте місто у шоломі пітьми, з дівочою білизною у 
вікнах.

*

...На третій синодичний місяць ті, що не спали на гре
бенях горбів, згорнули шатра. Наказано спалити тіло жінки 
серед пісків. І чоловік підступив до порогу Пустелі — занят
тя його батька: продавець флаконів.

VII

Ми не будемо жити завжди в цих жовтих землях, на
шій розкоші...

Літо, ширше за Імперію, завісило яруси кліматів по
над скрижалями просторів. Безмежна земля потужним валом 
по рівнині котить свій білий жар під попелом.— Колір сірки 
та меду, колір несмертних речей, уся земля, поросла травами, 
вогнем береться від соломи проминуло! зими — і з зеленої 
губки єдиного дерева небо смокче фіалковий сік.

Місце слюдяних каменів! Ані зернятка чистого в остях 
вітру. І світло, мов олія.— Щілини повік моїх зрівнялися із 
вістрями вершин; камінь у плямах зябер відомий мені, і по 
вуликах світла рої мовчання; і в серці моєму — турбота про 
саранових...

Верблюди, при стриженні спокійні, покраплені бузко
вими рубцями, хай пагорби пливуть під знаками орного не
ба — хай мовчазно ступають вони білим жаром рівнини; і під 
кінець коліна схилять серед диму сновидінь, там, де народи 
зникають у мертвій куряві землі.

То великі ряди незворушні, що йдуть крізь синяву пре
дивних лоз. На землі не в єдиному місці визрівають фіалки 
грози; і ці дими пісків, що зводяться край мертвих рік, немов 
полотнища століть у мандрах...

Тихішим голосом до мертвих, тихішим голосом у світлі 
дня. У серці мужа стільки ласки, чи статися могло, щоб не 
знайшла вона межі своєї? «До тебе мовлю, моя душе! — ду
ше, затьмарена цим кінським запахом!» І декілька великих 
птахів суходолу, чий шлях до Заходу,— наслідувачі вправні 
наших морських птахів.

На сході неба, блідого, мов святиня, запечатана білиз
ною сліпця, громадяться повільні хмари,— там, де поверта
ються сузір’я зодіаку із рогу й камфори... Дими, що вітер у 
нас оскаржує! Уся земля — чекання в остях комах, земля по
роджує дива!..

І ополудні, коли корені унабі розламують підвалини 
гробниць, склепляє чоловік повіки і холодить чоло у течії 
століть... Кіннота снів у мертвій куряві, о марні шляхи, що
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їх куйовдить вітер перед нами! де знайти, де знайти вояків 
для охорони рік у час весілля?

Із гуркотом великих вод, що ринуть походом по землі, 
вся сіль землі здригається у снах. І раптом, о! чого від нас 
жадають раптом ці голоси? Підносьте плем’я дзеркал над кіс
тяками рік, хай присуд вони оскаржують впродовж століть! 
Підносьте камені мені на славу, підносьте камені в мовчанні, 
і, на варті біля цих земель, зелена бронзова кіннота на без
мірі шляхів!..

(Тінь великого птаха пройшла по моєму обличчю.)

З  П О Е М И  « В И Г Н А Н Н Я »

( 1942)

1

Брами відчинені в піски, брами відчинені в вигнання,
Ключі у людей з маяка, і сонце, колесоване на камені 

порога:
Володарю, серед пісків скляну оселю мені лиши...
Гіпсове Літо вже відточує списи у наших ранах;
Місце обрав я, видиме й незриме, як цвинтар вимерлих 

пір року,
І, наче дим по узбережжях цього світу, божий дух ви

вітрюється з товщ азбесту.
Всі спазми блискавок — на втіху Князям Тавр іди.

III

«...Одвічний розпач цей, одвічна розкіш,
І ось, мов тріумфальних армій хід по світу, мов числен

ня племен у час Ісходу, мов заснування імперій при заколоті 
преторіанців, мов надимання губ при створенні великих Книг, 

Оце глухе й велике щось у світі вмить розростається, не
мов сп’яніння.

«...Одвічний розпач цей, одвічна велич,
Це перебіжне щось у світі, оцей високий транс у світі, 

й по узбережжях цього світу з тим самим подихом гряде, 
здіймаючи ту саму хвилю,

Єдина довга фраза без цезури, навіки незбагненна...

«...Одвічний розпач цей, і гнівний клич,
І на вершині нападу найвищий цей бурун, завжди на 

гребені жаги та сама чайка у польоті, та сама чайка на про
сторі єдиним змахом крил злютовує вигйанчі строфи, й по 
узбережжях цього світу з тим самим подихом гряде та сама 
незміренна скарга,
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