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ÅÅ
×óþ ðàäóíèöó Áîæüþ �
Íå íàïðàñíî ÿ æèâó,
Ïîêëîíÿþñü ïðèäîðîæüþ,
Ïðèïàäàþ íà òðàâó.

Ìåæäó ñîñåí, ìåæäó åëîê,
Ìåæ áåðåç êóäðÿâûõ áóñ,
Ïîä âåíêîì, â êîëüöå èãîëîê,
Ìíå ìåðåùèòñÿ Èñóñ.

Îí çîâåò ìåíÿ â äóáðîâû,
Êàê âî öàðñòâèå íåáåñ,
È ãîðèò â ïàð÷å ëèëîâîé
Îáëàêàìè êðûòûé ëåñ.

Ãîëóáèíûé äóõ îò Áîãà,
Ñëîâíî îãíåííûé ÿçûê,
Çàâëàäåë ìîåé äîðîãîé,
Çàãëóøèë ìîé ñëàáûé êðèê.

Ëüåòñÿ ïëàìÿ â áåçäíó çðåíüÿ,
Â ñåðäöå ðàäîñòü äåòñêèõ ñíîâ,
ß ïîâåðèë îò ðîæäåíüÿ
Â Áîãîðîäèöûí ïîêðîâ.

ÑÒÈÕÎÒÂÎÐÅÍÈß
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ÅÅ
Áëàãîäàòü Ãîñïîäíþ ÷óþ �
Íå äàðåìíî ÿ æèâó,
Ïðèäîðîæíº âñå øàíóþ,
Óêëÿêàþ íà òðàâó.

Ïîì³æ ñîñîí, ì³æ ÿëèíîê,
Ì³æ íàìèñò áåð³ç äèâëþñü:
Ï³ä â³íêîì ç ãîëîê-òåðíèíîê
Ïðèâèäæàºòüñÿ ²ñóñ.

Êëè÷å â³í ìåíå â ä³áðîâè �
Ï³ä íåáåñíèõ âðàò íàâ³ñ,
² ãîðèòü â ïàð÷³ áóçêîâ³é
Õìàðîâèííÿì âêðèòèé ë³ñ.

Ãîëóáèíèé Äóõ â³ä Áîãà,
Í³áè ïîëóì�ÿ ÿçèê,
Ïîëîíèâ ìîþ äîðîãó,
Çàãëóøèâ ì³é êâîëèé êðèê.

Ïëîì³íü ëëºòüñÿ â çîðó ïð³ðâó,
Ñíè äèòÿ÷³ â ñåðö³ çíîâ,
ß ç íàðîäæåííÿ ïîâ³ðèâ
Â Áîãîðîäèö³ ïîêðîâ.

Â²ÐØ²



16

Íå âåòðû îñûïàþò ïóùè,
Íå ëèñòîïàä çëàòèò õîëìû,
Ñ ãîëóáèçíû íåçðèìîé êóùè
Ñòðóÿòñÿ çâåçäíûå ïñàëìû.

ß âèæó � â ïðîñèíè÷íîì ïëàòå,
Íà ëåãêîêðûëûõ îáëàêàõ,
Èäåò âîçëþáëåííàÿ Ìàòè
Ñ Ïðå÷èñòûì Ñûíîì íà ðóêàõ.

Îíà íåñåò äëÿ ìèðà ñíîâà
Ðàñïÿòü âîñêðåñøåãî Õðèñòà:
�Õîäè, ìîé ñûí, æèâè áåç êðîâà,
Çîðþé è ïîëäíþé ó êóñòà�.

È â êàæäîì ñòðàííèêå óáîãîì
ß âûçíàâàòü ïîéäó ñ òîñêîé,
Íå ïîìàçóåìûé ëè Áîãîì
Ñòó÷èò áåðåñòÿíîé êëþêîé.

È ìîæåò áûòü, ïðîéäó ÿ ìèìî
È íå çàìå÷ó â òàéíûé ÷àñ,
×òî â åëÿõ � êðûëüÿ õåðóâèìà,
À ïîä ïåíüêîì � ãîëîäíûé Ñïàñ.

ÅÅ
ÑÒÈÕÎÒÂÎÐÅÍÈß
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Ìíå ãðóñòíî íà òåáÿ ñìîòðåòü,
Êàêàÿ áîëü, êàêàÿ æàëîñòü!
Çíàòü, òîëüêî èâîâàÿ ìåäü
Íàì â ñåíòÿáðå ñ òîáîé îñòàëàñü.

×óæèå ãóáû ðàçíåñëè
Òâîå òåïëî è òðåïåò òåëà.
Êàê áóäòî äîæäèê ìîðîñèò
Ñ äóøè, íåìíîãî îìåðòâåëîé.

Íó ÷òî æ! ß íå áîþñü åãî.
Èíàÿ ðàäîñòü ìíå îòêðûëàñü.
Âåäü íå îñòàëîñü íè÷åãî,
Êàê òîëüêî æåëòûé òëåí è ñûðîñòü.

Âåäü è ñåáÿ ÿ íå ñáåðåã
Äëÿ òèõîé æèçíè, äëÿ óëûáîê.
Òàê ìàëî ïðîéäåíî äîðîã,
Òàê ìíîãî ñäåëàíî îøèáîê.

Ñìåøíàÿ æèçíü, ñìåøíîé ðàçëàä.
Òàê áûëî è òàê áóäåò ïîñëå.
Êàê êëàäáèùå, óñåÿí ñàä
Â áåðåç èçãëîäàííûå êîñòè.

Âîò òàê æå îòöâåòåì è ìû
È îòøóìèì, êàê ãîñòè ñàäà...
Êîëü íåò öâåòîâ ñðåäè çèìû,
Òàê è ãðóñòèòü î íèõ íå íàäî.

ÅÅ
ÑÒÈÕÎÒÂÎÐÅÍÈß
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ÅÅ
ß óñòàëûì òàêèì åùå íå áûë.
Â ýòó ñåðóþ ìîðîçü è ñëèçü
Ìíå ïðèñíèëîñü ðÿçàíñêîå íåáî
È ìîÿ íåïóòåâàÿ æèçíü.

Ìíîãî æåíùèí ìåíÿ ëþáèëî,
Äà è ñàì ÿ ëþáèë íå îäíó,
Íå îò ýòîãî ëü òåìíàÿ ñèëà
Ïðèó÷èëà ìåíÿ ê âèíó.

Áåñêîíå÷íûå ïüÿíûå íî÷è
È â ðàçãóëå òîñêà íå âïåðâü!
Íå ñ òîãî ëè ãëàçà ìíå òî÷èò,
Ñëîâíî ñèíèå ëèñòüÿ, ÷åðâü?

Íå áîëüíà ìíå íè÷üÿ èçìåíà,
È íå ðàäóåò ëåãêîñòü ïîáåä,�
Òåõ âîëîñ çîëîòîå ñåíî
Ïðåâðàùàåòñÿ â ñåðûé öâåò.

Ïðåâðàùàåòñÿ â ïåïåë è âîäû,
Êîãäà öåäèò îñåííÿÿ ìóòü.
Ìíå íå æàëü âàñ, ïðîøåäøèå ãîäû,�
Íè÷åãî íå õî÷ó âåðíóòü.

ß óñòàë ñåáÿ ìó÷èòü áåñöåëüíî,
È ñ óëûáêîþ ñòðàííîé ëèöà
Ïîëþáèë ÿ íîñèòü â ëåãêîì òåëå
Òèõèé ñâåò è ïîêîé ìåðòâåöà...

È òåïåðü äàæå ñòàëî íå òÿæêî
Êîâûëÿòü èç ïðèòîíà â ïðèòîí,
Êàê â ñìèðèòåëüíóþ ðóáàøêó,
Ìû ïðèðîäó áåðåì â áåòîí.

ÑÒÈÕÎÒÂÎÐÅÍÈß
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Ð³äíó õàòó ïîêèíóâ ÿ,
Çàëèøèâ ñâ³òàíêîâó Ðóñü.
Â òðè çîð³ íàä ñòàâêîì áåðåçíÿê
Òåïëèòü ñèâî¿ íåíüêè æóðó.

Ì³ñÿöü ñêðåêîòíåì çîëîòèì
Ðîçïëàñòàâñÿ íà òèõ³é âîä³.
Ñèâèíà, í³áè ç ÿáëóíü äèì,
Ñâ³òèòü â áàòüêîâ³é áîðîä³.

ß ç ïîâåðíåííÿì çàáàðþñü!
Ùå ñï³âàòü ³ äçâåí³òü ïóðç³.
Ñòåðåæå ñâ³òàíêîâó Ðóñü
Êëåí ñòàðèé íà îäí³é íîç³.

Çíàþ, ðàä³ñòü â í³é òîé çíàéøîâ,
Õòî òóëèâ äîù ëèñòê³â äî ãóá.
Áî ó êëåíà ñòàðîãî çíîâ
Çîëîòèé, ÿê ó ìåíå, ÷óá.

Ïåðåêëàä Ì. Ëåâèöüêîãî

ÅÅ
ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊ² ÏÅÐÅÊËÀÄÈ ÏÎÏÅÐÅÄÍ²Õ ÐÎÊ²Â
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ÅÅ
Øàãàíå òè ìîÿ, Øàãàíå!
Öå òîìó, ùî ÿ ç ï³âíî÷³, ïåâíå,
ß ïîâ³ì òîá³, ïîëå çåëåíå.
ßê â æèòàõ ì³ñÿöü õâèëþ æåíå.
Øàãàíå òè ìîÿ, Øàãàíå.

Öå òîìó, ùî ÿ ç ï³âíî÷³, ïåâíå,
Òà ùå ì³ñÿöü òàì á³ëüøèé â ñòî ðàç,
Õî÷ áè ÿê êðàñóâàâñÿ Ø³ðàç,
Òà Ðÿçàíü íàéìèë³øà äëÿ ìåíå.
Öå òîìó, ùî ÿ ç ï³âíî÷³, ïåâíå.

ß ïîâ³ì òîá³, ïîëå çåëåíå,
Öå âîëîññÿ ñêóïàâ ÿ â æèòàõ,
Õî÷ íà ïàëåöü éîãî íàìîòàé �
Òî íå áîëÿ÷å çîâñ³ì äëÿ ìåíå.
ß ïîâ³ì òîá³, ïîëå çåëåíå.

ßê â æèòàõ ì³ñÿöü õâèëþ æåíå,
Òè ïî ÷óá³ ìî¿ì çäîãàäàéñÿ,
Äîðîãà, ïîæàðòóé, ïîâñì³õàéñÿ,
Íå ìàíè ò³ëüêè â ñïîãàä ìåíå,
ßê â æèòàõ ì³ñÿöü õâèëþ æåíå.

Øàãàíå òè ìîÿ, Øàãàíå!
Òàì, íà ï³âíî÷³, ä³â÷èíà ð³äíà,
Êðàïëÿ â êðàïëþ äî òåáå ïîä³áíà,
Ìîæå, çãàäóº çàðàç ìåíå...
Øàãàíå òè ìîÿ, Øàãàíå.

Ïåðåêëàä Ì. Ëåâèöüêîãî

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊ² ÏÅÐÅÊËÀÄÈ ÏÎÏÅÐÅÄÍ²Õ ÐÎÊ²Â
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ÑÎÁÀÖ²  ÊÀ×ÀËÎÂÀ

Ïîäàé íà ùàñòÿ ëàïó, Äæ³ì,
Òàêî¿ ëàïè ÿ íå áà÷èâ çðîäó.
Ïîâèéìî âäâîõ ïðè ì³ñÿö³ ÿñí³ì
Íà ëàã³äíó, áåçâ³òðÿíó ïîãîäó.
Ïîäàé íà ùàñòÿ ëàïó, Äæ³ì.

Ãîëóá÷èêó, òà íå ëèæèñü àæ òàê.
Õî÷ íàéïðîñò³øå ìóñèø çðîçóì³òè.
Òàêè íå çíàºø òè æèòòÿ íà ñìàê,
Íå çíàºø, ùî íà ñâ³ò³ âàðòî æèòè.

Ãîñïîäàð â òåáå ìèëèé, çíàíèé ñêð³çü,
² çàâæäè â³í ãîñòÿì â ñâîºìó äîì³ ðàäèé,
² êâàïèòüñÿ, âñì³õíóâøèñü, êîæåí ã³ñòü,
Ùîá îêñàìèòíó øåðñòü òâîþ ïîãëàäèòü.

Òè ïî-ñîáà÷îìó êðàñèâèé, ÷îðò â³çüìè,
Ëàñêàâèíêó â î÷àõ íå âì³ºø ïðèõîâàòè.
É, í³êîãî íå ñïèòàâøèñü, ì³æ ëþäüìè,
Ìîâ ï�ÿíèé äðóã, òè ë³çåø ö³ëóâàòèñü.

Ì³é ëþáèé Äæ³ì, ñåðåä ãîñòåé òâî¿õ
Òè âñÿêèõ ³ íå âñÿêèõ çíàâ íåìàëî,
À òà, ñóìíà é ìîâ÷àçí³øà îä âñ³õ,
Â òâîºìó äîì³ ÷àñîì íå áóâàëà?

Âîíà ïðèéäå, êàæó òîá³ ÿê äðóãó.
² òè çóñòð³íü ¿¿ ³ùå çäàëÿ.
Ëèçíè ¿é çàì³ñòü ìåíå í³æíî ðóêó
Çà âñå, â ÷³ì âèíåí ³ íå âèíåí ÿ.

Ïåðåêëàä Ì. Ëåâèöüêîãî

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊ² ÏÅÐÅÊËÀÄÈ ÏÎÏÅÐÅÄÍ²Õ ÐÎÊ²Â
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