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Тетяна і Сергій Дзюби. Вірші 60-ма мовами світу. – Канада: Новий 

Світ; Міжнародна літературно-мистецька Академія України, 2015. – Т. III. 
– 315 с. 

Том третій 
 
Тетяна і Сергій Дзюби – відомі українські письменники, їхні книжки успішно 

друкуються за кордоном різними мовами.  
«Цікаво, як Тетяні, котра надихається повсякденням, вдається творити такі 

майстерні філософські та глибокоемоційні поетичні тексти, вирвані з сірості й 
повторюваності життя? Вона дивовижно трансформує тінь у світло завдяки променям 
своєї уяви. Її творчість позначена самовимогливістю, інтелектуальністю, тривогою за 
наше буття, любов’ю до природи та людства, яке відчуває все більший дефіцит 
ніжності і духовного співтовариства, – переконаний один із перекладачів цієї книжки, 
видатний болгарський поет Димитр Христов. – Вірші Сергія Дзюби носять у собі 
потужний заряд із думок і пристрастей, фантазії та реальності. Його поезія то чуттєво 
інтимна, то гостросоціальна, то грайливо іронічна, то глибоко ностальгійна. Його вірші 
– сповідальні й душевні, але водночас у них вплетена жорстока конфліктність часу, що 
ставить людину перед вибором у цьому різноликому світі, де кожен із нас шукає рідні 
душі, любов і родинне гніздо, гідну роботу й друзів». 

В оформленні книжки використано світлини з архіву відомого 
українського мандрівника Михайла Павлюка. 

 
ISBN 978-966-399-629-5 
 
Моїй дорогій дружині Тетянці з любов’ю та ніжністю присвячую. 

  Сергій Дзюба 
На обкладинці: ханський палац у Бахчисараї, Крим, Україна  
(дизайн Анатолія Кульченка). 
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Світові рекорди чернігівського подружжя 
Тетяна і Сергій Дзюби. Вірші 60-ма мовами світу в 4-х томах.  
Том 1. – Канада, Торонто: Новий Світ, 2015. – 255 с.  
 
Одразу зауважу, що письменник Сергій Дзюба не раз наголошував –

Книга Гіннесса його зовсім не цікавить. Він – просто «чудова людина, 
яких мало. Людина, яка любить свою працю, любить слово, любить 
Україну». Це я цитую відомого письменника і літературознавця Дмитра 
Дроздовського. Бо цілком згодний із паном Дмитром щодо особистості 
Сергія Дзюби. Так і є! 

Звісно, література – не спорт, і своїми рекордами Дзюби не 
хизуються й не переймаються. Хоч їхні досягнення наразі, справді, не 
мають аналогів у світі! Сергій присвятив коханій дружині Тетяні всі свої 
55 книжок, створених у різних жанрах (поезія, проза, критика, 
публіцистика, література для дітей, переклади, радіодраматургія, гумор…), 
немало з них – великого обсягу, по 400-600 сторінок. І продовжує цю 
справу далі, тож, цілком можливо, що в перспективі кількість книг-присвят 
подвоїться… Хоча, знову ж таки, не в кількості справа, а в таланті, 
інтелігентності, чуйності, працелюбності цього дивовижного творчого 
подружжя! 

Два з половиною роки тому С. Дзюба задумав, без перебільшення,  
грандіозний міжнародний проект, у який, відверто кажучи, спочатку ніхто 
не вірив… Невже видатні та відомі зарубіжні письменники, науковці, 
перекладачі безкоштовно (!) перекладатимуть на високому рівні твори 
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наших українців і публікуватимуть їх у своїх країнах?! 60-ма мовами 
світу?! І видаватимуть їх книжки за кордоном?! Та як таке може бути?! 

Виявляється, може! За досить короткий час усе вдалося. Твори 
Тетяни і Сергія перекладені 60-ма мовами і надруковані в 33 державах. 
Їхні книги побачили світ у США, Великобританії, Польщі, Казахстані… А 
цього року виходять поетичні збірки у Франції, Швеції, Болгарії…  

Вони отримали почесні нагороди: в Болгарії («Золотий пегас», 
«Летюче перо»), Македонії («Золотий перстень»), Удмуртії (Мала 
Нобелівська премія – Міжнародна літературна премія імені Людвіга 
Нобеля), Казахстані – «Золотий асик», на міжнародних фестивалях і 
конкурсах – у Німеччині, Великобританії, Болгарії, Канаді… 

А торік у листопаді Сергій Дзюба та його друзі-колеги створили 
Міжнародну літературно-мистецьку Академію України, об’єднавши 
знаних письменників, перекладачів, науковців, журналістів, громадських 
діячів із 46-ти країн світу. Всі вони – справжні друзі України, що особливо 
важливо в нинішні нелегкі для нашої держави часи. 

І ось нині побачив світ перший том майбутнього чотиритомника 
віршів Тетяни та Сергія. Книжка вийшла в Канаді, у Торонто. Це – 
спільний проект Міжнародної літературно-мистецької Академії України і 
досить популярного  канадського журналу «Новий Світ».  

Тож чернігівське подружжя щиро вдячне за допомогу письменниці, 
кінодраматургу, головному редактору журналу «Новий Світ» Олені 
Жуковій та письменнику, публіцисту, головному редакторові газети 
«Перекрёсток Виннипег», заступнику редактора журналу «Новий Світ» 
Михайлові Співаку.   

Вражають і така кількість високохудожніх перекладів, котрі вміщено 
за алфавітом – від азербайджанської мови до італійської включно, й 
фотографії та біографії всіх перекладачів, і світлини з подорожей відомого 
українського мандрівника Михайла Павлюка, і чарівні малюнки українки 
Анни Багряної, й обкладинки зарубіжних книжок чернігівського подружжя 
та ілюстрації з них. Книжка – дуже ошатна й цікава, буквально відірватися 
не можна, доки не додивишся і не дочитаєш до останньої сторінки. 

Як запевняє С. Дзюба, наступний том їхніх поетичних перекладів 
планується випустити наприкінці жовтня, ще один – упорядкувати в 
листопаді, а завершальну, четверту книжку підготувати в грудні.  

За цей час Тетяна і Сергій теж стали визнаними перекладачами. 
Адже їхні переклади творів зарубіжних письменників побачили світ у всіх 
відомих та шанованих українських виданнях: «Українській літературній 
газеті», «Літературній Україні», чернігівській обласній газеті «Деснянська 
правда», журналах – «Всесвіт», «Кур’єр Кривбасу», «Золота пектораль», 
«Березіль», «Бористен», «Літературний Чернігів» та ін., у популярних 
канадських журналах – «Порт-Фоліо» і «Новий Світ», а також – на 
порталах – «Буквоїд», «Укр.Літ», «Жінка-Українка»… 
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Сергій Дзюба переклав українською мовою книжку оповідань 
«Смарагдовий берег» відомого письменника зі Швеції Ак Вельсапара та 
збірку казок і оповідань для дітей «Закон радості» письменниці з Італії 
Людмили Шутько. Обидві книжки успішно вийшли в Україні, й автори 
приїздили на презентації до Чернігова, отримали почесні міжнародні 
нагороди. А зараз очільник Академії переклав і підготував до друку 
повість Ак Вельсапара «Помста роду Лисиці» та збірку казок Людмили 
Шутько «Гуртожиток у лісі». Ошатні книжки незабаром побачать світ, і 
обдаровані зарубіжні автори знову із задоволенням побувають на 
Придесенні. Також цього року планується видання поетичної збірки 
відомої іранської письменниці Азіти Кагреман – книжку переклали з 
перської мови Надія Вишневська та Сергій Дзюба. І пані Азіта теж планує 
завітати в гості до Чернігова та Львова – на книжкові свята.   

«Думаю, протягом наступних двадцяти років ми розкрутимо за 
кордоном, завдяки Академії, 40-50 талановитих українських письменників. 
Адже вікно прорубане, потрібно лише вдало продовжувати розпочате, – 
переконаний Сергій Дзюба. – Ми вже маємо феноменальні успіхи Анни 
Багряної, Василя Слапчука, Дмитра Дроздовського, Дмитра Чистяка… І 
можемо пишатися! За нами підуть інші, і це вже не будуть одинаки. Нехай 
політики сперечаються, як нам потрапити до Європи. Ми, українські 
письменники, вже там». 

Віталій ЛЕУС 

 
 
       Ілюстрація з книжки Людмили Шутько (Італія) «Гуртожиток у лісі», 
яка вийшла в Україні (перекладачі та упорядники – Сергій Дзюба і Ганна 
Маджуга, художник Марина Скоробагатько, Генуя-Мена, 2015).  
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Мировые рекорды супругов из Чернигова 
Татьяна и Сергей Дзюбы (Украина). Стихотворения на 60-ти 

языках мира в 4-х томах. – Том 1. – Канада, Торонто: Новый Свет, 
2015 – 255 с.  
 

Сразу же отмечу, что известный украинский писатель Сергей Дзюба 
не раз подчёркивал – Книга Гиннеса его, в общем-то, не интересует. Он –  
просто «замечательный человек, каких мало. Человек, который любит 
свою работу, любит слово, любит Украину». Это я цитирую чудесного 
писателя и литературоведа Дмитрия Дроздовского. Потому что вполне с 
ним согласен относительно личности Сергея Дзюбы. Так и есть! 

Конечно, литература – не спорт, и своими рекордами Дзюбы вовсе не 
кичатся. Хотя их достижения пока действительно не имеют аналогов в 
мире! Сергей посвятил любимой жене Татьяне все свои 55 книг, созданных 
в разных жанрах (поэзия, проза, переводы, юмор, публицистика, 
литература для детей, радиодраматургия, песни...), немало из них – 
большого объёма, по 400-600 страниц. А поскольку писатель Сергей 
Дзюба активно продолжает творческую деятельность, вполне возможно, 
что в перспективе количество книг-посвящений удвоится... Впрочем, не в 
количестве дело, а в таланте, интеллигентности, чуткости, трудолюбии 
Татьяны и Сергея!  

Два с половиной года назад Сергей Дзюба задумал, без 
преувеличения, грандиозный международный литературный проект, в 
который, откровенно говоря, поначалу даже никто не верил. Неужели 
выдающиеся и известные зарубежные писатели, учёные, переводчики 
бесплатно (!) будут переводить на высоком уровне произведения 
украинских коллег и публиковать их в своих странах?! На 60-ти языках 
мира?! И выдавать их книги за рубежом?! Ну, как такое может быть?!  

Оказывается, может! В течение короткого времени им всё удалось. 
Произведения Татьяны и Сергея переведены на 60 языков мира и 
напечатаны в 33-х странах. Их книги уже вышли в США, Великобритании, 
Польше, Казахстане... А в этом году поэтические сборники печатаются во 
Франции, Швеции, Болгарии...  

Они получили почётные награды: в Болгарии («Золотой пегас», 
«Летающее перо»), Македонии («Золотой перстень»), Удмуртии (Малая 
Нобелевская премия – Международная литературная премия имени 
Людвига Нобеля), Казахстане – «Золотой асык», на международных 
литературных фестивалях и конкурсах – в Германии, Великобритании, 
Болгарии, Канаде...  

А в ноябре прошлого года поэт Сергей Дзюба и его коллеги создали 
Международную Академию литературы и искусства Украины, объединив 
известных писателей, переводчиков, учёных, журналистов, общественных 
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деятелей из 46-ти стран. Все они – настоящие друзья Украины, что 
особенно важно в нынешние нелёгкие для нашего государства времена.  

И вот теперь появился первый том будущего четырёхтомника стихов 
Татьяны и Сергея. Книга вышла в Канаде, в Торонто. Это – совместный 
проект Международной Академии литературы и искусства Украины и 
популярного канадского журнала «Новый Свет».  

«Я искренне очень благодарен талантливым и неравнодушным 
людям – известному писателю, кинодраматургу, главному редактору 
журнала «Новый Свет» Алёне Жуковой и писателю, публицисту, главному 
редактору газеты «Перекрёсток Виннипег», заместителю главного 
редактора журнала «Новый Свет» Михаилу Спиваку», – сказал Сергей 
Дзюба.  

В этой такой необычной, невероятной книжке впечатляют и большое 
количество высокохудожественных переводов, которые располагаются по 
алфавиту – от азербайджанского языка до итальянского включительно, и 
художественные фотографии, а также – биографии всех переводчиков из 
разных стран, и чудо-фотографии украинского путешественника Михаила 
Павлюка, и волшебные рисунки талантливой украинской писательницы и 
художницы Анны Багряной, и обложки зарубежных книг Татьяны и Сергея 
с великолепными иллюстрациями из них… Книга – очень красочная и 
интересная, буквально оторваться нельзя, пока не досмотришь и не 
дочитаешь до последней страницы.  

Как уверяет Сергей Дзюба, следующий том их поэтических 
переводов планируется выпустить в конце октября, ещё один упорядочить 
в ноябре, а завершающую, четвёртую книгу подготовить в декабре.  

Кстати, за это время Татьяна и Сергей Дзюбы тоже стали 
признанными переводчиками. Ведь их переводы произведений 
зарубежных писателей напечатаны практически во всех известных и 
уважаемых украинских изданиях: «Украинской литературной газете», 
«Литературной Украине», черниговской областной газете «Деснянская 
правда», журналах – «Всесвіт», «Курьер Кривбасса», «Золотая пектораль», 
«Березіль», «Борисфен», «Литературный Чернигов» и др., в известных 
канадских журналах – «Порт-Фолио» и «Новый Свет», а также на 
популярных порталах – «Буквоїд», «Укр.Літ », «Жінка-Українка», «Хвиля 
Десни»...  

Сергей Дзюба перевёл на украинский язык книгу рассказов 
«Изумрудный берег» известного писателя из Швеции Ак Вельсапара и 
сборник сказок и рассказов для детей «Закон радости» писательницы из 
Италии Людмилы Шутько. Обе книги успешно вышли в Украине, и авторы 
приезжали на презентации в Чернигов, получили почётные 
международные награды. А сейчас глава Академии С. Дзюба перевёл и 
подготовил к печати повесть Ак Вельсапара «Месть рода Лисицы» и 
сборник сказок Людмилы Шутько «Общежитие в лесу». Красочные книги 



 

8 
 

– уже в печати, и одарённые зарубежные авторы снова с удовольствием 
побывают на Черниговщине. 

Также в этом году планируется издание поэтического сборника 
известной иранской писательницы, лауреата Международной премии 
имени Людвига Нобеля Азиты Кагреман – её книгу перевели из 
персидского языка Надежда Вишневская и Сергей Дзюба. И Азита 
планирует приехать в гости – в Чернигов и Львов – на книжные праздники.  

«Думаю, в течение следующих 20-ти лет мы раскрутим за рубежом, 
благодаря Академии, 40-50 талантливых украинских писателей. Ведь окно 
прорублено, нужно только удачно продолжать начатое, – убеждён Сергей 
Дзюба. – Мы уже имеем феноменальные успехи Анны Багряной, Василия 
Слапчука, Дмитрия Дроздовского, Дмитрия Чистяка... И можем гордиться! 
За нами пойдут другие, и это уже не будут одиночки. Пусть политики 
спорят, как нам попасть в Европу. Мы, украинские писатели, уже там». 

Виталий Леус, 
член Национального союза писателей Украины 
 

  
     Ілюстрації з книжки казок Людмили Шутько (Італія) «Закон радості». 
Перекладач, упорядник і керівник цього українсько-італійського проекту – 
Сергій Дзюба; художниця – Марина Скоробагатько. Книжку видано 
українською та італійською мовами (Генуя-Мена: Домінант, 2013). Збірка 
стала переможцем конкурсу «Краща книга року» в номінації «Твори для 
дітей»).  
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У Канаді вийшов другий том віршів  
Тетяни та Сергія Дзюби 60-ма мовами світу 

Як і планувалося, книжка побачила світ наприкінці жовтня. Другий 
том дійсно вражає – і обсягом (328 сторінок!), і прекрасними 
ілюстраціями. Всі переклади обрамлені талановитими малюнками та 
світлинами. Тут і чарівні картини казахських та уйгурського живописців; і 
диво-фотографії з подорожі країнами Азії відомого українського 
мандрівника Михайла Павлюка; роботи польської художниці Ядвіґи 
Квятковської; оригінальні ілюстрації та світлини українки Надії 
Вишневської, художниці і перекладача перської літератури, яка побувала в 
Ірані; малюнки відомої української письменниці та художниці Анни 
Багряної; картини видатних німецьких, італійських живописців; знімки з 
Казахстану, Китаю, Південної Кореї, мальовничого українського Криму, 
Італії, Латвії, Литви, Македонії, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі; 
а також ошатні обкладинки зарубіжних збірок Тетяни і Сергія… 

Другий том починається перекладами поезій чернігівського подружжя 
казахською мовою. Тут же – передмова перекладача, видатного 
казахського поета Ауезхана Кодара (до речі, з Кодаром Сергія Дзюбу 
познайомив знаний письменник зі США Бахит Кенжеєв, уродженець 
Казахстану).  

Далі – фахові переклади з Китаю та Кореї. Кримськотатарською 
мовою вірші українців переклав поет Сейран Сулейман, мешканець Криму. 
Потім вміщено висококваліфіковані переклади латиною від співробітників 
кафедри загального мовознавства та класичної філології Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка – Валентини 
Миронової та Олександра Левка.  

Латиською мовою поезії чернігівців переклав видатний письменник 
Імант Аузінь, з яким українців Сергія і Тетяну познайомив класик сучасної 
грузинської літератури Рауль Чілачава); а над перекладами литовською 
працювала Інга Крукаускене, котра народилася в Україні. 

Перекладач македонською мовою – відома українська та македонська 
письменниця Віра Чорний-Мешкова, дійсно велика подвижниця, патріотка 
України. Пані Віра народилася в Македонії в українській родині, і все 
життя пише та спілкується рідною мовою батьків, невтомно пропагує 
Україну за кордоном. 

Нижньолужицькою мовою твори своїх щирих друзів – Тетяни і Сергія 
– переклала знана письменниця з Німеччини Доротея Шолчина. Вона ж 
разом із видатним верхньолужицьким поетом Бенедиктом Дирліхом 
працювала і над перекладами німецькою. Також у другому томі 
надруковано й переклади німецькою мовою віршів Сергія і Тетяни Дзюби 
від видатної української письменниці, Шевченківського лауреата Віри 
Вовк, яка нині живе в Бразилії. 
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Справді цікаві і розділи з перекладами нідерландською (Едвард А. 
Коол) та норвезькою (Дагфінн Фолдйой). Завершують такий неймовірний 
другий том вишукані переклади польською: це – Роксана Кжемінська 
(надруковано і її передмову), Анна Тилютка, Маріанна Хлопек-Лабо – 
група «MARa»; Алекс Врубель (упорядник збірки Сергія Дзюби «Вірші 
для Тетянки», що вийшла у Великобританії п’ятьма мовами); перекладач 
українсько-польської антології «Гравітація взаємності» – письменниця 
Олена Криштальська та редактор – польський поет Збігнєв Фрончек 
(посприяв і його талановитий колега Войцех Пестка).  

Нагадаю, що видання чотиритомника Тетяни і Сергія Дзюби «Вірші 
60-ма мовами світу» – це спільний проект Міжнародної літературно-
мистецької Академії України (президент Сергій Дзюба) та канадського 
журналу «Новий Світ» (головний редактор – письменниця, кінодраматург 
Ольга Жукова, заступник редактора – Михайло Співак, письменник, 
публіцист, головний редактор газети «Перекрёсток Виннипег»).   

Третій том чотиритомника заплановано видати в листопаді, а 
четвертий – наприкінці грудня, – зазначив Сергій Дзюба. Втім, проект 
продовжується – надійшли нові пропозиції щодо співробітництва – з Данії, 
Філіппін, острова Ява. 

Віталій Леус, 
член Національної спілки письменників України    

 

   
     Ілюстрації з книжки казок Людмили Шутько (Італія) «Закон радості». 
Перекладач, упорядник і керівник цього українсько-італійського проекту – 
Сергій Дзюба; художниця – Марина Скоробагатько. 
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Португальською переклала Віра Вовк 
Versão portuguesa do ucraniano Wira Wowk 
 
SERGHY DZIUBA 
 
* * * 
Na palma prateada da Eternidade 
menininha 
penteia tranças 
com o pente da lua, 
mas no espelho volúvel 
não vê sua face: 
lá estão refletidos 
olhar e rugas 
de uma desconhecida 
Mulher. 
 
* * * 
Na ilha 
distante, qual lágrimas de Eva, 
apertada pelo abraço 
de rochas branco-ofuscantes 
que poderiam pegar 
o horizonte, 
se ele não fugisse para o mar, 
achou abrigo 
a música –  
para gerar 
o Homem 
e a Mulher. 
 
* * * 
Vivei longamente,  
escrevei pouco,  
e não culpai o Céu  
pelos pecados. 
 
* * * 
Chorosa bela:  
cilhos 
com contas de lágrimas 
baixaram 



 

12 
 

o arco-íris. 
 
* * * 
Homens, calai, 
por favor: 
não se ouve o mar! 
 
* * * 
No canto, um violão  
velhinho, velhinho,  
como criança  
fica de pé pesadamente. 
 
TETIANA DZIUBA 
 
* * * 
 
O dia se foi com o barulho do trem – 
As sombras se alongaram, quais trilhos, 
Que levam à cegueira da noite. 
Mulheres os cruzam, 
Diminutas annas kareninas, 
Às quais a solução dos problemas 
É garantida apenas até a manhã. 
 
* * * 
 
E haverá calma cor da esperança, 
E haverá silêncio cor da ventura, 
E a maçã cairá, partida ao meio,  
Que será consumida por felizes amantes, 
Incônscios de Eva, atrás ramos, em pranto, 
Amaldiçoando a remota avitaminose. 
 
* * * 
 
O tempo trespassa qual sal, 
Qual areia do mais antigo relógio. 
Queima, arde, inflama, 
E depois se afasta e se desfaz 
Tornando-se mar, 
No qual é bom balouçar 
Sobre as ondas das lembranças. 
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É pena que apenas pouco, 
Pois homens vivem na terra. 
Onde é mar, é sal... 
 
* * * 
 
As princesas eram dadas sempre  
aos bobos, assim convence  
a sabedoria popular. 
 
* * * 
 
Toco para os números 
Que conheço de cor, 
No horário, quando ninguém 
Levanta o fone. 
Só então é possível ouvir 
O que gostaria de escutar há tempo. 
 

Versão portuguesa do ucraniano Wira Wowk  
 

 
 

Перекладач португальською Віра Вовк мешкає у Бразилії.   
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    Одна з найвизначніших пам’яток Бразилії –  
статуя Христа-Спасителя в Ріо-де-Жанейро. 
 

 
 
     На знаменитому бразильському карнавалі 
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У висвітленні міжнародного проекту «Вірші Тетяни та Сергія 
Дзюби 60-ма мовами світу» посприяли:  

 

 
 
Тетяна Череп-Пероганич (Україна) – письменниця, публіцист, 

краєзнавець. Народилася 18 листопада 1974 року на Чернігівщині в родині 
вчителів. Закінчила Інститут журналістики Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. Член НСПУ, НСКУ та Міжнародної 
літературно-мистецької Академії України. Співзасновниця мистецького 
інтернет-порталу «Жінка-УКРАЇНКА». Авторка шести книжок прози і 
поезії. Лауреат Корнійчуківської премії та премії імені Івана Кошелівця, 
переможець XIX конкурсу імені Мирона Утриска, дипломант конкурсу 
«Коронація слова». Твори перекладені болгарською та польською мовами. 
Багато віршів стали піснями і звучать у репертуарі відомих українських 
виконавців. 
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Юрій Пероганич (Україна) – громадський діяч (інформаційно-

комунікаційні технології, культура та освіта), генеральний директор  
Асоціації підприємств інформаційних технологій України. 

Народився 11 липня 1961 року в селі Сможе на Львівщині. Заснував 
громадську організацію «Вікімедіа Україна», створив близько 2500 статей 
в українській Вікіпедії. Він – член Національної спілки краєзнавців 
України та Міжнародної літературно-мистецької Академії України.  

Ю. Пероганич закінчив Київський технікум залізничного транспорту, 
Київський інститут народного господарства та Інститут міжнародних 
відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  

Він – автор однієї і співавтор трьох книжок. Упорядник і перекладач 
ошатної книжки «Підсумкові документи Всесвітнього самміту з питань 
інформаційного суспільства». Автор передмов: до книжки дружини – 
української поетеси, прозаїка та журналіста Тетяни Череп-Пероганич «Із 
саду – дві стежини», до альбому «Вікі любить пам’ятки – 2012». Співавтор 
передмови до збірки «Материнська молитва. Українки – героям Майдану».  
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Заржицька Еліна (Україна) – прозаїк, драматург, автор книг для 

дітей, журналістка. Член Національної спілки письменників України та 
Національної спілки журналістів України, член Міжнародної літературно-
мистецької Академії України. 

Керівник секції літератури для дітей та юнацтва «Джерело» при ДОО 
НСПУ. Переможець міжнародних і всеукраїнських літературних конкурсів 
та премій: «Коронація слова» (2011), міжнародна Літературно-мистецька 
премія імені Пантелеймона Куліша (2015), «Корнійчуковська премія» 
(2015). 

Співавтор понад тридцяти збірників і альманахів. Автор популярних 
книжок для дітей: «Пригоди рожевого динозаврика та його друзів», «Три 
сходинки Голодомору», «Як черепаха Наталка до школи збиралася», 
«Великий Луг над Дніпром: казки і легенди», «Світ, в якому ти живеш», 
«Китеня Тимко» та ін. Авторська сторінка – http://avtura.com.ua/writer/227/  

Автор сценарію 4-х серійного слайдового мультфільму «Як черепаха 
Наталка до школи збиралась». На теперішній час мультфільм знаходиться 
на вільному перегляді за адресами: 

Перша серія: http://www.youtube.com/watch?v=hJZBZ-mm1IE  
Друга серія: http://www.youtube.com/watch?v=PReo2R9-8CY  
Третя серія: http://www.youtube.com/watch?v=JwRrO5bPwME  
Четверта серія: http://www.youtube.com/watch?v=ftB3q3h27Rw  
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Сухоніс Фідель (Україна) – письменник, публіцист. У 1984 році 

закінчив фізико-технічний ф-т Дніпропетровського держуніверситету за 
спеціальністю «Виготовлення летальних апаратів». Працював технологом, 
кореспондентом газети ВО «Південмаш». З 1985-го – редактор молодіжних 
програм Дніпропетровського облрадіо, коментатор Дніпропетровської 
обласної студії телебачення, згодом – редактор; а з вересня 2001-го – по 
вересень 2008 р. – директор т/о художньо-публіцистичних програм студії 
телебачення  Дніпропетровської обласної держтелерадіокомпанії, нині – 
оглядач Дніпропетровської обласної  студії телебачення.   

Член Національної Спілки журналістів України з 1986 р. Навчався в 
Інституті державного управління та самоврядування при Президентові 
України. Як тележурналіст, він готує програми соціально-політичного та 
художнього спрямування. Неодноразово провадив прямі телевізійні ефіри 
важливого політичного та соціально-економічного значення.  

Ф. А. Сухоніс – засновник та постійний редактор започаткованого у 
липні 1991 року літературно-мистецького, художнього та публіцистичного 
щомісячника «Бористен». Вийшло вже майже 300 номерів цього часопису.  
Архів журналу можна переглянути за адресою www.borysten.com.ua     

За роки існування журнал став трибуною науковців-гуманітаріїв та 
творчих сил не лише країни, а й  світової української діаспори. «Бористен» 
надходить у 33 країни світу. Часопис зареєстровано Вищою атестаційною 
комісією при Кабміні України як фахове видання із таких спеціальностей: 
«Історія», «Філологія», «Політичні науки», «Мистецтвознавство», а також  
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«Культурологія». У 2002 р. часопис став переможцем у регіональному 
конкурсі «Світоч Придніпров’я» в номінації «Кращий журнал регіону». А 
в 2003-му журнал став дипломантом Всеукраїнського конкурсу НСЖУ 
«Українська мова – мова єднання».  

Редакцією журналу проводяться різноманітні літературно-мистецькі 
імпрези, щорічний конкурс на кращу публікацію імені Олеся Гончара. З 
2009 року організовується щорічний конкурс творчої молоді імені Марусі 
та Івана Гнип на шпальтах часопису.    

З 1992 року виходять книги у серії «Бібліотека журналу “Бористен”». 
За цей час видано понад 50 книг на українську тематику в різноманітних 
жанрах. Деякі з них можна переглянути в електронному архіві журналу.   

З вересня 2002-го під редагуванням Фіделя Сухоноса також виходить 
релігійний додаток до журналу «Бористен» – бюлетень «Наша Церква – 
Київський Патріархат». Видання благословив Патріарх УПЦ КП Філарет. 
Фідель Сухоніс нагороджений Орденом Святого Володимира 3-го ступеня,  
Святого Архистратига Михаїла, а також Орденом Кирила та Мефодія – за 
відродження духовності в Україні та розбудову Національної Церкви. 
Відзначений як кращий журналіст регіону в щорічному конкурсі «Світоч 
Придніпров’я». Має інші відзнаки та нагороди – держави, громадських і 
творчих організацій, зокрема лауреат міжнародної Літературно-мистецької 
премії імені П. Куліша.  
  Ф. Сухоніс – сучасний український письменник, член Національної 
Спілки письменників України. Публікується з 1990 року. Також його твори 
вже перекладені й опубліковані англійською, російською, білоруською та 
польськими мовами. Автор і упорядник близько 50-ти книг та колективних 
збірників, серед яких – гумористичні  та  публіцистичні книги, оповідання, 
художньо-публіцистичні есе, твори для дітей. Перу письменника належать  
численні публікації в періодичній пресі України, Росії, США, Канади, 
Австралії, Бразилії, Польщі, Румунії. Особливий інтерес читацького загалу 
викликали книги, в яких автор розмірковує про життя західної української 
діаспори.  

У 1995 році вийшла книга Фідель Сухоноса «Америка у вишиванці», 
що розповідає про життя української діаспори США. А восени 1999-го –   
книжка «Українська Америка зблизька», присвячена цій же темі. У 2001 
році автор видав ошатний художньо-публіцистичний збірник «Україна за 
Атлантикою», де розповідає про життя української громади не лише США, 
а й Канади. У 2007 році Фідель Сухоніс упорядкував книгу-реквієм «Не 
підлягає забуттю» про голодомор – геноцид українського народу в 1932-
1933 рр. А в  наступному – під орудою письменника побачила світ збірка з 
цієї ж тематики під назвою «Про голодомор вустами молодих».    

У 2009 році він упорядкував науковий та художньо-публіцистичний 
збірник «До 350-ліття Конотопської битви». Наприкінці 2010-го вийшла 
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книжка  письменника під назвою «Ріо-де Україна», що цікаво розповідає 
про українську громаду в Бразилії та життя цієї країни.  

До чергової жалобної річниці геноцидного голоду в Україні – у 
листопаді 2011-го – побачив світ художній збірник «З душі та серця», 
упорядником якого виступив Фідель Сухоніс. А на початку грудня 2011 
року вийшов  художньо-публіцистичний збірник «І знову я в Америці», 
який автор підготував за результатами подорожі до США, де відвідав 
українські громади в Детройті, Нью-Йорку та Чикаго.  

Навесні 2012 року Ф. А. Сухоніс виступив видавцем та упорядником 
двох резонансних книг: «Християнська сторінка» (автори – Л. Якобчук та  
Л. Хмельковський зі США) та «У темряві» (Л. Храплива-Щур, Канада). 
Останнє на сьогодні видання – збірка нарисів про героїчну боротьбу ОУН-
УПА. Член Міжнародної літературно-мистецької Академії України.  
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Меценат міжнародного літературного проекту  
«Вірші Тетяни та Сергія Дзюби 60-ма мовами світу»:  
 

 
 
Віктор Кияновський (Україна) – громадський діяч, депутат 

Чернігівської обласної ради, голова правління Ічнянського заводу сухого 
молока та масла, відомий меценат. 
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Ромською (циганською) мовою переклав  
циганський барон Петро Главацький 
 
Сергей Дзюба 
 
* * * 
По рупово васт джюипнаско 
тыкни чаёрий 
розгандэл бала 
чоннытконэ кангляса 
и дохохано гендало 
на дыкхел пескиро муй: 
 
Одой лакиро взглядо  
и пхурипэ  
наджиндлэ Манушняко. 
 
* * * 
Про остраво, 
дуракуно, сыр ясва Евакире, 
стасадэ до облипэ 
хачон сыр совнакунэ скалы 
адя, можно тэвухтылэс 
одурипэ,  
если ёв на унашел до баро пани, 
 
попэя тхан 
музыка – 
кай тэскэрэл 
Муршэс 
и Джювля. 
 
* * * 
Джювэн длугэс, 
писынэн куты 
и набаньтькирэн о Болибэ 
до грехи. 
 
* * * 
Зарунды гожиня:  
якхэнса 
имириклэнца ясва 
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при драбакирдэ э радуга. 
  
* * * 
Манушалэ, 
мангал тумэн, штылён, –  
нашунас о баро пани. 
 
* * * 
Дро кэнто гитара  
пурани,  
сыр чаворо, 
тэтэрдёл пхаро.  
 
Татьяна Дзюба 
 
* * * 
Дывэс отгэя вокзалытконэ шумоса – 
И тени кэрдэпэ длэнга, сыр саструно дром, 
Савэ лиджян до тупико ратитко.  
Лэн переджян о джювля, 
Дробна анны каренины, 
Саво отоджял э проблемэндыр 
И дэн гарантия только ко ранко. 
 
* * * 
И явэла штылипэ сыр до Дэвлытко патябэ, 
И явэла штылипэ сыр бах, 
И пэрла пхабай, розмардяпэ подуй,  
Лэскирэ половинки схана бахталэ камлэ,  
И на задыкхэна палдыл ветки зарундэ Ева, 
Прокостя пэскиро гаратуно авитаминозо.  
 
* * * 
Время тхадэл сыр лонд, 
Сыр прахо пуранэндыр штундыт конэндыр, 
 
Хачкирэл, выхачкирэл, пэкэл. 
А тоды отоджял – розджялпэ 
И кэрэлпэ до баро пани, 
Дэ саво куч тэкачинаспэ 
По волны рипирас.  
 
Жалинас только – куты, 
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Ведь мануша джювэн по шукипэ, 
Кай баро пани – и лонд… 
 
* * * 
Царевнакэ всегда дорэсэласпэ дылино, – 
ракирел манушитко 
мудрость.  
 
* * * 
Звонинав по телефоны,  
Номеры савэ джинав пэгоды, 
До долэ часы, коли никон назлэл э трубка. 
Только тоды можно тэ росшунэс дэлэндэ о дова, 
Со камес тэ ушунэс гара-гара.  
 
Пэ романи чип перелиджия  
Пётр Главацкий 
 

     
Главацький Петро (Україна) – циганський барон Чернігівщини. 

Народився 15 квітня 1951 р. в Пермській області. Коли йому виповнилося 
десять років, родина переїхала до Гомеля (Білорусь). Закінчив Гомельське 
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музичне училище (клас баяна, акордеона). Працював у циганському 
ансамблі в Гомельській філармонії. З 1972-го мешкає в Україні – у 
Чернігові, де його батька, Володимира Архиповича Главацького, обрали 
циганським бароном. Петро Володимирович працював музикантом. Після 
смерті тата циганським бароном був його старший син – брат пана Петра. 
А коли той завершив свій земний шлях, у 2005 році циганським бароном 
став Петро Главацький. Крім цього, він – керівник громадської організації 
ромів «Черген» і популярного циганського ансамблю з такою ж назвою. 
Має двох синів, чотирьох доньок і внуків. Член Міжнародної літературно-
мистецької Академії України. Фото Маріанни Харді.  

   

    

 
       
Циганське весілля – це завжди яскраве, незабутнє видовище. 



 

26 
 

Російською переклав Ігор Павлюк 
 
Сергей Дзюба 
 
* * * 

На серебристой ладони вечности 
маленькая девочка  
расчёсывает волосы 
лунным гребешком 
и в привередливом зеркальце 
не видит своего лица: 
 
Там её взгляд 
и морщинки 
незнакомой Женщины. 
  

* * * 
На острове, 
далёком, как слёзы Евы, 
сжатом в объятьях 
ослепительно-белых скал 
так, что можно поймать 
горизонт, 
если он не убегает в море, 
 
нашла приют 
музыка –  
чтобы создать 
Мужчину 
и Женщину. 
 

* * * 
Живите долго, 
пишите мало 
и не обвиняйте Небо 
в грехах.  
 

* * *  
Заплаканная красавица: 
ресницы 
бусинками слёз 
приворожили радугу. 
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* * *  
Люди, 
прошу вас, тише –  
не слышно моря. 
 

* * *  
В углу гитаре 
старенькой, 
как ребёнку, 
стоять тяжело. 
 

Татьяна Дзюба  
 

* * * 
День отступил вокзальным гомоном –  
И тени стали длинными, как рельсы, 
Ведущие в тупик ночи. 
Их пересекают женщины, 
Измельчавшие анны каренины, 
Которым избавление от проблем 
Гарантировано лишь до рассвета. 
 

* * * 
И будет тишина цвета надежды, 
И будет покой цвета счастья, 
И упадёт яблоко, разлетевшись надвое, 
Его половинки съедят счастливые влюблённые, 
И не заметят за ветвями заплаканной Евы, 
Проклявшей свой давний авитаминоз. 
 

* * * 
Время сочится солью, 
Как песок из самых древних часов, 
 
Жжёт, выжигает, саднит. 
А потом отдаляется – растворяясь  
И превращаясь в море, 
В котором хорошо качаться 
На волнах воспоминаний. 
 
Жаль только – недолго, 
Ведь люди живут на суше, 
Где море – соль… 
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* * * 
Царевны всегда доставались дурачкам, –  
убеждает народная 
мудрость. 
 

* * * 
Звоню по телефонам, 
Номера которых знаю наизусть, 
Во время, когда никто не снимет трубку. 
Только тогда можно расслышать в них то, 
Что хочешь услышать давным-давно. 
 
 На русский язык перевёл Игорь Павлюк      
  

   
 
Павлюк Ігор (Україна) – письменник, науковець. Народився на 

Волині 1 січня 1967 року. Вчився у Санкт-Петербурзькому військовому 
училищі, яке залишив, коли почав друкувати українські вірші, за що був 
покараний засланням у Забайкальську тайгу, де будував автомобільну 
дорогу. Працював у пресі (зокрема релігійній), на радіо. У 1992 році з 
відзнакою закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка, 
факультет журналістики. З 1987-го мешкає у Львові, з 2003-го – у Києві. 
Працював професором Національного університету «Острозька академія». 
Нині – старший науковий працівник Інституту літератури імені Тараса 
Шевченка НАН України у м. Києві, професор Львівського національного 
університету імені Івана Франка. Доктор наук із соціальних комунікацій. 
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Подорожує Україною і світом. Учасник міжнародних літературних 
фестивалів, зустрічей ― в Естонії, Грузії, Росії, Білорусі, Сполучених 
Штатах Америки, Польщі, Туреччині, Ірландії, Пакистані…  

Автор понад 30-ти різножанрових книг, що успішно вийшли в 
Україні, США, Росії, Польщі й Великобританії, серед них: лірика – 
«Нетутешній вітер» (1993), «Голос денного Місяця» (1994), «Скляна 
корчма» (1995), «Алергія на вічність» (1999), «Стихія» (2002), «Чоловіче 
ворожіння» (2002), «The angel (or) English language?» (вірші Ігоря Павлюка 
англійською мовою) (2004), «Магма» (2005), «Бунт» (2006), «Камертон» 
(2007), «Лірика» (2008), «Україна в диму» (2009), «Стратосфера» (2010); 
«Ловлячи осінні павутинки» («Catching Gosamers») (Нью-Йорк, 2011), 
«Исповедь последнего волхва» (Санкт-Петербург, 2012); проза – 
«Біографія дерева племені поетів» (2003), «Заборонений цвіт» (2007), 
«Поза зоною» (2012); п’єса для дітей «Літаючий казан» (2003); монографії 
– «Митець – Влада – Преса: історико-топологічний аналіз» (1997), 
«Українська легальна преса Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя 
1917-1939, 1941-1944 рр.» (2001), «Діагностика і прогностика брехні: 
екскурси в теорію квазікомунікації» (2003), «Українська преса Волинської 
області 1939-1941, 1944-2000 рр.» (2004), «Письменники у  пресі» (2010). 
За окремими творами здійснено театральні постановки. Деякі вірші стали 
піснями.  

Поезії Павлюка перекладені багатьма мовами, зокрема англійською, 
польською, російською, японською, білоруською… Книжки письменника 
вийшли в США, Польщі та Росії, надруковані в провідник журналах 
Великобританії. 

Лауреат багатьох міжнародних і національних відзнак: Народної 
премії України імені Тараса Шевченка, нагороди англійського ПЕН-клубу, 
міжнародних премій імені Миколи Гоголя «Тріумф», Григорія Сковороди 
«Сад божественних пісень та ін. Голова журі міжнародної Літературно-
мистецької премії імені Пантелеймона Куліша.  

Член Міжнародної літературно-мистецької Академії України. 
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Місто-музей Санкт-Петербург. Каскад фонтанів у Петергофі. 
Парк у Царському селі. Пушкінські місця. 
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Російською переклав Володимир Ільїн 
 
Сергей Дзюба 
 
Когда-нибудь я напишу последнее 
стихотворение… 
 
Моей очаровательной супруге Танюше с любовью и нежностью. 

     Сергей Дзюба.  
 
Из цикла «Станция Чернигов» 
 
Баллада непрофессионала  

 
Для того чтобы понять поэзию, необходима тишина.  
Не случайные, мелко нарезанные кружочки пауз,  
когда ощущаешь себя затравленным маленьким монстром,  
готовым одной рукой играть на фортепиано,  
а другой – ломать стул, на котором сидишь.  

 
Знаете ли вы тишину, напоминающую молитву?  
Напиток из одиночества и боли, который у нас называют покоем?  
Я люблю такую тишину,  
стихотворения моей Татьяны  
и мудрую поэзию молодой Лины Костенко.   
 
Бедные юные поэтессы двухтысячных!   
Часто они всего лишь пересказывают свою молодость.  
Но самые красивые и утончённые руки её величества Женщины,  
протянутые для поцелуев всему миру, –  
это уже не любовь и ещё не поэзия.  
 
Душа философа – искренняя и неприкосновенная, как музыка. 
Я люблю Бога и чувствую его присутствие –  
даже в переполненных троллейбусах.  
И потому редко посещаю храмы.  
Особенно в праздники. Там – суетно.  
 
Он снится мне, и я всё время думаю о Нём.  
Мне интересно говорить с Ним,  
соглашаться и не соглашаться.  
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Всё-таки Он разбирается в драматургии.  
Так хочется узнать о последнем мгновении жизни своей!  
 
Больше я думаю только о Татьяне. 
Да, я люблю любить.  
Все говорят, что в этом мире  
нельзя профессионально заниматься любовью и поэзией.  
Вот потому я – настоящий непрофессионал. 
 
Я даже Украину люблю, будь неладна она!      
И люблю свой Чернигов,  
где обитает много жадных и завистливых людей,  
где нет площади Бетховена и улицы Шопена,  
но многое другое есть, – вот хотя бы за это…   
 
Наверное, в нынешнее смутное время,  
время политического лицемерия, мародёрства                    
и горького запаха гражданской войны,  
поэт не должен срываться на фальцет,  
но жить на Земле, чувствуя себя частицей Вселенной.       
 
Однако я не всегда следую   
этому универсальному слову «должен»,  
потому что, похоже, слишком люблю себя.  
Ещё бы! Во мне – столько позитива:  
ведь я – добрый, талантливый и запредельно скромный... 
 
Вообще, я люблю представлять, что однажды  
вы придумаете меня, как куклу, – это вовсе несложно! –  
куклу, которая умела говорить  
и даже что-то чувствовать –  
от самого рождения до смерти.                                                  

 
Возможно, вы захотите оставить меня на память –  
словно аквариум с рыбками золотой ментальности:  
а вдруг я угадаю хоть одно ваше желание  
или выброшусь из своей причудливой башни   
в ваш правильный и, вместе с тем, безумный мир?                  

 
Когда-нибудь вы выпьете самого горького вина  
и ляжете в постель – не так уж важно, с кем.  
Однажды вы почувствуете себя ржавым авто,  
одиноким, как наша Земля 
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накануне второго Потопа. 
 
Возможно, тогда вы немного позавидуете мне,  
которого любили и ненавидели многие.  
Или просто подумаете, что я никогда не был грудой лома. 
Странно: когда-нибудь вы неизбежно придумаете меня…  
И это… это будет неправда… 
 

    
 
У 1989 році в Чернігові, який став рідним (фото Валерія Інютіна). 
Сестричка Валя, якій Сергій Дзюба присвятив пісню «Сестра». 
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Баллада о ведьме и экстазе 
(быль)  

 
Однажды было всё по-барабану, 
Позёвывала муха на столе… 
Но в гости вдруг пожаловала панна –  
В окно моё влетела на метле. 
 
И выбрав холодильник для посадки 
(Тот, словно танк, утробно прорычал), 
Так вежливо спросила: «Всё в порядке? 
Ты что, соколик, ведьмы не встречал?» 
 
Зачавкал, ошарашено, губами, 
Язык морским узлом связало: как? 
В моём жилище – и нагая дама 
Метлу сжимает сладостно в руках! 
 
По коврику прошлась, как королева: 
«Расслабься, мой хороший, и дыши… 
Ведь дома у меня – с водой проблема,  
Я лишь хочу помыться от души*». 
 
… Уснула муха, о медах мечтая, 
Сосед мой на соседке уж затих; 
А панна – в ванной – два час, нагая! 
Жена хоть, слава Богу, у родных… 
 
Вот вышла вся в слезах: «Другое дело! 
От счастья плачу, веник теребя. 
Горячую, прохладную имела, 
Вновь ощутила женщиной себя. 
 
Всем расскажу о доблестном мужчине, 
О рыцаре, что так учтив и мил…» 
И я подумал: слава Украине, 
Ну, хоть одной я как-то угодил! 
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Письменниця Лада Лузіна – автор циклу романів  
про київських відьом. 
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* * * 
Глаза – как осень, на висках – уж снег, 
Но тянет в лето, чтоб остаться франтом. 
Любить Вас – грех. А не любить – не грех? 
И грех любить без божьего таланта! 
 
Святая осень, грешный человек 
Вновь лицемерно примеряет старость… 
Ну почему галактике достались 
И тайны звёзд, и бесконечный бег?  
 

 
 
Василю Слапчуку 

 
И снова мы пришли: от древних догм – до месс, 
Нас отдают земле – соломенной вдове: 
Сегодня победил, а завтра – не воскрес…  
Где истина – там грех, как кровь птенца в траве.   
 
Нас всех отшепчет мир безмолвием икон, 
Поставят нам Кресты – в последний, скажут, путь… 
А мы живём – как вы, и всуе этот стон:  
Нас выклюют ветра и звёзды разберут? 
__________________________________  
 
* Василь Слапчук – выдающийся украинский поэт, лауреат Национальной 
премии Украины имени Тараса Шевченко и многих международных 
наград. В юности воевал в Афганистане и после тяжёлого ранения не 
может ходить. Однако мужественный человек, превозмогая 
невыносимую боль, закончил университет, защитил кандидатскую 
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диссертацию, работает практически без выходных, воспитал двух детей. 
Почётный гражданин родного Луцка и Волыни, где его любят, как 
Окуджаву. 
 
 * * * 

   Тане 
Душа – как скрипка: то в пыли она, 
То вдруг страдает на высокой ноте. 
Не думай о годах – ещё струна, 
Влюбись в меня пронзительно в субботу. 
 
Душа – как рифма: ищет дом и свет, 
Век странствуя от сточек, строф – к поэмам. 
Пусть хорошо, где нас с тобою нет, – 
Влюбись в меня в Париже и Сан-Ремо! 
 
Ты отдохни, как розу не сорву, 
Ведь у меня лишь чуб от Одиссея… 
Так хочется душе, как божеству, 
Чтобы молились на неё и с нею. 
 

* * *   
Мечты всех женщин о свободе –  
Как вод течение Гольфстрима.                                                        
Сродни страданию природы –  
Гармония неуловима.  
 
И будут казни, как расплата, 
Как смена платья – так невинны… 
Но девы тянутся к пилатам.                                                                     
Пилаты – словно зов Отчизны. 
 

* * *  
В июле наших лет мы – словно ясновидцы, 
Познавшие себя до самого конца. 
Когда по горло – мир и память, не забыться. 
И хочется найти не манну, а Отца. 
 
Стареет город лип. Спокойно, как в Багдаде.                             
Не плавится Десна от разомлевших тел. 
Вновь смоем все грехи. И нищие нам рады.                                
И истины, как грипп, рассеем на панель.                                              
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В июле наших лет нетерпеливы ночи,                                  
И зависть лип бела – столетних и хмельных. 
Есть что-то от зимы… И кто-то нас не хочет. 
Поверим в этот знак, как в первый снег и сны.                                 
 

Ожидание 
 
Не вызрел снег – счастливый, словно миг.                     
И мне не стало легче от бронхита. 
И Моцарт в комнате давно затих –      
Всегда хмельной, как юная пахита.                                      
 
И Ты, еще с работы не пришла, 
И не присела на краю постели,                                                                                                  
Не плачешь, не коснулась неумело 
Другого и далёкого тепла. 
                                                             
И я – пока ещё свободный, злой,                                                   
И не свидетель, а Пилат той муки…  
И ты мне борщ подашь и хлеб ржаной,    
И я не губы поцелую – руки.  
 

* * *  
Он нас увидел. Всех. 
Таких земных. Зелёных. 
А может, и не он… 
А просто – Новый год… 
 
Один волшебный снег  
Вернул Тебя мне снова –                 
Молчанья белый стон,                                                                                           
Или запретный плод?.. 
 

* * *  
Глаза, как люди, откроют деревья 
и примут утро в свои ладони. 
И уже земля – словно королева, 
а мы с тобой – в яблоках кони.    
 

* * *  
Да это – просто дождь, а Ты ведь так красива!                     
Тебя такую день однажды сотворил.                                     
Я знал Тебя давно, предвидел это диво…                                   
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Пусть лучше бы себя не видел и забыл. 
 
Смотрю на этот мир младенцем из коляски,             
Как истовый монах – вот и открылся храм! 
Да это – просто дождь. И небо рядом – в пляске,               
Но я ему Твой взгляд сегодня не отдам. 
 
Так всё торжественно, что происходит с нами,                       
Превыше всех творений дивных и картин!                                 
Да это – просто дождь… Дождь с карими глазами, 
Такой родной, и я – до малой капли с ним. 
                 

* * *  

когда в доме нечего читать 
я звоню своей бабушке 
теперь звоню ей в день выходной 
20 сентября года кажется 1964-го 
и нетерпеливо спрашиваю родился ли я уже 
 
бабушка не удивляется может всевышний 
вообще-то ей даже интересно 
хотя она как раз жарит семечки 
и я узнаю этот запах  
 
нет я не родился 
однако чего спешить 
по воскресеньям рождаются 
только болтливые  
а ей хочется чтобы гвозди меня  
уважали 
 
немного молчим с бабушкой 
каждый о своём                                                                   
и у обоих сердце болит 
однако мне лучше я ведь моложе ещё 
 
благодарю бабушку кто бы это меня  
сегодня растрогал 
а у неё слёзы из глаз 
кап кап 
на здоровье 
дитятко                                                                                         
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кладу трубку так   
будто с ангелом поговорил 
всё-таки хорошо иметь бабушку  
хоть бы одну 
надо бы как-то и на могилку 
наведаться 
                

* * *  
 
зима такая кроха как японка                         
и приговор твой тихий завтра дождь 
как будто кто-то поцелуй похитил                         
позволь родная полюбить метель 
 
адажио для белого медведя 
он одинок как остров науру                        
а истина лишь белокурый ангел 
исчезнет до рассвета как токай 
 
да ты меня не слушаешь уже  
вы сговорились обо всём с зимой  
полярная звезда не для поэта 
лисёнок мой ты спишь и хочешь в лес 
 
 

* * *  

Мы познакомились 
на обшарпанной кухне 
в студенческом общежитии, 
но, кажется, я знал Тебя  
в храме – всегда. 
 
Не понимаю молитвы 
и крещусь, как блаженный, 
потому что смотрю на Исуса 
и вижу Твоё лицо. 
 
Вы поразительно похожи! Кто ты? 
Неужели всю жизнь 
нести мне крест 
этой страшной  
и увлекательной тайны? 
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Полюбив Тебя, 
я пришёл к Нему, 
но теперь – кого же из вас 
я люблю больше?! 
 

* * *  

мама с папой полетели на танцы 
и были самой красивой парой 
и любило их бесконечное танго 
глубокое как лёгкие луны 
 
и сразу вслед за тем пешком под утро 
в дом ангелов где чудом я родился 
случилось воскресенье крик вселенский 
лишь мама знала первый стих ребёнка  
 
всё изменилось мамы не танцуют 
а мы лишь повзрослевшие поэты 
и всё же в детство хочется вернуться 
давай Танюша полетим на танцы  
 

 
 
«Мама з татом полетіли на танці…» 
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* * *                         

Неприкасаемое небо  
Здесь тени собственной боится 
И в форточку вновь шепчет странно, 
Что Ты родишь: поэта, бога…    
 
Я сплю. Мне так волшебно спится! 
Пленительно в меня заходишь… 
И город жив: как пред исходом, 
Пьёт нашу кровь он понемногу. 
 
И вдруг в окне на миг – виденье…    
Кто отразился там иконно?  
Что о Тебе, родная, знаю?   
Всё? Много? Мало?.. Ни-че-го. 
 

* * *  

Не спрашивай: люблю ли я? Лишь прикоснись к моей ладони –  
Волшебной, тёплой, словно море, что обнимает нас в июле. 
Ну, что слова? Они – для вечных. Для тех, кого уже не будет… 
И мастерить я не умею некрополи красивых слов. 
 
Не спрашивай: люблю ли я? Пусть наше море вновь приснится –  
Как страстный бог, святой соблазн, мечта, манящая безбрежьем. 
Ну, а слова… Они, как птицы. Поймать легко в силки их можно:   
Там, за решёткой, – чёрно-белый пейзаж и горькое «прощай».  
 
Не спрашивай, люблю ли я? Не вышли мы ещё из моря…  
Потешные медузы здесь реальнее всех пышных саг.  
Ну, что слова? Они – как дым. Как папоротник на Купала: 
Все слышали: о да, цветёт! Но кто его хоть раз нашёл?      
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* * *                        

Меня покрасили 
в другой цвет, 
и я теперь –  
как мать внебрачного ребенка,                                           
которая ни в чём не провинилась, 
но всё-таки должна стыдиться 
всего, что с нею случилось. 
 
Однако тому, 
кто сможет любить 
меня и такой, 
отдамся я   
даже с большей страстью 
и наслаждением, ведь вправду 
я каждого из вас люблю: 
 
Будто единственного и 
неповторимого, пока 
незанятого, а потому 
исполненного глубокой 
и волшебной тайны. 
Я буду вас соблазнять,  
как девушка, вами желанная! 
 
Я буду становиться вами, 
и во всех путешествиях 
в вас будет часть 
моей души. 
Я буду молиться за вас, 
как монашка,  
пока однажды 
 
не почувствую, что вы снова 
прикасаетесь к моему упругому  
и неутолённому телу.  
И мы всегда будем вместе!  
А сейчас держите свои чемоданы  
и уходите – ступайте в будущее –    
наше… 
 
И помните: 
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что бы не случилось, 
какие пути, перроны 
не были бы между нами, 
вы – самые лучшие! 
Это говорю вам я –  
Станция ваша «Чернигов».  
 

* * *   

Закончен день,  
закончен год, 
ты начинаешься: 
уже не целованная, 
ещё не целованная, – 
белым телом, 
стихами белыми.  
Я снова верю: 
это – начало, 
сразу начисто, 
а не начерно… 
как пламя свечки, 
дрожат секунды, 
и вновь трепещут 
твои уста. 
 
           * * * 
              Упали листья на дорогу, 
              Они упали, им легко... 
         Татьяна Гнедаш  
 
Когда-нибудь я напишу 
последнее стихотворение                                               
и не доживу 
до старости: 
упаду себе на дорогу 
осенним листом 
и будет легко мне. 
Ты не волнуйся. 
Я всё равно приду 
на свиданье с Тобой, 
тонкой свечой 
привлечённый –  
во храме. 
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Троїцький собор у Чернігові на Болдиній горі – поезію «Колись я напишу 
останнього вірша» написано на його дзвіниці.  
 

 
 
Біля цієї стародавньої гармати на Валу теж створено не одну поезію.  
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Из цикла «Ноги мои святые так адски гудят…»  
 
        * * *  
Солнце пахнет 
снегом и яблоками, 
снег и яблоки 
пахнут солнцем, 
чья-то жизнь –  
земля обетованная, 
а мы в ней – цыгане… 
 

* * *  
Висят ласточки 
во дворе –  
около самой земли: 
у каждой –   
кровь из губы прикушенной, 
глаза, от пыли серые и страха, – 
глаза строптивых актёров 
мистического театра кукол, 
за чьи-то грехи наказанных.                            
 
Я не могу помочь этим глазам, 
хотя удерживаю взгляд их,                              
и, словно инокиня  
несуществующего монастыря, 
наблюдаю, как уменьшаются 
в пустоте ненастоящего лета,  
будто фигурки ласточек, 
подвешенные за руки солдатики 
на подворье гарнизонной гауптвахты… 
 

 
* * *  

Среди моря и рыб 
любим друг друга –  
тёплые, нежные –  
на прощанье.                 
 
Потом станем 
морем и рыбой 
и с холодного берега 
любящих примем других. 
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* * * 
Войди в меня 
голосом раненой скрипки –  
тут всё открыто. 
 
Под покровом 
боли Твоей 
умереть я хочу. 
 

* * * 
Явиться первым снегом –  
пока тебя ждут,  
и уйти –  
пока не надоел: 
для чего вам, здешним, 
мучиться последним дыханием 
снега блаженного? 
 

* * *  
Выловил в море                                            
душу красивую –  
забытую душу 
какого-то романтика… 
 
Вынес на берег, 
А она – мёртвая.  
                                     

* * * 
В одной стране запретили снег, 
а он всё равно с небес приходил 
и украшал кружевами своими 
окна, ветви, ресницы… 
Только мы говорили – нет снега! 
А он приходил и нас рисовал –  
такими, каких ещё не было нас никогда,  
этот странный, юродивый снег. 
 
 

* * *  
Предстанут перед нашими душами 
деревья Гефсиманского сада 
и густо зацветут –                                           
словно чернобыльские. 
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* * * 
Тонкими пальцами 
осторожно, чтобы не сильно 
запачкаться кровью, 
извлекаем из спелых вишен 
ненужные никому  
косточки жизни. 
 
Большая миска наполнена 
тихим криком, 
затыкаем уши 
громкими словами, 
чтобы не слышать молитвы 
этих вишен, от нас уходящих. 
 

* * *  
Однажды приснился мне 
незнакомый город 
и я решил немного развлечься –  
ходил и стрелял во все стороны  
вишнёвыми косточками своих стихотворений… 
 
Теперь ко мне приходят разные люди,                
на головах которых выросли вишнёвые деревья. 
Я знаю уже целый сад таких людей.  
Они не жалуются на свои хлопоты,  
не ругают мои верлибры  
и вообще ведут себя совершенно учтиво, –  
как будто над ними подшутил  
какой-то барон Мюнхгаузен. 
 
Но мне почему-то стыдно. Ведь из-за меня 
у этих люди возникли некоторые неудобства. 
Но я же так люблю вишни!  
И я стрелял в прохожих только косточками 
добрых своих стихотворений.                                           
 
Отчего же тогда на лице этой прекрасной 
женщины с вишнёвым деревом – слёзы? 
Может, она всё-таки ненавидит меня? 
Или… любит?! Господи, как же это опасно 
желать 
быть Тобой! 
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   Катерининська церква на Валу в Чернігові – улюблене місце поетів. 
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Из цикла «Туда, где слёзы Фаэтона…»  
 

Поцелуи 
(триптих) 

 
     I 

 
Поцелуи-рассветы  
спешат по Твоему  
лицу, 
не ориентируясь 
по солнцу, 
хоть и напоминают 
своей ласковой  
неуловимостью 
маленьких солнечных  
зайчиков. 
 
Непостижимо прозрачные, 
они хотят 
понять Тебя 
всю; 
но, задыхаясь от нежности, 
исполняют тёплый, 
смешной танец 
в Твоих целебных 
ладонях, – 
не охватить необъятное! 
 

   II 
 
Поцелуй-надежда  
пахнет временем 
и прядями  
Твоих волос,  
обжигает 
раскалёнными устами, 
подарившими 
седьмое  небо, 
околдовывает  
изумрудами Твоих  
слов.  
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Превозмогая страсть, 
шёпотом 
преклоняет колени 
перед крепостью  
Твоей Нелюбви (?) 
и завидует галактике: 
её светила  
засыпают карликами, 
познав вечность 
суперзвёзд. 
 

  III 
 
Поцелуи-поэты –  
большие утописты: 
каждый считает себя 
главным  
и единственным 
для своей избранницы, 
хоть их рифмам,  
ритмам и краскам 
не отразить Твоих  
глаз.  
 
Но когда в уголке 
Твоей улыбки 
появляется Бог, 
поцелуи-поэты, 
верующие в чудо, 
страстно, 
до изнеможения 
создают гармонию. 
… Так рождается 
тайна Жизни. 
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* * * 
 
Однажды дважды 
я вошёл в одну и ту же речку, 
чтобы навсегда раствориться 
в её теле. 
 
И тогда, пленённый Космосом, 
на крошечной  
рубиновой планете 
увидел своё детство –  
 
чернявого мальчонку,  
крепко прижимавшего 
к груди  
мои мечты. 
 
«Я вернулся, прими меня!» –  
хотели кричать губы, 
да только предательски замерли, 
превратившись в нелепую гримасу.  
 
«У тебя – странная улыбка  
и невыносимо взрослые глаза. 
Наши планеты думают 
о разных орбитах. 
 
Я не хочу быть с тобой!» –  
звонко отозвалось детство,  
повернувшись ко мне 
спиной. 
 
Так я потерял речку, 
в которую вошёл дважды. 
… Остались обыкновенные, 
изношенные сновидения. 
 
Но очень редко 
я просыпаюсь  
от голоса мальчонки 
из рубиновой планеты. 
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Баллада о цветке 
Я жажда тьмы, 

отрешённости, 
пустыни.  

И был знакомым зверем 
из отчаяния и усталости. 
И лежал под тремя одеялами 
съёжившимся, напуганным 

существом. 
И это не было парадоксом –  

я замерзал.   
 
И сходил с ума,  

как сто поэтов. 
И не мог спастись 

ни одной мыслью.  
И звал на помощь Иисуса, 
сжимая в ладонях 

слабое сердце.  
 
Ты испугалась. 

И проснулась огромным 
пламенным 

Цветком,   
чтобы обнять меня 
и раствориться лепестками. 
Хотел тепла,  

красоты,  
снов, что сбудутся.  

И это не было парадоксом –  
мы засыпали.   

* * * 
 
Небо пришло к соснам, 
замечтавшееся – к влюбленным: 
благословить. 
 
Люди схватили небо 
и вытоптали его мечты. 
А потом – гамак сделали. 
 
И распяли – меж сосен.   
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Супруге 
 

Даже ворчливая электробритва 
с её постоянными жалобами  
на жизнь 
не утомляет меня так, 
как уверенное равнодушие  
зеркала –  
оно слишком объективно! 
 
Но вопреки изъянам  
земного реализма, 
я праздную изысканность  
Твоих рук, 
которые умеют 
рисовать меня 
другим. 
 

Сон  
И был я поэтом, 
И жил тысячу лет… 
А потом – всё минуло:  
 
Лишь отпечатки Твоих ног 
На песке. 

 
* * *   

Город, который бредил небом 
и сходил с ума от его 
красоты, 
теперь работает инквизитором,  
тщательно стирая лазурь 
отравленными поцелуями. 
 
Небо, которое даже в объятиях 
города не клялось ему  
в любви, потому что любило  
одно лишь солнце, 
угасает, мучительно пытаясь  
скрыть 
слёзы верности. 
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* * * 

Маленькому снеговичку 
снится зимой 
молоко женщины. 
 

* * *  
Твои сны  
делают меня 
мужчиной, 
губы – гурманом, 
глаза – поэтом. 
 

* * *  
Мир действительно круглый –   
два Твоих 
полушария. 
 

* * * 

Эйфелева башня Твоей гордости 
всё-таки позволит приземлиться 
одинокому  
листику-самолётику. 
А в нём спрятался я!  
 

* * * 
Голоса былых мечтаний 
говорят со мной ночью, 
и я стараюсь прикоснуться 
к Тебе – 
шёпотом. 
 

* * *  
Блюзом счастливых котов, 
бризом прозрачных занавесок, 
лепестками пальцев 
мартовских звёзд 
соблазняю тебя 
стихом мечты моей стать. 
 

* * *  
Одеваю сорочку  
на твои поцелуи, 



 

56 
 

отпечатанные на теле моём.  
 

* * * 
Душа – белая, 
а тень её – чёрная, 
а я – это Ты?  

 
* * *  

Тебя уже нет,  
солнечная девочка, 
а мои пальцы 
по-прежнему гладят 
совершенную материю 
твоего тела. 
 
Посмотри, ведь я рядом –  
тёплый ручной ветер. 
Возьми меня и укачай, 
как младенца: 
солнечно усну 
на ладони Твоей, девочка. 

 
      * * * 
Странно мне: 
нарисовал солнце, 
а оно греет. 
 
      * * *  
Тяжко мне: 
падают звёзды, 
а желания закончились.                         
 
      * * * 
Мне хорошо: 
красиво цветёт портулак 
на моей могиле. 
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Из цикла «И фантомная боль от любви…» 
 

* * *   
Он не был Рембрандтом,  
а она – Яблонской:  
он разгружал вагоны, а она непрерывно                                      
на калькуляторе что-то считала, –  
так дети считают звезды, 
чтобы скорее уснуть. 
 
Днём они работали, 
как обычные люди; 
а ночью – творили 
в своей небольшой мастерской, 
забывая обо всём  
на свете.   
 
Их интересовало настоящее 
высокое искусство; 
поэтому, когда они умирали  
от нежности, 
им не решалась ассистировать 
даже всевидящая луна.  
 
И сверчки чувствовали мгновение, 
когда нужно выдержать паузу; 
и тогда в доме звучала 
странная музыка слов; 
и маленькая мастерская 
запоминала  
 
Каждое волшебное дыхание 
и грациозное движение 
молодой богини 
и её соавтора, 
ведь все эти ночи были 
особенными и неповторимыми!  
 
Они засыпали под утро 
и даже не замечали, когда 
их творчество превращалось  
в страстный сон, 
исполненный новых и невероятных желаний. 
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Поэтому во сне они снова 
делали то же самое – творили; 
а потом, днём, он терпеливо 
носил на плечах своё небо, 
а она старательно считала 
на калькуляторе далёкие созвездия. 
 
И, через разделяющую их даль,  
они улыбались друг другу, –  
так, словно сохраняли тайну, 
самую большую тайну; 
и даже когда 
однажды 
 
Её тело распяла невыносимая боль, 
она ощущала себя 
самой счастливой женщиной в мире; 
ведь это случилось: 
карими глазёнками на мою маму 
смотрело её творение. 

 
* * *  

Когда одиночество, 
леденит и пронизывает                                                                             
меня до костей, 
приходит мой враг; 
я никогда заранее 
не могу узнать                                                                       
его в лицо и не знаю, 
во что он будет одет. 
 
Сегодня мой враг 
похож на рыцаря;   
он не насмехается 
надо мной, не упрекает 
и даже не пытается 
плести интриги, 
а просто предлагает 
биться на мечах. 
 
Я знаю, что живу 
вовсе не так, 
как этого желает                                                                       
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мой враг, 
потому что каждый день  
нарушаю его законы; 
я устал и не хочу 
его убивать. 
 
Но у меня снова 
нет выбора: судорожно 
сжимаю обеими руками 
страшное оружие 
и нападаю первым; 
теперь мы – неразлучны,  
и его взгляд обжигает 
мою кожу. 
 
Однако я стараюсь 
не смотреть в глаза 
своему врагу –  
меня лишь интересует 
жуткая музыка 
наших мечей; 
она стихает только 
на мгновение, 
 
Когда, потеряв равновесие 
от сильного удара, 
я оказываюсь на земле; 
но враг мой – слишком благороден, 
чтобы воспользоваться 
моей беспомощностью; 
он ждёт, когда я, наконец, 
приду в себя. 
 
И даже помогает мне 
подняться (молодец!); 
горжусь своим врагом –  
в других обстоятельствах 
мы могли бы стать 
самыми лучшими друзьями, 
а сейчас я ещё способен 
его убить. 
 
Главное, не отвлекаться 
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на шум города –  
ни скрипение тормозов 
отчаянных автомобилей, 
ни суетные шаги прохожих 
не должны привести 
к фатальной ошибке, которая  
будет стоить мне жизни. 
 
Тем более, что тут, 
в этом странном закоулке, 
наш поединок –  
в полной безопасности, – 
только мой враг 
знает сюда дорогу… 
эти объятия  мечей 
совершенно меня изнуряют; 
 
И я уже не могу 
отличить пот от крови, 
но должен настойчиво 
продолжать наш танец, 
пока не прозвучит 
последняя нота; 
всё в порядке – эти поединки всегда  
были невыносимо тяжёлыми!  
 
Меч вошёл в меня 
спокойно и уверенно, 
земля несколько раз 
наклонилась навстречу 
и поглотила моё лицо… 
– как ты? потерпи, 
я скоро приду, – утешала 
женщина в трубке.  
 
– Нормально, – пошевелил 
губами мой враг, –  
теперь всё будет другим… 
– что ты имеешь в виду? –  
забеспокоились в трубке… 
нет, это был не сон: на полу 
лежало изуродованное тело его врага, 
В котором он не мог не узнать… себя.         
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* * *  
Вчера я исчез: 
любимая женщина осталась 
без любви, винегрет – не съеденным, 
а какой-то «Реал» обыграл моё 
киевское «Динамо». 
 
На работе меня нет, 
дома – тоже, а в психбольнице –  
только Наполеон, Сталин 
и Майкл Джексон  –  
ни одного извращенца, то есть поэта! 
 
В морге только знакомый 
патологоанатом кроссворды 
разгадывает: план на покойников 
перевыполнен, поэтому люди 
уже с неделю не умирают. 
 
Но я привык, и соседи –  
разочарованы: наша кровать 
не скрипит, стихи 
не пищат, а кактусы 
не цветут. 
 
«Полный абзац!» – как сказал бы 
я, если б нашёлся… 
однако меня всё ещё нет: 
ни в Интернете, ни в копне сена, 
ни в шкафу Аллы Мазур*!  
 
Друзья из нашей округи                                                            
создали штаб для моих 
поисков: нашли носки, 
которые я в позапрошлом году на Спаса 
потерял, а меня – нет. 
 
Ведро вишнёвки выпили, 
ведь так лучше думается, 
и решили, что меня «зелёные» активистки 
захватили: разве мало деревьев                                            
моими книжками стали? 
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Говорят, теперь поэтов 
начнут привязывать к соснам 
где-то между Конотопом и 
Шепетовкой; и вежливо 
будут просить, как сатисфакцию, 
 
Миллион евро – похоже, 
с меня первого и начали… 
ничего себе «ландыши»: 
будто  за такие деньги 
я сам бы себя не украл! 
 
А милиция уверена, что это –  
пришельцы, потому что у них  
рожи – красные и глаза так 
подозрительно бегают... от наглости –  
российского газа им мало! 
 
Только ни один нормальный «мент» 
в НЛО гранату не бросит –  
пусть уже Белый Дом, Кремль и  
Мариинский дворец с Марсом 
договариваются… 
 
Однако где я? Божья коровка 
на балконе не доена, 
будильник вопит,                                                           
когда ему вздумается; 
а сосед слоняется в сорочке                                              
 
Навыворот, и никто не знает, 
когда его побьют; 
друзья пошли к гадалке, 
а та моток ниток наземь  
уронила и говорит:                                                             
 
«Как же вы это распутать 
собираетесь, ежели он сам 
себя ещё не нашёл?!»;    
и друзьям досадно, и мне совестно –  
снова у всех день пропал: 
 
Соседи не выспались, 
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любимая женщина на виртуальных 
мужчин уже смотреть 
не может, а мух вообще 
от котлет не отделить! 
 
Сегодня меня нет –  
ну, что я могу поделать? 
не огорчайтесь: завтра 
затеряется кто-то другой 
и его найдут – обязательно. 
 
Если, конечно, 
ему не повезет  
совершить невозможное –  
просто сбежать… 
от себя. 
______________________ 
 

 
 
* Алла Мазур – популярная ведущая центрального украинского телеканала 
«1+1», однокурсница Сергея Дзюбы.  
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* * * 
   Игорю Павлюку                      

                          
Сегодня солнце снова не взошло. 
И тихо так, что затыкаешь уши. 
И чтобы не свихнуться от удушья,                                 
Безумно бьёшься в мутное стекло.                               
 
И ты уже не слышишь крыльев зов,  
Не любишь иль забыл – как будто не был. 
Тебе цинично предлагают небо, 
Но только есть ли небо у жлобов? 
 
И время здесь посажено на кол,                                     
Гниёт – субстанция второго сорта…                       
И хочется стереть всё это… к чёрту,                                              
Как старый файл. А может быть, взять ствол!..                                                                       
 

* * * 
Ты отпускаешь 
меня в небо, 
и я чувствую 
невероятное облегчение: 
в каждую рощу, 
над которой пролетаю, 
влюбляюсь, и каждая 
травинка мне небом 
пахнет! 
 
Я – Твоя половинка, 
которая пьянеет от свободы, 
потому что знает, что обязательно  
вернётся к маленькой 
озорной девочке, –  
вон там, внизу, 
чтобы кротко 
прильнуть  
к Твоим ногам. 
 
Я знаю – Ты  
гордишься мной,  
как настоящим  
мужчиной; ведь не у каждой, 
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даже очень красивой 
женщины, 
есть собственный  
бумажный  
змей. 
 

* * *  
Женщина была молочной рекой 
с кисельными берегами... 
… один человек поплыл 
против течения и…  
утонул. 
 
Другой хотел 
перейти реку вброд,  
да только ноги намочил, 
а молока 
не попробовал. 
 
Третий пытался 
поймать её с берега –   
всё забрасывал свой 
поплавок, пока тот 
не оторвался. 
 
У четвёртого была 
роскошная моторная лодка,                                                  
но сам человек 
вовсе не умел плавать, 
а потому так и не понял, 
 
Чего хочет женщина… 
были ещё пятый и шестой, 
которые только вздыхали: 
«ох, уж эти 
бабы…» 
 
А потом один человек 
вошёл в воду и… 
до сих пор между  
кисельными берегами 
плавает. 
 



 

66 
 

– Как же ты  
покорил  
реку?! –  
удивляются  
неудачники. 
 
– Разве можно её покорить? –  
усмехнулся человек, –  
я просто люблю  
плавать и нырять,  
где поглубже. 
 

* * * 
Когда я родился в моём городе, 
он мне казался безграничным,                                      
как целый мир. А потом я рос, 
и мой город постепенно 
уменьшался – скоро он 
стал совсем крохотным: 
мои ноги смешно торчали 
из его улиц, как из куцых 
штанишек; а его небо давило 
мне на голову, как старенькая 
кепка. 
 
Когда я понял, что вырос 
из моего города, поехал 
искать себе другой, – я ищу 
его до сих пор, ведь, к сожалению,  
расту почему-то значительно быстрее,  
чем мои города. Я уже привык, что не могу 
выпрямиться в полный рост, 
и потому вынужден сгибаться 
в три погибели. Возможно, скоро 
весь мир станет мне слишком тесен? 
Я расту. Сколько же галактик мне 
необходимо?!      

 
* * * 

Пришла надежда в рай вернуться нам –  
А давний грех мы искупить сумели? 
Увы, до этого не дотянул Адам,                                                   
Слёг, до смерти обиженный на Еву. 
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Люд Божий знак и так, и сяк крутил, 
И вяли лица от небес рассветных… 
«Народ, вы слышали?» В ответ молчат кроты: 
Не заблудиться бы в столь ярком свете! 
 
Тот рай подорожать мог, будто газ…  
Да мало ли, есть разные причины!.. 
На женщин не могли смотреть мужчины, 
И вновь краснели ангелы – за нас.                  
 

* * *  
Люблю лениться и ловить ворон –                                      
Мир скурвился до щели под комодом: 
В нём всё враньё – власть, мода и погода, 
И ветхий Старец – с тех ещё времён.                            
                                                                                                                  
Стихи я оставляю на песке –  
В какую даль волна их унесёт? 
Тут – нестихающий солнцеворот 
Спасает душу просто, налегке. 
                                            
Проклятый рай, весь ад в один сосуд                                   
Сливаются и стынут, словно кровь…                                 
И ничего в душе – одна любовь. 
Ещё стихи – за волнами идут. 
 

* * * 
Ты не ездишь давно уже в город своих буковин,                  
Для меня лишь творишь и цветы, и закаты-рассветы, –  
Ощущаю тебя, словно магму подземных глубин, 
Как повергнутый воин, заботливой степью согретый. 
 
Это – будто наощупь найти золотой горизонт: 
Пусть закрыты глаза, но доверчиво следовать небом…  
Может, истина в женщине? Просто не ведаем код: 
До тебя бы дойти, дорасти хоть когда-нибудь мне бы!                                       
 
Уплыви меня вдаль на реальном своём корабле –                                        
Мы отыщем весну, а потом и желанного сына… 
Ты в дороге давно – и в далёкой, наверно, земле, 
И фантомно болит от любви здесь моя половина! 
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Чернігівський літературно-меморіальний музей Михайла Коцюбинського. 
Сергій і Тетяна Дзюби дружать із родиною Коцюбинських. 
 

 
 

Красна площа в Чернігові – не червона, а красива!  
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Ільїн Володимир (Україна) – письменник, науковець, 

перекладач. Народився в Чернігові. Закінчив хіміко-технологічний 
факультет Київського політехнічного інституту. Мешкає в Києві. Працює в 
Інституті фізичної хімії імені Л. В. Писаржевського Національної академії 
наук України (завідувач відділу, доктор хімічних наук, професор, 
спеціалізація – молекулярні сита). Ліквідатор аварії на Чорнобильській 
АЕС. Автор поетичних книг, зокрема поеми «Homo Karadagus», збірок 
лірики «Окремини душі» й «Епідемія самотності», а також перекладач 
віршів Папи Іоанна Павла II – українською мовою («Римський триптих»), 
Ігоря Римарука – російською мовою («Доброе время твоё…»), Сергія і 
Тетяни Дзюби (російською) та інших відомих сучасних письменників. 
Поезія, проза і переклади Володимира Ільїна друкувалися в провідних 
вітчизняних журналах («Радуга», «Всесвіт»), газетах, збірниках, 
альманахах, антологіях. Член Національної спілки письменників України. 
Лауреат Міжнародної літературної премії імені Миколи Гоголя «Тріумф» 
(2014). Член Міжнародної літературно-мистецької Академії України. 
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Російською переклала Євгенія Більченко 
 
Татьяна Дзюба 
Аккомодация к времени 

 
      * * * 

 
Хлопья снега вскормлены метелями – 
Матерями всех чудес на свете. 
В плоскость неба с глобуса летели мы – 
Белые апостольские дети. 
 
И бросалось солнце вслед щеночком рыжим, 
И от смеха в кровь рассекались губы. 
Горизонт в морозной дымке, становясь всё ближе, 
Отдалялся, как цветное фото жаркой Кубы. 
 
В туристическом журнале… Так звезда вертепа 
Вносит святки в будней серые шинели. 
Статика сарматских баб как способ темпа 
Космоса − от компаса шалела. 
 
Хлопья снега вскормлены метелями – 
Матерями всех чудес на свете. 
В плоскость неба с глобуса летели мы – 
Белые апостольские дети. 
 

 
* * *  

 
Ты сегодня пришла с похмелья 
В демонических жухлых венках. 
Отдавало погостом и цвелью, 
А не славой святых в веках. 
В свежевскопанную высь  
Грудью падает вороньё. 
Ох, Виктория, помолись, 
Заслонив рукавом враньё. 
Враньё, что рваньё:  
Прорастает на пятнах солнца: 
На ржавых ржаных коржах. 
Подымают шеи жертвенные подсолнухи: 



 

71 
 

Агнец взалкал ножа. 
Колебания – хуже предательств. 
Детали – бельмо в сюжете. 
Кровь помады, хвала Создателю, 
Кровь подсолнуха на манжете. 
Пьяные всхлипы по гадкой 
Победе, вылезшей боком. 
Мальчик целится из рогатки 
В печного Бога.  
Ты сегодня пришла с похмелья… 
 

 
* * *  

 
Останешься только узором вокзальным 
На утлых причалах гадалки-судьбы, 
Где чёрный цыган в белокаменном зале, 
Качая ребёнка, латает гробы.  
 
Ты – скользкий орнамент, химерный и тонкий, 
Начертанный камнем на глади без брода. 
Ты – знак поворота в безудержной гонке, 
Который мной пройден (без права прохода). 
 
В круг мандалы верность и вера, сплетаясь, 
Похожи на ветки младенческих ручек. 
Узор бронзовеет,  как тень золотая, 
Как охра на теле индейца-гаучо. 
 
Как роза миледи с фатальной иголкой, 
Где яд инкрустирован в чистый берилл, 
Любовь – это зомби. 
Любовь – это Голем. 
Любовь – это робот, который убил. 
 

Баллада о Перелеснике  
 
Ты приходишь обычно в полночь, зажигая на небе души, 
А капельною мессой − во семь горл − костёлы сходят с ума, 
Когда на дистанции вдоха, чёрный и вездесущий, 
Расправляет крылья летучей мыши твой Буцефал − Симаргл. 
Ты приходишь считать госпиталя и шпили, 
Разрывая штиль, как дамский бюстгальтер. 
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Ты разрисовываешь мой город тонким античным стилем. 
Кто ты? Гравер?  Харон? Капитан? Дон Жуан? Бухгалтер? 
Ты приходишь, как выбор без выбора: 
Так инквизиторы делают выговор, 
Превращая его в приговор 
От семи церквей, 
Ты приходишь, − как суховей, 
В город, где степь  
Заменяет брусчатый степ, 
Ты привносишь полынный темп, 
Оглашая расколотым колоколом: 
− Вот оно, наше племя! 
Ты вплетаешь себя в безвременье, 
Как мотив вплетается в преступление.   
 

Аккомодация к времени 
Художнику Сергею Поляку,   
который не дожил до своего девятнадцатилетия 

 
Издохли псы. Пришли в негодность мимы. 
А этот снежный выцветший батист 
Течёт в ладони, как непогрешимый 
Огонь Христа по пальцам аббатис, 
 
Изрезанных решёткой монастырской, − 
На этот холст, завещанный Эль Греко, 
Где карнавал, спрессовываясь смыслом, 
Пророчит тиф. Юродивый калека 
 
Меж двух атлантов здесь остался третьим, 
Как очерк трупа мелом на асфальте. 
Они глядят с его автопортретов, 
Сложив в молитве сморщенные пальцы. 
 
На кожу лиц, на алебастр сердец 
Ложится снег, как булла консистории. 
Два яблока в раю – один конец: 
Гореть в аду, попав на Суд истории. 
 
Там, на картинах он дожил до дня 
Морщинки первой: праздничность фрагмента – 
Терниста так, что звёздная стерня – 
Ковровый путь на бунт рисорджименто. 
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Саломея 

 
Куда ты пойдёшь? На таран? На танцы? 
В Крестовый поход за веру? 
Льняная лазурная кровь на снежных одеждах. 
Извечный вопрос: камо грядеше? 
Глава Иоанна – на блюде легионера. 
Танцуй, Саломея: кровь – не вода, 
Кровь – атомарное зелье. 
Танцуй Саломея: ты − молода  
И ещё не познала похмелья… 
Тимпаны. Тюльпаны. Движенья чумные. 
В снег забинтованные тычинки 
Алых цветов. Карантинные выходные –  
По школам: 
Не надо учить «Кларнеты» Тычины! 
«Не стань соглядатаем брату», − 
Молю. Качнулись весы. 
С руки Саломеи − кровавым каратом − 
Соскользнули гранатовые часы. 
То били тимпаны, − но он не просёк, 
Предпочтя тишину скитальца. 
А кем мне стать, когда выйдет срок? 
Чашей? 
Весами? 
Танцем? 
Куда ты пойдешь? Ну, куда ж ты пойдёшь? 
Жалеть и враги умеют. 
Увядают тюльпаны. И тает снег. 
И кровь разбавляет дождь. 
Танцуй, Саломея. 
Танцуй, Саломея… 
Танцуй, Саломея! 
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Саломея (картина Бартоломео Венето) 
 

 
 
Саломея (картина Вардгеса Суренянца, 1907) 
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* * *  
 
Штакетник жарких батарей 
Не защищает от метелей. 
Зима рисует лук-порей 
На стрельчатом стекольном теле. 
 
Полей его грядущим вслед 
Дождём − холодным, будто глыба. 
Полярных льдов, чей твердый след 
На ощупь знает только рыба.  
 
Что не разбавлено вино, – 
Известно только винограду. 
Дождю и снегу всё равно, 
Чем падать: 
Манной? Бомбой? Градом? 
 
А нам – никак… Никак… Лови 
Удар кинжала – блиц и скерцо, 
Случись душе не взмыть до головы, 
То голова падёт до метки сердца.  
 

Триптих  
  

       I 
 

Все беды – не глубже, чем Веды. 
Моллюском в зелёном порту 
Колышется полночь. К обеду 
Её подожжёт на мосту 
 
Луч дня. В синеве полотнища – 
Штрих крика отчаянных чаек. 
Брось время, как мелочь для нищих. – 
Хазарская чайная чарка 
 
Чеканит пути Киммерии. 
Прибой обращается в брагу. 
Восток – справедлив, как мерило: 
Кто выживет: 
Раб или каган 
В ольвийской земле саркофагов? 
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II  
 
Я, наверное, с Анатолии – Анатольевна, 
анатомией, третьей кожей, Таней, 
Загуменной ли, тронной стану? 
 
По-язычески, с до-верой 
(собираю хворост, а небо палевое) 
Припадаю к веку до нашей эры: 
Мосты из Аида – спалены. 
 

III 
 
У калины – осанка муфтия. 
Посадив себя, как на клей, 
Омела образует мумию 
Из кораллов живых ветвей. 
 
Я сама, расстилаясь скатертью, 
Само-бранкой явлюсь на пир: 
Брань и бронь. 
Пусть из ранки скатится, 
Кровь калины, спасая мир.  
 

* * * 
Земля, покрывшись  
Скорлупой границ, 
В предчувствии  
Своих реинкарнаций 
Крахмальное приданое 
Девиц 
По швам кромсает 
Для весенних граций. 
 
Звезда сливает хлорофилл зелёный 
На косы ив, на лягушачье око, 
На мазь аптек, на хаки опалённых 
Фронтами рощ, на мшистый склеп барокко. 
Неясен миг, 
Как свистопляска Змия. 
И город изумрудный сник.  
Сон века – 
Веки Вия. 



 

77 
 

* * *   
 

День отступил вокзальной суетой – 
И тени стали длинными, как рельсы, 
Ведущие в полуночный тупик. 
Его пересекают Донны Анны, 
Безвинно обмельчавшие Каренины, 
Которым избавление от бед 
Всего лишь до рассвета обеспечит 
Транквилизатор − средний по цене. 
 

* * *   
 
И сбудется безмолвие надежды. 
И победит беспрекословность счастья. 
И яблоко расколется, упав, 
На дольки две.  
Счастливые влюблённые  
Тотчас съедят их, не заметив в гуще 
Тенистых рощ заплаканную Еву, 
Болеющую авитаминозом. 
 

 
 
Гуго ван дер Гус. «Гріхопадіння», 1479. Музей історії мистецтв, Відень. 
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* * *   
 
Режиссер прибьёт к сцене 
монету 
и опять 
начнётся 
театральный  
сезон. 
Но на этот раз 
что-то собьётся 
В сценарии 
Высшего постановщика, 
где всегда было так: 
ты в зале – 
а я на сцене, 
но с точностью до безумья. 
Рампа условностей жизни 
Нас больше не разделит… 
 
Мы не станем тревожить тени 
классиков, 
ты 
не окрестишь 
меня 
Офелией, 
вдохом из букво-нот 
составив простое имя 
с музыкой изнутри. 
 
Я сыграю тебе свою юность, 
ты сыграешь мне свою верность, 
природа четыре раза 
декорации перекрасит… 
Потом останутся письма, 
как билеты на погорелый, 
изъятый их репертуара 
спектакль, 
фото, как неиспользованные  
афиши, 
порыжелый снег, притоптанный сплин, 
рампа и две минуты, 
пока не опустят 
занавес. 
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* * * 
     
Всевышний видел, насколько велико растление   
людей на земле − все помыслы и деяния их  
направлены были на зло во время любое.  
И прервалось Его терпение. И сказал Он: 
«Сотру людей с лица земли, ибо раскаялся, что сотворил их». 
Ной же заслужил расположение Господа. 
 

Этот троллейбус – ковчег и храм, 
он спасает от опоздания на работу,  
подобную вечным очередям, 
осыпается город соцветьями дальними 
фонарей бледнолицых, нацеленных в лоб домам. 
 
День завис парашютом 
над полем мещанских забот 
и бюргерских шуток, 
испаряющих едкий 
азот. 
 
А вон, на площади очередного Ноя 
выгуливают стерилизованных псов, 
пахнет пеклом или смолою 
от булгаковских примусов. 
 
После газет икается – 
отрыжку рождает помпа… 
помнишь библейское раскаяние? 
помнишь его, помнишь… 
 
От сотворения мира градус добра не повысился, 
зло упрямо играет в своё лото, 
у синоптиков – юмор висельников: 
опять обещают 
потоп. 
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Ковчег Ноя, Französischer Meister («Французький майстер»),  
Музей образотворчих мистецтв у Будапешті. 

 

 
 
Народження Ісуса Христа (грецька ікона). 
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* * * 
 
Узнав, подсчитав увечья, 
По справке, что он здоровый, 
Теряешь его навечно, 
Пугаясь на стигмах крови. 
 
В изюминках горьких – город 
Каштаном покрыт,  как пледом: 
Сегодня – впервые холод 
И тёплое – напоследок. 
 
Брусчатка ржавеет мелом: 
Здесь дворник – бомжей начальник. 
Зачин – потому несмело. 
Финал – потому печально. 
 
Погрешность – почти фатальна. 
В глазах – не признать зеркал. 
На белых свечах каштанов 
Горит восковой вокзал. 
 
Вожди развратили Клио. 
Карету украли воры. 
Ты – мим мирового клипа: 
Покаемся Режиссёру.  
 

 
 
Нагірна Проповідь Христа, Карл Гайнріх Блох, XIX ст. 
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* * * 

 
Ветер листья гонит в бензобак. 
Самокрутки курят дымари. 
Дождь судьбы, скрутив крутой табак, 
Нижет кольца белые на крик 
 
Лебедей-гусей. Крылом парчи 
В снежный цвет окрашен птичий юг. 
Осень-бесприданница молчит, 
Сыпля перлы из дрожащих рук 
 
Девы со святой дырявой шалью, 
Обречённой боль играть, как роль. 
Королева, в платье попрошайки, 
Где твой голый святочный король? 

   
 
* * *  

 
Пора поэзии проходит. 
Строфа осеннею листвою 
Несёт обугленную пыль 
Чахоточных ноябрьских клёнов, 
Уже отнюдь не алых – серых 
От безразличного дождя. 
Пора поэзии проходит. 
И мудрый дождь об этом знает 
И потому костёр разводит 
На пепелищах древних грёз, 
Как инквизиторские книги, 
Бросая клочья слова в рифму, 
Которую съедает пламя… 
А на рассвете дождь, нахлынув, 
Огонь преображает в пепел. 
Пора поэзии… 
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Почтовый вагон 
 
Вагон-субмарина.  
Вкус чая. Хруст хлеба. 
И, с облаком пух тополиный сражаясь, 
По сахарной ватой оббитому небу 
Уносит разлуку, усталость, и жалость, 
 
И всё, чем по край наполнялся твой голос, − 
То в ярких бравадах, то в истинах голых, − 
Так, меряет нитью этап столбовой 
Размотанный в провод комок горловой. 
 
Раскрашены буквы. Измяты конверты. 
На полках плацкарта царит благодать. 
Там спит проводница по имени Вера. 
Солдатское пиво. Бродяжья селёдка. 
Бумажная быстрая детская лодка. 
 
Вагон-субмарина. Битловская вера 
В ночной полустанок, 
Где можно отстать. 
 

* * *  
 

Время сочится солью, 
Как песок из древних часов, 
 
Бередит, выпекает, жжёт, 
Отдаляется, растворяется, 
Становится морем, 
Которое поднимает 
На волнах воспоминаний. 
 
Досада одна – недолго: 
Ведь люди живут на суше, 
 
Где море – соль…   
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Химерные седые пилигримы 
 
С небес крошилась штукатурка, 
И пахло ладаном, и тени белых век, 
Как булку, пополам ломали век… 
Святых церквей окружностью грешна, 
Быльём белья сверкала белизна: 
Так пахли булка и моя вина. 
И колокол желал достигнуть дна, 
Роняя ладан  в пыль твоих следов, 
Рассвет сиял на маковках слюдой. 
Сквозь иней близорукая весна 
Прочесть пыталась строки телеграмм, 
Не нужных ни тебе, ни мне, ни нам 
Двоим одновременно.  
По мостам 
Стояли, вдохновенны и легки, 
Хранители зимы – снеговики... 
Молекулы их тел летели мимо – 
Химерные седые пилигримы. 
  

* * *  
Время ластится, как собака. 
Ложится под ноги. 
Тонко скулит секунда, 
Встречая поминки. 
 
Перспективы имеют свойство 
Сжиматься в точку 
Дороги, 
Которая ночью,  
Когда отключается зажигание, − 
Сродни минуте молчания. 
 
А я а тебя гляжу  
Глазами Рублёва, − 
Собаками, фарами и дорогами, 
Ночами, машинами и тревогами, 
Всеми на свете скудными 
Остановившимися секундами. 
 
Обратная перспектива… 
Стиль веры – костюмы ретро.  
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Одной лишь надежды снятся 
Модные километры 
Цветастых платьев. 
 

* * * 
Беру телефонную трубку. Звоню лишь по тем номерам, 
Которые знаю на память. Слышу лишь длинный зуммер. 
Именно в этот миг можно услышать то, 
Что хотелось уже давно, 
Но отвечавший «Алло!» голос 
Тебе мешал. 
 

С украинского перевела Евгения Бильченко 
 

  
         
Більченко Євгенія (Україна) – письменниця, літературознавець. 

Народилася 4 жовтня 1980 року. Поет, прозаїк, перекладач. Культуролог, 
філософ, релігієзнавець. Доктор культурології. Кандидат педагогічних 
наук. Професор кафедри культурології Інституту філософської освіти і 
науки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 
Мешкає в Києві. Друга духовна батьківщина – Івано-Франківськ.  

Автор збірок поезій «Моя революция» (2009), «Жесть» (2010), 
«Александрия-208» (2010, у співавторстві з Ю. Крижановським), «История 
болезни» (2011), «Две Жени» (2012), «ПОСТлірика» (2012). Переможець 
багатьох міжнародних і всеукраїнських фестивалів поезії та конкурсів. 
Друкується в українських та закордонних виданнях.  

Член Міжнародної літературно-мистецької Академії України.  
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Посприяли: 
  

 
 
Кабанов Олександр (Україна) – один із найвідоміших сучасних 

українських російськомовних поетів, організатор міжнародного фестивалю 
поезії «Київські Лаври» (м. Київ, проводиться з 2006 року журналом 
«ШО»).  

Народився 10 жовтня 1968 р. в Херсоні. У 1992-му закінчив 
факультет журналістики Київського державного університету імені Тараса 
Шевченка. Живе і працює в Києві. Головний редактор журналу 
культурного спротиву «ШО», а також один із творців українського слему. 
Член Національної спілки письменників України.  

Автор книг «Временная прописка» (1989), «Время летающих рыб» 
(1994), «Ласточка» (2002), «Айловьюга» (2003), «Крысолов» (2005), 
«Облака под землёй» (2007), «ВЕСЬ» (2008), «Бэтмен Сагайдачный» (2010) 
та ін. 

Друкувався в журналах «Новый мир», «Знамя», «Континент», 
«Дружба народов», «Октябрь»… Вірші Олександра Кабанова перекладені 
українською (Сергій Жадан), англійською, німецькою (Еріка Шмідт), 
нідерландською, грузинською мовами.  

Лауреат Міжнародної літературної премії імені Юрія Долгорукого 
(2005), премії журналу «Новый мир» (2005), премії «Планета Поета» імені 
Леоніда Вишеславського (2008), Міжнародної літературної Волошинської 
премії (2009), «Русской премии» (2010), премії «Antologia» (2010), 
«Григорьевской поэтической премии» (2011, перше місце). 
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Грякалов Олексій (Росія) – письменник, доктор філософських 
наук, професор, живе в Санкт-Петербурзі. Член Міжнародної літературно-
мистецької Академії України. Лауреат Міжнародної літературної премії 
імені Миколи Гоголя «Тріумф» (2015).  

 

 
 
Грякалова Наталія (Росія) – доктор філологічних наук, 

головний науковий співробітник Інституту російської літератури 
(Пушкінський Дім) Російської Академії наук, живе в Санкт-Петербурзі. 
Член Міжнародної літературно-мистецької Академії України. Лауреат 
Міжнародної літературної премії імені Миколи Гоголя «Тріумф» (2015).  
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Дзюба Георгій (Росія) – письменник, публіцист, науковець, 
дослідник творчості Миколи Гоголя. Народився 18 вересня 1953 року в  
м. Ромни Сумської області (Україна). Закінчив Вище прикордонне 
військово-політичне  училище та Військово-політичну академію. Службу 
завершив у званні генерал-майора. Кандидат філософських наук. Живе і 
працює в Москві. Член Спілки письменників Росії та Спілки журналістів 
Росії; Міжнародної літературно-мистецької Академії України (з 2014). 

Автор книжок нарисів та оповідань «Бувальщина», «На краю землі», 
роману «Гоголя на вас немає», монографій та статей із проблем оптимізації 
вільного часу, соціоекономічного та соціокультурного розвитку територій 
з унікальними природними ресурсами та екстремальними умовами 
проживання. Лауреат Міжнародної літературної премії імені Миколи 
Гоголя «Тріумф» (Україна, 2014) та Літературно-мистецької премії імені 
Пантелеймона Куліша (Україна, 2015).  

 
 Микола Свінтицький (Росія) – український письменник, 
відомий публіцист, заслужений журналіст України, головний редактор 
газети «Голос України в Західному Сибіру» (яка з його ініціативи вже 
тривалий час виходить у Тюмені українською мовою), один із лідерів 
української діаспори в Російській Федерації. Народився в Україні, котру 
вважає своєю Батьківщиною, тож щороку приїздить сюди. У 2015-му він, 
зокрема, побував у Чернігові, Києві, Львові, на Івано-Франківщині, де 
відбулися презентації його нового роману «Генерал Акайчиков». 
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Румунською переклав Томаш Вашут 
 
Serhi Dziuba 
 
* * * 
Pe palma eternităţii argintie 
se piaptănă 
o mică fetiţă 
cu pieptenele de lună 
şi-n oglinda ei căpricioasă 
nu-şi vede faţa: 
 
Ci vede privirea 
şi râdurile 
unei femei 
necunoscute. 
 
* * *  
Pe o insulă, 
îndepărtată precum lăcrimile 
Evei, îmbrâţişată 
de faleze albe, orbitoare,  
că poţi prinde chiar  
orizont, dacă nu se pierde-n mare, 
 
şi-a găsit adăpostul 
muzica – 
ca să-i nască 
pe Bărbat 
şi pe Femeie. 
 
* * * 
La mulţi ani să trăiţi, 
şi scrieţi doar puţin, 
şi să nu-l acuzaţi pe Cer 
de păcate. 
 
* * *  
O frumuseţe întristată: 
prin mărgele de lăcrimi, 
genele 
l-au cucerit 
pe curcubeu. 
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* * * 
Oamenilor, 
vă rog, mai liniştit – 
că nu se aude marea. 
 
* * * 
La colţ, ghitara, 
străveche, străveche, 
precum copil, 
abea se ţine pe picioare. 
 
Tetiana Dziuba 
 
* * * 
Ziua plecase prin mizeria gării –  
Şi umbrele se lungesc precum linii, 
Ce dau în fundatura nopţii. 
Le traversează femeile, 
Acele anne karenine diminuate, 
Cărora scaparea de problemele sale 
Li se garantează doar până dimineaţă. 
 
* * * 
Şi va fi nădejdii culoarea liniştită, 
Şi va fi calma culorii bucuriei, 
Şi mărul căzând se va face două jumătăţi, 
Din care vor mânca îndrăgostiţii fericiţi, 
Care nici nu-şi dau seamă de Eva înlăcrimată, 
Care şi-a blestemat străvechea avitaminoză.  
 
* * * 
Timpul se săturează cu sarea, 
Precum nisip în ceasul cel mai vechi, 
 
Dogoreşte, coace, arde. 
Şi apoi se îndepărtează, dizolvă, –  
Devenind marea, 
ce bine e să te legeni pe ea 
pe valuriile amintirilor. 
 
Numai o clipă – din păcate, 
Deoarece oamenii trăiesc pe uscat, 
Marea înseamnă – sare… 



 

91 
 

* * * 
Pe prinţesele le cucerea tot timpul prostul, – 
cum ne convinge înţelepciunea  
populară. 
 
* * *  
Sun la telefoane 
A căror numerele le mai ştiu de pe rost, 
În timp, când nimeni nu răspunde. 
Doar atunci poţi să auzi în receptor 
Ceea ce vroiai să auzi de atâta timp.  
 

Din limba ucraineană în limba română a tradus Tomáš Vašut  
 

 
 

Вашут Томаш (Чехія, Угорщина) – чеський перекладач і 
публіцист. Народився 10 жовтня 1971 року. Походить зі східної Моравії. 
Студії провів у Празі, де займався середньоєвропейською філологією. 

Перекладає з угорської, польської, румунської та української мов.  
З української, зокрема, перекладав вірші Євгена Маланюка, Олени Теліги 
та інших поетів празької емігрантської школи. Друкувався в двох чеських 
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антологіях української короткої прози: «Експрес Україна» (м. Прага) та 
«Україна, давай, Україна!» (м. Брно).  

В його перекладах у Чехії побачили світ книжки відомих українських 
письменників: це – вибрані поезії Петра Мідянки «Užhorodské kavárny» 
(«Ужгородські кав’ярні»), роман Юрія Андруховича «Rekreace aneb 
Slavnosti Vzkříšeného Ducha» («Рекреації»), вибрані вірші Богдана-Ігоря 
Антонича «Zelené evangelium» («Зелена Євангелія»), а також 
«Středovýchodní revize» («Центрально-східна ревізія») Юрія Андруховича, 
опублікована в збірці есеїв «Moje Evropa» (перше польське видання книги 
«Моя Європа») разом з есеями Анджея Стасюка.  

З польської він перекладає Анджея Стасюка, з румунської – Думітру 
Цепеняга, з угорської надрукував вибрані новели Адама Бодора. П’ять 
років працював викладачем чеської мови в Румунії, у Бухаресті. З 2007-го 
навчає чеської мови та літератури в Угорщині – в університеті міста Сегед. 
Лауреат Літературно-мистецької премії імені Пантелеймона Куліша 
(Україна, 2015). 

Член Міжнародної літературно-мистецької Академії України. 
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Румунія славиться стародавніми, легендарними замками.  

 

 
 

Румунія. Морський пейзаж. 
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Сербською переклав Юрко Позаяк 
 
Сергиј Дзјуба 
 

* * * 
 
На сребрнастом длану вечности 
мала девојчица 
чешља косу 
месечевим чешљем 
и у каприциозном огледалцету 
не види своје лице: 
 
Тамо је њен поглед 
и боре 
неке непознате 
Жене. 
 
 
* * * 
 
На острву 
далеком као сузе Еве, 
стиснутом у загрљају 
заслепљујуће белих хридина 
тако да се може зграбити 
хоризонт, само ако не бежи у море 
 
нашла је уточиште 
музика – 
да би родила 
Мушкарца 
И Жену. 
 
 
* * * 
 
Живите дуго, 
Пишите мало 
и не кривите Небо 
да је грешно. 
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* * * 
 
Уплакана лепотица: 
трепавице су 
бисером суза 
привукле  
дугу. 
 
* * * 
 
Људи, 
молим, тишина – 
море се не чује. 
 
* * * 
 
У ћошку гитара 
стара-старцата 
као дете 
стоји тешко. 
 

      
 

Сербія. Річка Бегей у Зреняніні.  
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Тетјана Дзјуба  
 
* * * 
 
Дан се повукао са галамом железничке станице – 
И сенке су постале дуге као колосеци 
Што воде у ћорсокак ноћи. 
Преко њих прелазе жене, 
Закржљале ане карењине 
За које је избављење од проблема 
Гарантовано само до ујутру. 
 
* * * 
 
И биће тишина боје наде, 
И биће мир боје среће, 
И пашће јабука, распрснувши се надвоје, 
Њене половине појешће срећни заљубљени 
И неће приметити иза грања уплакану Еву 
Која је проклела своју давнашњу авитаминозу. 
 
* * * 
 
Време се просипа 
Као песак најдревнијег сата 
 
Као со пече, гребе, нагриза. 
А затим се повлачи, раствара 
И постане море 
У којем се лепо љуљати 
На таласима успомена. 
 
Штета, што кратко то траје 
Јер људи живе на копну 
 
Где море је со... 
 
* * * 
 
Принцезе увек припадну будалама – 
тврди народна  
мудрост. 
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* * * 
Зовем на телефоне 
Чије бројеве знам напамет 
Док нико не диже слушалицу. 
Само тад можеш у њима чути оно 
Што давно већ желиш да чујеш. 
 

  
 

Позаяк Юрко (Лисенко Юрій) (Україна) – знаний письменник, 
перекладач, дипломант. Народився 9 травня 1958 року в  Києві. Кандидат 
філологічних наук (1989), доцент (1995). Член Національної спілки 
письменників України. Закінчив Київський державний університет імені 
Тараса Шевченка (слов`янська мова і література, філолог, викладач 
сербохорватської мови та літератури, викладач української мови і 
літератури). Викладав українську мову в Інституті журналістики КДУ 
імені Тараса Шевченка (1981-1997). Працював другим, а згодом першим 
секретарем Міністерства закордонних справ України: у посольстві України 
в Хорватії (1998-2002) та Сербії (2004-2008). З березня 2008-го до березня 
2010-го – у секретаріаті Президента України (керівник служби підготовки 
виступів Президента України). Нині Юрій Лисенко працює у Посольстві 
України в Хорватії. Юрко Позаяк – учасник поетичної групи «Пропала 
грамота». Упорядник книги «Антологія альтернативної української поезії. 
Зміни епох: друга половина 80-х – початок 90-х років». Автор збірок  
«Пропала грамота» (Юрко Позаяк, Семен Либонь, Віктор Недоступ, 1991) 
та «Шедеври» (1997). Син українського письменника Василя Лисенка.  



 

98 
 

Сербською переклав Рісто Василевскі  
 
Сергиј Дзуба 

      
* * *  
 
Мама и тата одоше на плес 
и тамо беху прекрасан пар 
бескрајно занетим тангом 
дах им постаде лунарни жар 
 
ујутро рано стигоше пешице 
у дом који за дом мог рођења слови 
беше недеља, чуо се кликтај до Бога – 
само мама је знала да су то моји први стихови 
 
Сада само ретке мајке плешу 
а ти и ја смо песници само 
а волео бих као у детињству 
Тетјанка дедер на плес хајд'мо. 
 
 
* * * 
 
Ајфелова кула Твог поноса 
ипак ће дозволити да слети 
усамљени 
лист-авион. 
 
Ја сам се тамо сакрио! 
 
 
СУНЦЕ 
 
И ја бејах песник, 
живех хиљаду година... 
 
А онда све нестаде: 
Само трагови Твојих ногу 
осташе на песку. 
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* * * 
 
Дан се завршио, 
вика је престала, 
ти почињеш: 
још нељубљена, 
још нељубљена – 
с белим телом 
и с белим стихом. 
 
Поново верујем 
да је то почетак: 
почетак од нуле – 
без концепта... 
Као упаљена свећа 
трепере часи 
а изнад њих 
подрхтавају усне. 
 
 
 
* * * 
 
Живот је кратак – само трен имам 
и још о слободи и вечности сањам. 
У њих храбар неко урониће знам, 
да у животу потражи своје лице 
и стигне до неке ведре суштинице.  
 
Ја имам једва за со и хлеб,  
жену за свакодневље и празнике, 
Иконицу – да будем увек с Богом, 
са ореолом знаним крваве слике 
и своје песме, којих није много. 
 
Панично стреми мој глас, 
ка мислима овоземаљским,  
а свете ноге – с болом немалим, 
иду за вама  – него за ким, 
кад сте ме ви на пут звали. 
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* * * 
 
Чудно ми је: 
нацртах сунце 
и оно грије. 
 
* * * 
 
Тешко ми је: 
звезде падоше, 
жеље нестадоше. 
 
* * * 
    Лишће паде на путу 
    и већ му је тамо лако.... 
                     Татјана Гнедаш 
 
Кад будем написао 
последњу песму, 
не доживевши  
старост: 
пашћу на путу 
као јесење лишће 
и биће ми лако. 
 
Немој бринути. 
Ја ћу ипак доћи 
да се сретнем с Тобом, 
 
привучен 
танком свећицом 
у храму... 
 
* * * 
Небо сиђе до борова 
очарано – до заљубљивања: 
да би благословило. 
 
Људи га уловише, 
снове му погазише. 
Потом га у лежаљку положише 
и између борова разапеше. 
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* * * 
 
Град, који машта о небу 
и одушевљава се његовом 
лепотом, 
сада ради као инквизитор, 
марљиво му брише плавет 
отровним пољупцима. 
 
Небо, које је у загрљају 
града 
не узвраћа на његову љубав, 
јер воли само Сунце, 
и сада се гаси и мучи болно 
да сакрије 
сузе верности. 
                          

Сергиј Дзуба (Пирјатин, Полтавски регион, 1964), је познати 
украјински песник и писац. Радио је као новинар, уредник, издавач, 
преводилац, научни радник. Дипломирао је журналистику на Државном 
универзитету „Тарас Шевченко” у Кијеву. Живи у граду Чернигову, где је 
био дописник регионалних и националних медија, заменик главног 
уредника и главни уредник више периодичних публикација, председник 
Черниговског медијског клуба, руководилац пресс службе Обласне владе 
за културу, директор Издавачке куће „Черниговске чари”. Од 2000. године 
председник је друштвене организације „Черниговски интелектуални 
центар”, који окупља 48 главних уредника, дописника, новинара штампе, 
радија и телевизије, као и писце и научне раднике. Такође, председник је 
Черниговске градске организације Националног Савеза украјинских 
новинара, руководилац Школе за младе таленте и Черниговског обласног 
књижевног студија, председник Комитета за доделу међународне 
књижевне награде „Николај Гогољ”. 

   До сада је објавио више од 55 књига  – поезије, прозе, књига за децу 
и публицистичка дела, од којих неке у коауторству с познатом украјинском 
песникињом и супругом, Тетјаном Дзубом. Написао је 36 радио драма и 
компоновао песме многих украјинских и страних песника. Стихови су му 
превођени и објављивани на више од 60 језика. Члан је Националног 
Савеза књижевника Украјине; лаурет више значајних националних и 
међународних књижевних награда – у Украјини, Немачкој, Белорусији, 
Аустралији…                                         

Превод и белешка о аутору  
Ристо Василевски 
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Сербською переклав Рісто Василевскі 
 
Тетјана Дзуба                                                                                                          
(Украјина) 
 
 
* * * 
земља у кори 
стинуте свежине 
с предосећањем 
новог препорода 
и миразом девице 
са уштирканим рухом 
попуцаће  
с пролећном жеђи 
 
звезде цеде хлорофилне вене 
зеленокосо и зеленооко 
и прсти упијају зеленило 
усне – потковице у барокном стилу 
 
тренутак је чудан 
као зеленозмијски плес 
зелени камени дворац 
ћути испод згранутих трепавица 
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* * * 
 
Врх иња борових грана 
Сунце баци још хладан зрак, 
да се отараси зимског дана. 
 
* * * 
 
Поезији време пролази. 
Стихови доносе на свет 
горчину јесењег кленовог лишћа. 
Поезији време пролази. 
И наступа време кише. 
Светле снове не везу 
тамни облаци туге. 
У ватрама јесењим 
горе прошаране наде. 
Бачене речи-риме, 
вероватно последњи пут 
лете с крилима ждралова 
ка туђем освиту. 
Киша спира стихове сетне. 
 
* * * 
 
Онај сусрет беше случајан, 
није могуће да је постојала 
некаква законитост. 
Она изврће чувену максиму: 
Нисмо живели дуго, 
ал се истог дана родисмо.  
То је висећи катанац 
на вратима изнутра. 
Пауза усред ћутње. 
Парадокс или оксиморон.  
Ону мрвицу од огромног 
хлеба вечности 
можеш лако избрисати, 
да је бациш са стола памети, 
да је раскомадају  
они који звижде 
понедељком и петком... 
Али ти немој журити с тим, 
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у сваком оксиморону 
има више истине, 
него тривијалних фраза. 
 
У њему је суштина 
с призвуком неправедности. 
Ја знам да ми верујете 
упркос томе 
што смо се већ срели. 
 
* * * 
 
Домовина је тамо где нам је добро, 
али проблем је у томе што нам је добро  
само код куће. 
 
* * * 
 
Кестен паде 
и отвори 
душу. 
 
* * * 
 
Свет је клупко жице 
које се ваља 
од мене до тебе 
трагом звездане прашине. 
 
Свет је клупко жице 
у коме не треба  
одмотавати истину, 
непризнати грех. 
 
Свет је бесконачан, 
без оријентира. 
Лако је у њему изгубити се 
и пасти за трен. 
 
Свет је клупко жице 
за акробате, 
телефонска жица 
смртоносни крик. 
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* * *  
 
Овакве јесени још није било 
од када је свет саздан. 
Позлаћене реке снују 
ждралове, њиховог повратка дан, 
 
као јато гусака с јужним ветром. 
Траже да урадим немогуће. 
Судбина – просјакиња у магли 
диже ковитлац, сиво лишће туче. 
 
Она је туђа, од мене заборављена, 
сломљена, рамена повијених од туге, 
час се сакрива, час се појављује 
час твојим очима тражи друге. 
 
* * * 
 
Михољско лето је сећање. 
Будућем, које је прошлост, 
можеш да се вратиш, 
газећи по сивој паучини. 
 
* * * 
 
Стигло ти је празно писмо 
без повратне адресе и печата, 
из њега је испао бели лист, 
којим си заклонио кишно небо 
и још – оркестар сунчевих зечића 
расуо је сјај 
наоколо. 
Али, тада се појавила жена 
с вечито намештеним осмехом – 
потпетицом је самоуверено згазила 
сунчев зрак. 
Постаде тихо и сиво – 
диригента задеси катастрофа. 
 
Ујутру жена с вечито 
зеленим осмехом 
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однесе на поправку једну ципелу 
али јој је нису примили  
и она сада шепа,  
и све чешће 
стижу јој тешки коверти 
с мојом повратном адресом. 
 
Ти избацујеш из њих зарђала слова 
и проклињеш кишно време. 
 
 

БИОГРАФСКА БЕЛЕШКА   
 

Тетјана Дзуба (Брусница, Черновецка област, Украјина, 1966) je 
песникиња, есејиста и књижевни критичар. Завршила је студије 
журналистике на кијевском Националном универзитету „Тарас Шевченко” 
и последипломске студије на Институту за књижевност Украјинске 
академије наука. Члан је Националног Савеза књижевника Украјине. 
Аутор је збирке песама „Прилагођавање времену” и научних студија: 
„Таленат као мера значаја”, „Жеђ народа и жеђ за Отаџбином”, 
„Новинарство друге половине XIX и почеткa XX века: модел националног 
идентитета” и др. Састављач је и аутор бројних антологија савремене 
украјинске поезије. Носилац је многих међународних и националних 
књижевних награда и признања, међу којима су и: „Н. Гогољ”, „М. 
Коцјубински”, „Г. Сковорода”, ,,Гранослов”. Поезија јој је превођена и 
објављивана на више од 60 језика. 

 
    Превод и белешка о аутору:   

Ристо Василевски 
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Василевскі Рісто (Сербія) – поет, есеїст, літературний критик, 
перекладач. Академік Македонської Академії наук і мистецтв. Народився 
1943 року в селі Наколец (Преспа, Республіка Македонія). За освітою – 
архітектор. З 1965 року мешкає в Сербії (м. Смедерево). Був засновником і 
керівником Міжнародного фестивалю поезії «Смедеревська поетична 
осінь», Літературного клубу в м. Смедерево і літературної студії для дітей 
«Джерело живого слова», гол. редактором «Македонського інформаційно-
видавничого центру» (м. Панчево). Під його редакцією виходило кілька 
політичних та літературно-мистецьких видань, а також – часопис для дітей 
«Sуница» («Веселка»).  

Нині – директор видавництва «Арка» в місті Смедерево, головний 
редактор літературно-мистецького часопису «Видело» («Світло»), 
редактор журналу «Монс Ауреус» та газети «Книжкові новини». Член 
Товариства письменників Македонії, Спілки письменників Сербії, 
Товариства літературних перекладачів Сербії. Почесний член Слов’янської 
літературно-мистецької Академії (м. Варна, Болгарія).  

Пише македонською і сербською мовами. Автор понад 40 книг. Його 
вірші перекладені 25-ма мовами світу й опубліковані в численних 
антологіях та часописах. Про творчість Рісто Василевські видано три 
студії: «Поетичне осягнення буття» (Міодраг, Мркіч, 1996), «Повернення 
до Преспи» (Ліліана Стеїч, 1999) та “Бесіди про храм” (Ліліана Стеїч, 
2005). Переклав понад 120 книг: з македонської – на сербську, з сербської 
– на македонську, а також з інших мов – на македонську і сербську мови.  

Відзначений багатьма міжнародними та національними відзнаки. Це 
– зокрема, премія імені Братів Міладінових, «Почесне Рацинове визнання» 
(Македонія); «Балкани і Європа», «Балканіка» (Румунія); премія імені Наї 
Нааман (Ліван); Велика нагорода «Летюче перо» (Болгарія); премії імені 
Мілана Ракіча, Серболюба Мітіча, Раде Обреновіча, Захарія Орфеліна, 
«Карагьорге», Печатка князя Лазаря, «Смедеревський Орфей», Золотий 
знак Сербії (Сербія). За перекладацьку діяльність здобув нагороди «Золоте 
перо», «Ювілейне золоте перо» (Македонія). Лауреат Малої Нобелівської 
премії – Міжнародної премії імені Людвіга Нобеля «Будон» (Удмуртія). У 
2014 році став лауреатом Міжнародної літературної премії імені Григорія 
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Сковороди «Сад божественних пісень». Член Міжнародної літературно-
мистецької Академії України.  

 

     
 

Письменниця Анна Багряна вручає нагороди  
Рісто Василевскі (2014 р.).  

 

 
 

Нині Рісто Василевскі мешкає у місті Смедерево.  
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Словацькою переклав Іван Яцканин 
 

Serhij Dziuba  
 
* * * 
Na striebristej dlani večnosti 

maličké dievčatko 

češe si vlasy 

mesačným hrebienkom  

a v rozmarnom zrkadielku 

nevidí svoju tvár: 

 

Je tam jej pohľad 

a vrásky 

neznámej 

Krásky. 

 
* * *  
Na ďalekom 

ostrove, sťa slzy Evy, 

stisnutému objatím 

oslepujúco bielych skál 

tak, že môžete chytiť 

obzor, 

keď neutečie do mora, 

 

našla prístrešie 

hudba – 

aby zrodila 

Muža 

a Ženu. 
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* * * 

Žite dlho, 

píšte málo 

a neobviňujte Nebo 

z hriechu. 

 

* * * 

Uplakaná krásavica: 

mihalnice 

korálkami sĺz 

pritúlili 

dúhu. 

 

* * * 

Ľudia, 

prosím vás, tichšie – 

nepočuť more. 

 

* * * 

V kútiku gitara 

staručká-staručičká, 

ledva stojí, 

ako dieťa.  

Z ukrajinčiny preložil Ivan Jackanin 
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Tetiana Dziuba 
 

* * *  

Deň ustúpil  staničnému rámusu – 

A tiene  sa predlžili, ako koľaje, 

Ktoré vedú do slepej uličky noci. 

Pretínajú ich ženy, 

Malilinké anny kareninové, 

Ktorým únik od problémov, 

Je zaručený len do rána. 

 

* * *  

Zavládne ticho farieb nádeje, 

Zavládne  pokoj farieb šťastia, 

A padne jablko, rozpoltiac sa napoly, 

Jeho polovice zjedia šťastní milenci, 

Ani nezbadajú za konármi uplakanú Evu, 

Ktorá prekliala svoju dávnu avitaminózu. 

 

* * *  

Čas presiaka ako soľ, 

Ako piesok zo starých presýpacích hodín, 

 

Páli, pečie, jatrí. 

A potom mizne, rozpúšťa sa, –  

Stáva sa morom, 

V ktorom sa dobre pohojdať 

Na vlnách spomienok. 
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Škoda len, že krátko, 

Lebo ľudia žijú na pevnine, 

Kde je more soľou... 

 

* * *  

Kráľovné  vždy pripadli hlupákom, –  

presviedča 

ľudová múdrosť. 

 

* * *  

Volám po telefóne, 

Čísla, ktoré viem naspamäť, 

V čase, keď nik nedvihne slúchadlo, 

Len vtedy možno v nich počuť to, 

Čo chceš počuť už dávno. 

Z ukrajinčiny preložil Ivan Jackanin 

  
Яцканин Іван (Словаччина) – письменник, голова Спілки 

українських письменників Словаччини, головний редактор літературного 
журналу «Дукля» та українського дитячого журналу «Веселка». Народився 
28 серпня 1950 року в селі Ряшів (Словаччина). Закінчив педагогічний 
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факультет Кошицького університету ім. П. Й. Шафарика. Живе і працює в 
Словаччині. Автор збірок оповідань «Місце проживання», «Усе залишиш», 
«Наталка вже не плаче», «Тіні й шрами», «Втеча», «Дерев'яний смуток», 
«... як збиті пси», «Вернісаж», «В усьому винні чоловіки»; повісті «Ангел 
над містом» та ін.; художніх перекладів зі словацької, чеської і польської 
мов. Лауреат премій імені Івана Франка (Словаччина), Григорія 
Сковороди, Миколи Гоголя «Тріумф», Дмитра Нитченка та Олени Пчілки 
(Україна). Член Міжнародної літературно-мистецької Академії України. 

 

 

 
      Братислава та символ Словаччини – гора Кривань. 
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Словенською переклала Бістріца Миркуловська  

за участю Віри Чорний-Мешкової   

SERGIJ ZJUBA  
 

* * * 

Na srebrni dlani večnosti 

majhna deklica 

razčesavala lase 

z glavničkom iz mesečine 

ter v ničemernem zrcalcu 

ne vidi lastnega obličja: 

Tam je njen pogled 

in gube 

neznane 

Ženske. 

 

* * * 

Z otoka 

v daljavi, kakor Evine solze, 

stisnjenim v objemih 

blesčeče – belih skal 

lahko bi se doseglo obzorje 

če ne bi zbežalo v morje, 

kjer si najde pribežišče 

glasba –   

ki ustvarja 

Človeka 

In Ženo. 
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* * * 

Živite dolgo, 

pišite malo 

ter ne krivite Neba 

za lastne grehe. 

 

* * * 

Razjokana lepotica: 

na trepalnicah 

biseri iz solza 

so ustvarili 

mavrico. 

 

* * * 

Ljudje, 

prosim, potihoma – 

morje se ne sliši. 

 

* * * 

V kotu – kitara, 

stara – prestara, 

kakor otrok 

stoji težko. 
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TETJANA ZJUBA  
* * * 

Dan beži po železniškem neredu – 

In sence so dolge kakor tračnice, 

Ki peljejo v slepe ulice noći. 

Prečkajo jih ženske 

Nepomembne ane karenjine, 

Katerim pobeg iz problemov 

Je zagotovljen le do razsvita. 

 

* * * 

In bo tišina z barvo upanja, 

In bo vse mirno z barvo sreče, 

In padlo bo jabolko ter se razpolovilo, 

Polovički bosta pojedla srečna zaljubljenca, 

In za vejvjem ne bosta opazila jokajoče Eve, 

Ki je preklela svojo pradavno avitaminozo. 

 

* * * 

Čas se siplje kakor sol, 

Kakor pesek v arhaični klepsidri. 

Gori, žge, tli, 

Potem se oddaljuje, raztaplja se, 

Spreminja se v morje, 

Počutiš se dobro, ko se ziblješ 

Na valovih spominov. 

Škoda – le na kratko 

Kajti ljudje živimo na kopnu. 

Tam kjer je morje je tudi sol. 
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* * * 

Princese vedno dobijo bedaki – 

tako nas pač prepričuje narodna 

mudrost.  

 

* * * 

Pozvonim, telefoniram 

Na številke, ki so mi znane, 

V času, ko nikdo ne bo vzdignil slušalke. 

Samo takrat lahko slišim tisto, 

Kar si zdavnaj želim slišati. 

Poslovenila: Bistrica Mirkulovska s pomočjo Vere Čornij-Meškove.   

  
 

Миркуловська Бістріца (Македонія) – поетеса, прозаїк, дитяча 
письменниця, перекладач зі словенської мови. Народилася 14 березня 1930 
року в місті Скоп’є. Закінчила філософський факультет Університету імені 
Кирила та Мефодія і післядипломні студії з македоністики. Працювала 
викладачем філологічного факультету в університеті міста Скоп’є. Була 



 

118 
 

лектором македонської мови та літератури в Масариковому університеті у 
місті Брно (Чехія). Член Товариства письменників Македонії з 1971 року.  

Бістріца Миркуловська – автор багатьох книжок поезії, зокрема 
хайку, та прози – романів і оповідань. Це: «Квіточки» (1960), «Садочок» 
(1962), «Першокласники» (1972), «Урочисті світла» (1979), «Веселка» 
(1979), «Усі милі діти» (1982), «Зіркова» (1986), «Світло» (1989), 
«Ключнички» (1992), «Зламаний політ» (1996), «Коли цвіли каштани» 
(поезія, Брно, 1997), «Тополі наприкінці дідової левади» (2001), «Навіває 
сніг» (2002), «Лице та виворіт», «Окам’янілий крик» (2005), «Вічна 
дорога» (2006)», «Квіти миру» (2007), «Через пісню хочу сказати тобі» 
(2008), «Лапідаріум» (2009), «Де ти, батьківщино?», «Далекі проблиски» 
(2010), «Я бачу в сні» (2011), «Позначку вислала тобі» (2012) та ін.  

За перекладацьку діяльність відзначена нагородами: «Потокарова 
грамота» колишньої Спілки літературних перекладачів Югославії (за 
переклади зі словенської на македонську мову),  «Золоте перо» (2001, 
2008), «Кирил Пейчинович» (2002), «Грамота 30-го Вересня» (всесвітнього 
дня літературних перекладачів, 2010). 

 
Посприяли: 
 
Мозетіч Бране (Словенія) – поет, прозаїк, перекладач. 

Народився в 1958 році. Автор півтора десятка поетичних збірок, двох 
романів, книжки оповідань і численних перекладів із франкомовної 
літератури. Його твори перекладалися багатьма мовами світу. Вже у 18 
років він надрукував свою першу книжку, позначену впливами 
французького сюрреалізму. Найвідоміша його поетична збірка 
«Банальнощі» відзначена престижною Премією Єнко (2003) і набула 
міжнародного розголосу. Також Бране Мозетіч – натхненний 
популяризатор словенської літератури. Окрім керівництва двома відомими 
видавничими серіями, він очолює Центр словенської літератури – 
громадську організацію, котра надає дієву підтримку учасникам 
літературного процесу з представлення словенського красного 
письменства у світі. Член Міжнародної літературно-мистецької Академії 
України.  

 
Скубич Андрей (Словенія) – письменник, перекладач, науковець. 

Народився 28 грудня 1968 року в Любляні. Студіював англійську та 
словенську філологію на факультеті мистецтв Люблянського університету. 
В подальшому викладав на цьому ж факультеті, а в 2004 році захистив 
докторську дисертацію з соціолінгвістики. Нагороджений преміями 
Кресніка (2000), Жупанчича (відзнака міста Любляни, 2007) та Фундації 
Прешерна (2012) за популярні романи «Гіркий мед», «Попкорн» і 
«Наскільки ти моя?», а також Премією Совре – «за виняткову художню 
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вартість його перекладів» (2007). Нині письменник мешкає в Любляні й 
перебуває на творчій роботі; зокрема, відтворив словенською шедеври 
таких видатних авторів, як Джеймс Джойс, Семюел Бекетт і Гертруда 
Стайн. Член Міжнародної літературно-мистецької Академії України. 

 
 

  
Український поет, перекладач і науковець Дмитро Чистяк та знані 

письменники зі Словенії Бране Мозетіч, Андрей Скубич, Сузана Тратник і 
Станка Храстель в гостях у поетів Сергія і Тетяни Дзюби в Чернігові 
(Вал, поблизу Катерининської церкви, 2014 рік, світлина Тетяни Дзюби). 

 
Тратник Сузана (Словенія) – перекладач, публіцист, прозаїк і 

соціолог. Народилася 1963 року в містечку Мурска Собота на північному 
сході Словенії. Здобула вищу освіту соціолога на факультеті суспільних 
наук Люблянського університету, а післядипломні студії виконувала в 
царині антропології стáтей на факультеті гуманітарної освіти. Її роман 
«Моє ім'я – Даміан» (2001), перекладений чеською, німецькою й 
сербською мовами, задекларував тему гендерних та соціальних проблем, 
що становить тематичне коло зацікавлень авторки. Нині Сузана Тратник – 
одна з найвідоміших новелістів Словенії, авторка чотирьох збірок 
оповідань, роману, а також монодрами; її твори мають театральний успіх і 
перекладені численними іноземними мовами. 
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Храстель Станка (Словенія) – поетка, перекладачка з 
хорватської та сербської, організаторка численних культурних імпрез. 
Народилася у 1975 році в містечку Брежіце. Студіювала теологію у 
Люблянському університеті. Авторка двох збірок поезії – «Низькі 
тони» (2005) та «Господи, дещо для тебе маємо» (2009) й роману 
«Гра» (2012). Станка Храстель – володарка титулу «Найкращий молодий 
поет»; нагороджена Премією за першу книжку та Премією Блакитного 
птаха за перший роман. Учасниця багатьох міжнародних літературних 
фестивалів (Україна, Колумбія, Угорщина, Чехія, Італія, Хорватія, Австрія, 
Чорногорія…).  
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  По дорозі до Чернігівського художнього музею ім. Г. Галагана.  
  Крутий підйом, аж дух захоплює!  
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Сергій і Тетяна Дзюби з гостями зі Словенії. 
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А на цих чудових знімках – Батьківщина наших словенських друзів:    
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Таджицькою переклав Шохін Самаді 
 
Сергий Дзюба 
 

* * * 
Дар рўи кафи нуқрафоми абадият 
духтаре хурдакак 
мўйҳояшро шона мезанад 
бо шонаи маҳтобї 
ва дар оинаи пурнозунуз 
рўи худро намебинад: 
 
Дар он нигоҳи ў, 
ҳам ожангҳои  
Зани ношинос.  
 

* * * 
Дар љазирае дур,  
ҳамчун ашкҳои Момоҳаво 
фишурда дар оғўш 
дар сахраҳои сафеди тобон 
чунон, ки доштан мумкин фазоро, 
агар он ба баҳр нагурезад, 
 
сарпаноҳ ёфт 
мусиқї –  
то бисозад  
Мардрову 
ҳам Занро. 
 

* * * 
Дер бизї, 
кам бинавис 
ва Қазову қадарро макун айбдор 
дар гунаҳҳо. 
 

* * * 
Соҳибљамоли гиряолуд: 
мижгонҳояш 
бо мўҳраҳои ашк 
рангинкамонро мафтун карданд. 
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* * * 
Одамон, 
хоҳиш мекунам, ором –  
баҳрро намешунавам. 
 

* * * 
Дар кунљ гитор, 
куҳнаяк 
чуноне ба кудак, 
истодан душвор. 
 
Тетяна Дзюба  
 

* * * 
Рўз шаб шуд бо ғалоғулаи вокзал –  
Ва сояҳо чун релсҳо шуданд дароз, 
Ки ба сарбастагии торикї мебаранд.  
Онҳоро занҳо  мегузаранд, 
Хурдшудаҳои анна каренинаҳо, 
Ки аз мушкилиҳо – растагорї  
Танҳо то субҳидам кафолат дода шудааст. 
 

* * * 
Ва меояд хомўшї бо ранги умедбахш, 
Ва мешавад оромиш бо ранги хушбахтї, 
Ва меафтад себ, ду пора шуда, 
Пораҳои онро мехўранд ошиқони хушбахт, 
Ва дар паи шохаҳо намебинанд Момоҳавои гирёнро, 
Ба авитаминози худ нафрин гуфта. 
 

* * * 
Вақт бо шурї метаровад, 
Чун хок аз соати кўҳантарин, 
  
Месўзонад, оташ мезанад, мехарошад, 
Сипас дур мешавад – маҳлул шуда  
Ва ба баҳр бармегардад, 
Ки дар он хуб алвонљ хўрда, 
Дар амвољи хотираҳо. 
 
Афсўс, ки дароз не,  
Зеро тамоми инсоният дар хушкї мезияд,  
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Ки баҳр чун намак аст...  
 
* * * 

Шоҳзодаҳо ҳамеша ба камақлон мерасиданд, –  
мегўяд  ҳикмати мардум. 
 

* * * 
Ба телефонҳо занг мезанам,  
Ки рақамҳояшонро медонам аз ёд. 
Ҳангоме, ки ҳељ кас гўширо намебардорад. 
Танҳо дар ин вақт мешунавї он чизеро,  
Ки шунидан мехостї кайҳо. 
 

Ба тољикї тарљумаи Шоҳин Самадї  
 

  
 

Самаді Шохін (Таджикистан) – поет, журналіст, дипломат. 
Закінчив факультет журналістики Московського державного університету 
імені Михайла Ломоносова (2006), Дипломатичну академію Міністерства 
закордонних справ Російської Федерації за спеціальністю «міжнародні 
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відносини» (2011). Мешкає у м. Душанбе. Пише таджицькою мовою. Член 
Міжнародної літературно-мистецької Академії України. 

 
Посприяли: 
 
Самаді Абдулгамід (Таджикистан) – відомий таджицький 

письменник та перекладач. Зокрема, переклав таджицькою мовою книжку 
новел Григора Тютюнника «Климко». Батько письменника Шохіна Самаді. 
Член Міжнародної літературно-мистецької Академії України.  

 

 
 
Шокало Олександер (Україна) – есеїст, культурософ, 

перекладач, українознавець, сходознавець, публіцист, літературознавець, 
видавець, громадський діяч. Народився 1949 року в Чернігівській області. 
Закінчив Київський (українська філологія), а також Самаркандський 
(іраністика й тюркологія) університети (1977), аспірантуру при Інституті 
літератури НАН України (1985). Член Національної спілки письменників 
України (з 1979).  Засновник і головний редактор науково-популярного 
журналу «Український Світ» (з 1991 року). Співзасновник та голова 
Київської міської громадської організації «Українсько-таджицьке 
товариство ім. Агатангела Кримського» (з 2000), Всеукраїнської 
громадської організації «Українська Взаємодопомога» (з 2003), 
Міжнародної громадської організації українців «Четверта Хвиля» (з 2006).  

Здійснив низку міжнародних культурницьких ініціатив. Автор 
близько п’ятисот есеїв, наукових праць, публіцистичних статей, перекладів 
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зі східних мов. Частину творів опубліковано англійською, білоруською, 
литовською, німецькою, російською, таджицькою і турецькою мовами. 
Співперекладач, редактор та видавець рукописної спадщини П. Юркевича 
«Історія філософії права. Філософія права. Філософський щоденник» 
(1999).   

Ініціатор видання, упорядник меморіального альманаху «Видатні 
діячі України минулих століть» (2001). Упорядник, автор передмови, 
приміток і перекладу раритетних творів Пантелеймона Куліша «Моє 
життя» (2005). Також він співупорядник, автор передмови й біографічних 
довідок Антології політичного традиціоналізму «Українська державницька 
ідея» (2007 р.). Упорядник і редактор книжки мемуаристики й методології 
хорового співу – Павло Муравський «Чистота співу – чистота життя» 
(2012). Упорядник і співавтор книжки «Георгій Вороний – геній 
математики з українським серцем» (2013).  

За його сценаріями та участю створено науково-популярні й 
художньо-документальні фільми про феномени Сіверії: «Чорна Рада» 
(1994), «Густиня» (1995), «Подорож у втрачене минуле» (1995), 
«Невгамовний Пантелеймон» (2006). Нагороджений медаллю PRO-ARTE 
Ґільдії митців Німеччини (1994) «за заслуги в розвитку взаєморозуміння 
між народами на основі культур, зокрема концепцію журналу 
«Український Світ», який сприяє міжкультурній взаємодії». Лауреат 
Всеукраїнської премії імені Бориса Грінченка (2010). 

Член Міжнародної літературно-мистецької Академії України.  
 

 
 
      Таджикистан. Національна бібліотека в Душанбе.  
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Фанські гори та Сарезське озеро.   
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     Світлини з дивовижних подорожей державами Азії відомого українського мандрівника Михайла Павлюка  

   
      Чаювання з афганцями (екстремальні мандри Афганістаном). 
      Узбережжя провінції Ачех на Суматрі (улюблена Індонезія).   
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  З мешканцями тибетського монастиря (провінція Сичуань, Китай). 
     Краєвид із вулкану Таланг на Верхнє Озеро (Суматра, Індонезія). 
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Чарівний камінь на горі Ліман у східній Яві (Індонезія). 
Гірські краєвиди в західній провінції Ірану – Курдистані. 
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  Місцеві мешканці Курдистану (Іран). Вулкан Агунг (Балі, Індонезія). 
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      На вершині Гайонг під час сходження на гору Горбу (Малайзія). 
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У джунглях Індонезії. Кабул із гірської вершини (Афганістан).  
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ТТатарською переклав Марсель Салімов   Сергей Дзюба  
* * *     («На сріблястій долоні вічності»)  Мәңгелекнең көмештәй учында кечкенә бер кыз бала ай тарагы белән чәчен тарый, тик талымчан көзгедә  күрми үзенең йөзен:  Анда аның карашы   Һәм ят Хатын битендәге җыерчыклар.  
* * * 
    («На острові…»)  Горизонтны, әгәр диңгезгә качмаса, тотып алырлык итеп, ак кыялар кочагына Еваның күз яше кебек кысылган утрауда, бик еракта,  кулай урын тапты илаһи көй –  Ир белән Хатынны дөньяга яратыр өчен.  
* * *  
    («Живіть довго…»)  Озак яшәгез, аз языгыз һәм гаепләмәгез Күкне гөнаһларда. 
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* * * 
    («Заплакана красуня…»)   Елаган чибәркәй: керфекләре күз яшьләре белән  җәйгорны сихерләде.  
* * * 
    («Люди, будь ласка, тихіше…») Кешеләр, зинһар, шауламагыз – диңгез шавы ишетелми.  
* * * 
    («В кутку гітара…») Иске гитарага почмакта, бала сымак, басып торуы авыр.   

  Відомий башкирський письменник Марсель Салімов  на Міжнародному фестивалі поезії у Варні (Болгарія).     
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ТТатьяна Дзюба   
* * * 
    («День відступив вокзальним гармидером…»)  Вокзал шау-шуында көн кичкә авышты – Төн тупигына илтүче рельслар кебек,  Күләгәләр озынайды. Аларны кисеп үтәләр Бары таңга чаклы гына Мәшәкатьләрдән арынган Вак анна карениналар.   
* * * 
    («І буде тиша кольору надії…»)   Булыр өмет төсенең дә тынлыгы, Булыр бәхет төсенең тынычлыгы, Урталай бүленеп алма төшәр дә, Бәхетле гашыйклар аны ашап куяр, Агач артында, күптәнге авитаминозын каргап, Елап торган Еваны да күрмәс алар.   
* * * 
    («Час просочується сіллю…»)   Борынгы сәгатьтән коелган ком шикелле, Вакыт сарка тоз булып, Яндыра ул, көйдерә, әрнетә ул. Ә аннан соң ераклаша – эри дә  Диңгезгә әверелә, Хәтирәләр дулкынында Нинди рәхәт тирбәлүе.   Кызганыч тик шунысы – озак түгел, Чөнки кешеләр яши бит коры җирдә, Ә анда диңгез – тоз… 
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Герб Татарстану 
 
* * * 
    («Дзвоню по телефонах…»)  Трубканы беркем дә алмаган чакта Яттан белгән номерларга Шалтыратам. Фәкать шунда гына ишетергә мөмкин Бик-бик күптән ишетергә теләгәнне. 
 
* * * 
    («Королівни завше діставались дурням…»)  Патша кызлары һәрвакыт тилеләргә эләгә, – дип инандыра халык  акылы.  

     
Сергій Дзюба з сестричкою Валею та двоюрідною сестрою Зоєю 
в рідному Пирятині – відпочинок у лісі, на острові Масальському.  



 

140 
 

Турецькою переклала Ірина Прушковська 

Sergiy Dzüba 
 

* * * 

Sonsuzluğun gümüş avucunda 
Küçük kızcağız 
Gür saçını 
Ay tarağıyla tarıyor 
Ve şımarık aynada 
Yüzünü göremiyor. 
 
Sadece gözlerinin bakışını 
Ve yabancı Kadının 
Yüz kırışıklarını. 
 

* * * 

Havva’nın gözyaşları  
kadar uzak, 
Bembeyaz kayalar kucağında 
Ufuğun denize kaçmama şartıyla 
Sıkışmış 
adada 

 
Erkeği 
Ve Kadını 
Dünyaya getirmek için 
Müzik 
Barındı. 
 
* * * 

Çok yaşayın, 
Az yazın, 
Göğü günahlarla 
Suçlamayın.  

 
* * * 

Gözyaşlarında boğulan güzellik:  
Gözkapakları 
Yaş gerdanlığıyla 
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Gökkuşağını  
Kapattı.  

 
* * * 

İnsanlar, 
Ne olur, daha sessiz olun –  
Deniz duyulmuyor.  

 
* * * 

Köşede gitar 
Eski mi eski 
Çocuk gibi 
Zor duruyor.  

           
               Tetyana Dzüba  
 

* * * 

Gün garın gürültüsüyle kayboldu, 
Gölgeler gecenin çıkmazlığa giden  
raylar kadar uzun oldu. 
Onlardan sadece sabaha kadar  
Problemlerden uzak  
durabilecek olan 
Minnacık Anna Kareninalar geçiyor. 

 
* * * 

Sessizlik ümit renginde olacak, 
Sükunet mutluluk renginde olacak, 
Elma düşüp, ikiye bölünecek, 
Parçalarını aşıklar yiyecek 
Çoktan vitaminsizlikten usanan  
Dallar arkasında saklanıp ağlayan  
Havva’yı farkedemeyecekler. 

 
* * * 

Zaman kum saatinde gibi 
Tuzla akıyor. 
 
Yakıyor, acıtıyor, 
Sonra ise uzaklaşıp suda yok oluyor, 
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Hatıralar dalgalarında zevkle sağlanma imkanını sunan 
Deniz oluyor. 
 
Ne yazık ki bu uzun sürmüyor, 
Çünkü insanlar karada yaşıyorlar. 
 

Denizin olduğu yerde – tuz... 

 
* * * 

Atalarımızın söylediği gibi 
Kraliçeler sadece aptallarla evleniyorlardı.  

 
* * * 

Ezbere bildiğim telefon 
Numaralarını çeviriyorum. 
Sadece kimse açmadığı zamanlarda 
Uzun zamandır duymak istediğim şeyleri 
Duyabiliyorum. 

 

 
 
Прушковська Ірина (Україна) – кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри тюркології Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка. Народилася в 1981 році у Києві.  В  1998-му вступила до 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2003 року 
отримала диплом  магістра філології за спеціальністю «Викладач турецької 
мови та літератури, англійської мови, перекладач (турецька, англійська)».  
У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Творчість Шейха 
Ґаліба у контексті літератури індійського стилю» (за спеціальністю 
10.01.04. – література зарубіжних країн). 2008 р. одержала звання доцента. 
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У 2011-му стала «Викладачем року Інституту філології». В січні 2012 р. 
обрана вченим секретарем спеціалізованої вченої ради Д 26.001.39 із 
захисту докторських і кандидатських робіт. З 2003 року і до сьогодні 
працює на кафедрі тюркології. Автор понад 50-ти наукових та навчально-
методичних праць, монографії з турецької літератури, а також підручника 
з турецької мови. Член Міжнародної літературно-мистецької Академії 
України. 

   

 
 

Туреччина. Мечеті Коджатепе (вгорі) та Селіміє.   
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Обкладинка книжки Тетяни і Сергія Дзюби «Яблука з небесного 

саду» туркменською та українською мовами (перекладач Ак Вельсапар; 
Швеція, Стокгольм, видавництво «ГУН»; Україна,  Київ, «Український 
пріоритет», 2015). В оформленні цієї ошатної збірки використана 
робота видатного художника Густава Клімта «Дерево життя».  
 

Передмова Ак Вельсапара   
 

Bir maşgalada iki şahyr  
Tetýana bilen Sergeý Dzýubalaryň döredijiligi edebiýatda her ädimde 

duşýan hadysa däl. Umuman, bir maşgalada är-aýalyň ykrar edilen şahyrlar 
bolmagy gabat gelse-de, olaryň döredijiliginiň bir ugurdan gopmagy juda seýrek 
duşýar. Emma Tetýana bilen Sergeýiň döredijiliginde göz-görtele meňzeşlik bar, 
ýogsa öz goşgularynda olaryň biri çuňňur liriki äheňlere, beýlekisi-de pelsepä 
ýykgyn edýär. Has jikme-jik aýdanyňda, Tetýana çylşyrymly durmuş 
problemalaryna aralaşmaga dyrjaşýar, Sergeýiň döredijiliginde bolsa söýgi 
lirikasy hem-de kinaýa agdyklyk edýär. Bu iki şahyr döredijilikde stil taýdan 
doly özbaşdak bolsalar-da, her halda, üns berseň, olaryň şygyrlarynda ruhy we 
käbir forma meňzeşliklerini-de görse bolýar.  
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Sergeýiň söýgi lirikasyna, Tetýananyň bolsa durmuş pelsepesine ýykgyn 
etmegi nämedenkä? Göräýmäge, bu tersine bolmaly ýaly. Çünki edebiýatda, 
adatça, aýal-gyzlar öz döredijiliginde söýgi temasyna, erkekler bolsa pelsepä 
ýykgyn edýär diýen garaýyş bar. Emma är-aýal Dzýubalaryň döredijiligi bu 
stereotipi bozýar. Belki, bu Tetýananyň ylym bilen meşgullanýanlygyndandyr? 
Ol dilçi alym, ylymlaryň doktory. Tetýananyň ylym adamsydygy onuň 
döredijiliginde doly aýdyň bolýar. Sergeýiň goşgularynda söýgi temasynyň 
agdyklyk etmeginiň-de özüne ýetesi sebäbiniň, syrynyň bardygyny çaklasa 
bolar. Onuň söýgi temasyndan ýazan goşgularynyň hemmesi diňe bir zenana – 
aýalyna bagyşlanan! Bu kitabyň düýbünde ýatan syr hem belli bir derejede 
şonuň bilen bagly… 

Tetýana özüne gönükdirilen söýgi lirikasyna filosofiki şygyrlar bilen 
jogap berýär. Onuň döredijiliginde zenanlar poeziýasyna mahsus näziklikden 
filosofiki äheň üstün gelýär. Goşgularda örboýuna galýan filosofiki soraglara 
şahyryň liriki gahrymany degerli jogap tapmagyň hötdesinden gelýär, olar 
ritoriki soraglar bolup galmaýar. Gepiň gysgasy onuň döredijiliginiň häsiýetli 
aýratynlygy – bu durmuşa real garaýyş, pelsepesi-de howaýy däl, anyk durmuş 
filosofiýasy. 
  Türkmen edebiýatynda hem şuňa meňzeş edebi hadysa bar. Atamyrat 
Atabaýew bilen Bibi Orazdurdyýewanyň  döredijiligi muňa mysal bolup biler. 
Ýöne är-aýal A.Atabaýew bilen B.Orazdurdyýewanyň goşgularynda göze 
dürtülip  duran stil ýa forma meňzeşligi ýok. Bir maşgala bolsalar-da Atamyrat 
bilen Bibi poeziýada biri-biriniň täsirine düşmän, öz döredijilik 
aýratynlyklaryny saklap bildiler.  

Dzýubalaryň döredijiligi biraz başgarak: olaryň edebi ugurlary hem 
tapawutly, hem meňzeş. Terjimeçi hökmünde aýtsam, goşgularyny okanyňda 
Tetýananyň dilçi alymdygy, ene dilini örän çuň bilýändigi öz-özünden düşnükli 
bolýar. Onuň goşgularynda gündelik gepleşikde seýrek ulanylýan, ýogsa-da asla 
ulanylmaýan we diňe ylmy töwereklere mälim sözler, aňlatmalar, düşünjeler kän 
duşýar. Ol sözlere ilki-hä düşünmek kyn, düşüneniňden soňam, türkmen diline 
düşnükli geçirmek, ukrain dilindäki obrazlaryň, aýlawlaryň, aňlatmalaryň 
türkmençe ekwiwalentini tapmak kyn. Dogrusy, Tetýananyň goşgularyny 
terjime etmek käte hut rebus, ýagny tapmaça çözen ýaly synaga öwrülýär.  

Ol goşgulary türkmençä deňli-derejeli geçirmek üçin işiň dowamynda ene 
dilimiziň seýrek ulanylýan leksiki mümkinçiliklerinden peýdalanmaly, hatda tas 
ýatdan çykarylan we adatça poeziýada ulanmakdan gaça durulýan aýlawlara, 
sözlere, aňlatmalara ýüzlenmeli bolan gezekleri bar. Bu-da, elbetde, terjime 
işinde goşmaça kynçylyga öwrülýär. Terjimeçi şol kynçylyklaryň dogry 
çeperçilik çözgüdini gözläp tapmaly bolýar. Ýöne bu gözlegler netijesiz 
bolmaýar, agzalýan kynçylyklara çözgüt agtaranyňa degýär. Sebäbi meseläni 
çözeniňden soň, döredijilikli zähmetiň netijesinde türkmen diline täze 
aňlatmalar, düşünjeler, söz düzümleri gelýär. Bu işiň perspektiwada türkmen dili 
üçin peýdaly boljakdygyna ynanmazlyk mümkin däl. 
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Sözümiň soňunda aýtjagym, bu kitaby okanyňyzda, nätanyş obrazlar, 
aňlatmalar gabat gelende, olar bir göräýmäge düşnüksiz, kyn, çylşyrymly bolup 
görünse-de, esere oňaýsyz baha kesmäge gyssanmaň. Öwrenişilmedik sözler, 
söz düzümleri, obrazlar duşanda, olary säwlikdir ýa-da ýalňyşlykdyr öýtmeli 
däl. Olar goşgulary ukrainçadan türkmençä öz mynasyp derejesinde geçirmek 
üçin tapylan çözgütler bolup biler.  

Ýanaşyk ýerleşdirilen ukrainça original bilen türkmençe terjimeleriň käte 
forma we ölçeg taýdan gabat gelmezligi-de, goý, hiçi kimi geňirgendirmesin. 
Çünki ukrain hem türkmen dillerinde goşgy düzüliş ölçegleri düýpgöter 
tapawutly. Şol sebäpden original bilen terjimäniň forma hem ölçeg taýdan özara 
tapawutlanmagy tebigy ýagdaý. 

Ak Welsapar  
 

 

 
Відомий шведський і туркменський письменник Ак Вельсапар 
(Швеція, 2012 рік).  
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Кохання та філософія?  
 
Творчість Тетяни і Сергія Дзюби – явище, яке зустрічається в 

літературі нечасто. Обоє вони однаково талановиті  поети. І мені хотілося 
б відшукати у їхньому письмі бодай якісь спільні риси, незважаючи на те, 
що у Сергія творчість переважно пройнята глибокою лірикою, а у Тетяни – 
здебільшого роздумами про сенс буття. Проте, не важко помітити 
подібність у їхньому мистецтві, між філософськими віршами Тетяни та 
інтимною лірикою Сергія. Він – той, хто віднайшов гармонію та ідеал, 
хоча б у поезії, Тетяна – в пошуку та очікуванні їх. Утім, підкреслю ще раз, 
стиль і манера обох поетів – цілком самодостатні.  

Чому ж у своїх віршах Сергій переважно звертається до лірики, 
а Тетяна більше вдається до глибоких роздумів про життя і вічність? 
Зазвичай у  літературі трапляється навпаки: жінки пишуть про кохання, а 
чоловіки схильні філософствувати. Однак своєю творчістю українці Тетяна 
і Сергій цей стереотип змінюють. Звісно, це не пов'язано з тим, що Тетяна 
за професією – вчений літературознавець, доктор наук. Адже чимало 
поезій написані нею раніше. Зате нескладно розгадати секрет такої 
кількості інтимної лірики у Сергія. Все справді просто – він закоханий! 
Закоханий раз і назавжди в одну жінку! Всі його вірші присвячені дружині 
та Музі – Тетяні! Отож секрет творчого успіху Сергія Дзюби – у вірності 
його почуттів.  

Тексти Тетяни не мають зазначеного адресата. Окрім того, було 
б великим спрощенням ототожнювати авторку та її ліричну героїню. Але, 
як на мене, у її творчості однозначно переважають філософські мотиви над 
усім іншим. На основоположні питання життя, поставлені у цих 
проникливих віршах, її лірична героїня знаходить справді гідні, мудрі 
відповіді. Тобто творчість Тетяни характеризується реальним поглядом на 
життя, а її філософія – цілком оригінальна та життєдайна, оперта на  
християнські ціннісні орієнтири.   

У туркменській літературі теж є дуже цікаве подружжя поетів – 
Атамурад Атабаєв і Бібі Ораздурдиєва. Однак у їхній творчості не можна 
знайти ні формальної, ні духовної подібності, стилі у них – теж різні. 
Атамурад і Бібі продовжують зберігати повну творчу самостійність, 
незважаючи на довге спільне життя. 

Дзюби в цьому сенсі представляють інший приклад. Їхня 
творчість – водночас і чимось схожа, і зовсім різна! Як перекладач можу 
сказати, що вірші Тетяни – ускладнені й інтелектуальні, вона чудово 
демонструє лексичні, стилістичні скарби рідної мови. У її текстах 
зустрічається чимало колоритних слів та фразеологізмів, які навряд чи 
можуть бути знайомі звичайному  читачеві. Відверто кажучи, деякі слова й 
поняття, що яскраво, розмаїто й так органічно присутні у талановитих 
українських поезіях Тетяни, а також складні образи, які будуються на них, 
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і мені, іншомовному перекладачеві, поету, збагнути було досить непросто. 
Часом доводилося їх перечитувати, щоб дійти до суті образів та дивовижно 
парадоксальних висловів, до осердя самого вірша. Доводилося згадувати, а 
частіше – вивчати енциклопедії, знайомитися з новими для себе поняттями 
та афоризмами. А коли я збагнув неймовірну вишуканість, філігранність, 
чуттєвість, глибину поетичних образів пані Тетяни, постало питання – як 
усе це перекласти туркменською, щоб вірші звучали природно й красиво, 
були доступні за змістом? Аби вони не стали для туркменського читача 
чимось на зразок розгадування кросворду. Адже нелегко знайти щоразу 
еквіваленти українських образів, висловів і понять туркменською мовою. 
Тому переклад віршів Тетяни вимагав неабиякої майстерності. Власне, це 
був певний виклик для перекладача, який я прийняв і зробив усе належне, 
щоб гідно впоратися з цим непростим завданням. Утім, я отримав велике 
задоволення, працюючи над цими витонченими і водночас складними, 
загадковими текстами.  

У процесі перекладу творів Тетяни мені часто доводилося 
заглиблюватися в лексику рідної мови, щоб знаходити адекватні слова і 
точні афоризми, використовувати напівзабуті або й зовсім забуті слова, 
вирази, лінгвістичні звороти, щоб відтворити красу українських віршів 
своєю мовою. Це стало найбільш трудомісткою частиною роботи над 
перекладами віршів Тетяни, власне, й дещиці поезій Сергія. Однак саме це 
в підсумку виявилося головним здобутком перекладача. Адже завдяки 
такій, без перебільшення, титанічній роботі, я відкрив для себе чимало 
нового, цікавого та, справді, корисного! Взагалі, досвідчений, професійний 
перекладач у пошуках творчих рішень, поставлених перед собою художніх 
завдань, нерідко здійснює і чудовий внесок у скарбницю рідної мови, 
збагачуючи її новими гарними образами, влучними, дотепними 
афоризмами і вишуканими лексичними зворотами. Творчі пошуки 
безплідними не бувають! 

На закінчення, звертаючись до туркменських читачів, хочу 
зауважити: якщо, читаючи цю книгу, зустрінетеся з незнайомими для вас 
образами, висловами, лексичними зворотами, якщо навіть вони подекуди 
здадуться вам чужими й незрозумілими, не поспішайте відкласти книгу, не 
думайте, що то – помилка перекладача. Може бути, це і є те нове у рідній 
мові, покликане на належному рівні передати зміст українського 
оригіналу. Також нехай не бентежать читача деякі відмінності у формі та 
розмірах віршів туркменською й українською мовами. Така відмінність 
віршованих форм, розміру оригіналу та перекладу творів – цілком 
виправдана.  Все-таки, в першу чергу, я прагнув найточніше передати 
непересічні думки авторів, їхні небуденні, неповторні, яскраві образи. 

Взагалі ж, я переконаний, що сучасна за своїм змістом і духом 
та водночас унікальна, витончена творчість українських поетів Тетяни і 
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Сергія Дзюби навряд чи залишить байдужими справжніх шанувальників 
поезії в Туркменістані. 

Ак Вельсапар 
  

 Сергій Дзюба з рідними 
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Туркменською мовою переклав Ак Вельсапар (Швеція) 
Türkmen diline geçiren Ak Welsapar (Şwesiýa)  

 
Sergey Dzýuba 
Сергій Дзюба 

 
Bir gün men öz soňky şygrym ýazaryn… 

 Колись я напишу останнього вірша… 
 

Bu kitaby-da öz görkana aýalyma bagyşlaýaryn. Sebäbini özi bilýändir… 
Sergeý Dzýuba 

Моїй дружині Тетянці з ніжністю та любовю присвячую і цю книжку.  
Сергій Дзюба 

 
”Çernigow duralgasy” goşgular tapgyryndan 
Із циклу «Станція Чернігів»     

 
Öwrenjäniň balladasy 

Poeziýa düşünmäge zerur mydam ümsümlik. 
Çem gelen boşluklar däl, bölünen setir goýup, 
Eýse fortepiano çalyp haçan-da bir eliňde, 
Sen özüňi daşy alnan ownuk monstr dek duýup, 
Oturan oturgyjyň döwmäge taýyn her demde. 
 
Namaz wagtyn ýatladýan tanyşmy size ümsümlik? 
Içgi – ýalňyzlyk hem dertden – rahatlyk onuň ady? 
Men welin şol ümsümligi söýýän, kitap okalan, 
Aýalym Tatýananyň şygryndan alan ody, 
Lina Kostenkonyň täsin ýaş şygryndan dokalan. 
 
Ah, siz zenan şahyrlary iki müňünji ýyllaň! 
Öz ýaşlygyn gürrüň berýän gaýtalap öwran-öwran. 
Näzik elleri Aýalyň – alyhezreti edep – 
Öpýän yşaraty bilen uzaýan bütin dünýä, 
Söýgi däldir bilseň eýýäm, poeziýa däl entek. 
 
Filosofyň göwni hakdan – saz dek eldegrilmesiz. 
Men Hudaýy söýýän hem-de duýýan gitsem her ýana –  
Hatda adamdan hyň berýän trolleýbusda ýörsem-de. 
Şol sebäpden gatnajagam bolamok men buthana. 
Aýratynam baýramlarda. Başagaýlyk – barsaň-da. 
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Ol meniň düýşüme girýär, ol meň pikirim mydam 
Onuň bilen gürleşmek meniň üçin gyzykly. 
Ylalaşsyn, ylalaşmasyn – bu öz işi her kesiň! 
Dramaturgiýadan Onuň başy çykýar ymykly. 
Meniň öz ömrümiň gelýär soňky demin bilesim! 
 
Hudaýdan köp oý-pikirim – diňe Tanýa hakynda. 
Hawa-da, men söýmäni söýýän zatlardan barça. 
Bu dünýäde hemme zatda bardyr diýýäler hökman çen, 
Söýgidir Goşga bolmaz berilmek professionallarça, 
Ine, şonuň üçin hut men, meger, çeper höwesjeň. 
 
Men hatda Ukrainanam söýýän, gör-ä al kakan! 
Çernigowam söýýärin men, topragym dogup-dörän. 
Ýaşasa-da ençe gysganç, göripler gyýa bakan. 
Bolmasa-da Bethowendir munda Şopen köçesi, 
Belki, munda söýeniňe degýän zatlar kän örän… 
 
Megerem, bu başagaýlyk bu häzirki zamanda, 
Möwç urýarka syýasy bihaýalyk hem talaň, 
Duýulýarka graždanlyk urşuň ajy ys-tüssesi. 
Şahyr nakys aýdymlara güýmenmez, almaz beleň, 
Ol aýagyn ýerden üzmez, bolar ýeriň hassasy. 
 
Ýöne men ”hökman” sözüne, ählumumy söz diýip, 
Uýup baramok elmydam, tertip içre owulyp. 
Bolup biler, belki, özüm söýýändirin aşa men. 
Ýogsa näme, az däl mende, sanap görsem, gowulyk: 
Men – ajaýyp hem zehinli, salykatly, ýaşa men! 
 
Gowy görýän ahyr bir gün bolar diýip täsinlik 
Siz hyýalda ýasarsyňyz meni gurjak ýasan dek, 
Kyn däl ahyr azap etseň, ýasamak janly gurjak! 
Hatda duýup, aýdyp biljek nämeler bolsa gerek – 
Doglan gününden başlap, tä ölýänçä gygyrjak. 
 
Belki, meni ýadygärlik islärsiňiz saklamak – 
Altyn balykly akwarium saklan ýaly üýtgeşik: 
Belki, siziň göwnüňizden ahyr bir gün turaryn. 
Ýogsa-da, men täsin diňim, täsin dünýämden geçip, 
Siziň pany dünýäňize gökden başak uraryn! 
 
Siz hem gussa şerabyny dadyp bir günden bir gün 
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Geçersiňiz düşege – kim bilen, oň parhy nä?! 
Duýarsyňyz özüňiz posly awtoulag dek 
Çekersiňiz ýalňyzlyk gussasyny Ýer kimin, 
Garaşyp Nuh tupanyna ikinji gezek geljek. 
 
Siziň şonda, belki, maňa gider biraz gözüňiz, 
Köpleň söýüp, köpleriň hem ozal ýigrenip gezen. 
Oýlarsyňyz, gelmändi ol her hal dünýä azaşyp,  
Geňem bolsa: meni oýlap taparsyňyz siz bir gün, 
Belki, bu çyn hem-de ýalan bolar emma azajyk… 
 

Дещо про любов справжнього непрофесіонала  
 
Для того, щоб зрозуміти поезію, потрібна тиша.  
Не раптові, дрібно нарізані кружальця пауз,  
коли відчуваєш себе затравленим монстриком,  
готовим однією рукою грати на фортепіано,  
а іншою – ламати стілець.  
 
Ви знаєте тишу, яка нагадує молитву?  
Напій з самотності і болю, який у нас називають спокоєм?  
Я люблю таку тишу,  
вірші моєї дружини Тані  
і мудру поезію молодої Ліни Костенко.  
 
Бідні юні поетки двотисячних!  
Часто вони лише переказують молодість.  
Але найкрасивіші, найвитонченіші руки її величності Жінки, 
підставлені для поцілунків усьому світу, –  
вже не кохання і ще не велика поезія.  
 
Душа філософа – щира і водночас недоторкана, як музика. 
Я люблю Бога і відчуваю його присутність –   
навіть у переповнених тролейбусах.   
Тому мало ходжу до храму.  
Особливо на великі свята. Там суєтно.  
 
Він сниться. Я без кінця думаю про Нього.  
Мені цікаво сперечатися з Ним, 
погоджуватися й висловлюватися інакше.  
Все-таки Він трохи розуміється на драматургії.  
Ну, й кортить дізнатися про останню мить свого життя!  
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Більше я думаю тільки про Таню. 
Так, я люблю кохати.  
Кажуть, у цьому світі  
професійно не можна займатися двома речами: коханням і поезією.  
Отож я – справжній непрофесіонал. 
 
Я навіть Україну люблю – хай їй грець!  
І люблю свій Чернігів,  
де мешкає багато жадібних та заздрісних людей,  
немає площі Бетховена й вулиці Шопена, 
але є немало іншого, – от хоча б за це.  
 
Мабуть, у нинішні смутні часи,  
часи політичного лицемірства  
й гіркого запаху громадянської війни,  
поет повинен не зриватися на фальцет,  
жити на Землі, проте у Всесвіті.  
 
Тільки я не завжди пристаю  
на це універсальне слово «повинен»,  
бо доволі люблю себе.  
Ще б пак! У мені – стільки позитиву:  
я – добрий, більш-менш талановитий і дуже скромний. 
 
Взагалі, я люблю уявляти,  
як колись ви вигадаєте мене. Це буде нескладно!  
Вигадаєте, мов ляльку,  
яка вміла говорити і знала невеличкі почуття –  
розміром від народження до смерті. 
 
Можливо, ви схочете мати мене напам’ять –  
як акваріум із рибками золотої ментальності.  
Раптом я роздмухаю хоч одне ваше бажання  
чи викинусь зі своєї химерної вежі  
у ваш правильний світ? 
 
Інколи ви випили б найгіршого вина  
і лягли в ліжко – не так вже й важливо з ким.  
Інколи ви відчуваєте себе іржавим авто,  
самотнім, як наша Земля  
напередодні другого Потопу. 
 
Мабуть, тоді ви трішки позаздрите мені,  
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якого любило й ненавиділо стільки інших.  
Просто ви подумаєте, що я ніколи не був купою металевого брухту. 
Дивно: колись ви неодмінно вигадаєте мене…  
І це буде неправда. 

 
Jadygöý hakda ballada 
        (bolan waka) 
 
Perwaýsyzlyk höküm sürýärkä, ine, 
Aýlary ýyl,  günleri hem aý eden, 
Myhman geldi birden meniň öýüme, 
Sübsä münüp, uçup girdi aýnadan. 
 
Jadygöý geldi-de, pursat arady, 
Geňirgendi, öýüň için görüp ol. 
Ýüzümi seredip, halym sorady: 
”Oglan, arwah görmänmidiň sen ozal?” 
 
Durun, dodagymy jübütläp, ine, 
Dişlem goýberenok, dilimi saklap. 
Otagymda – çüw ýalaňaç näzenin, 
Otyr uçýan sübsesini gujaklap. 
 
Şa aýaly deýin aýlanýar gedem; 
”Gorkma – diýýär, – ezizim, sen çekme gam. 
Öz öýümde suw ýok, şoň üçin geldim, 
Armanym ýok, hezil edip ýuwunsam. *  
 
Kän günlerden bäri – ilkinji gezek! 
Bu gün bize Taňryň keremi ýardy. 
Tutuş Kiýewdemi? Kyn ony bilmek, 
Ýöne köçämizde gyzgyn suw bardy! 
 
… Siňekler uklady bal arzuwynda, 
Goňşym goňşy gujagynda, bu mälim... 
Iki sagat bäri jadygöý – suwda! 
Oňat ýeri, öýde ýokdy aýalym. 
 
Ahyry çykdy ol, bagtdan aglap: 
”Gowy ýaşaýaňyz, durmuş däl, hyýal: 
Sowuk suw bar, gyzgyn akýar ten daglap. 
Görşüň ýaly, indi ýene men aýal... 
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Öňümden çykana seni öwerin, 
Sen hakyky erkek! Öwerin günde…” 
Şonda ”Ukraina şöhrat!” diýdim men, 
Masgara etmedi jynyň öňünde! 
 
----------------------------------------------- 
* 1990-njy ýyllarda, SSSR ýykylansoň bütin Ukrainada tok, gyzgyn suw hem-de 
sowuk suw kesilýärdi. 
 

Балада про відьму та екстаз 
(бувальщина)  

 
Був час, коли усе вже по цимбалах, 
І муха позіхала на столі... 
Аж раптом в гості пані завітала –  
Влетіла у кватирку на мітлі. 

 
Обрала холодильник для посадки, 
Дарма що той, мов танк, задеренчав, 
І чемно запитала: „Все в порядку? 
Ти що – ніколи відьми не стрічав?!” 

 
Я щось заплямкав вражено губами, 
Морським вузлом зв’язало язика: 
У мене вдома – зовсім гола дама, 
Та ще й мітлу тримає у руках! 

 
Вона ж пройшлась граційною ходою: 
„Та що з тобою? Чом, герою, зблід?! 
У нас, у Львові, кепсько із водою, 
Я хочу лиш помитися, як слід... ”  

 
... Давно яєчня на плиті схолола, 
Сусід уже сусідку від любив, 
А пані в ванні – дві години – гола! 
Все ж добре, що дружина у батьків... 

 
Наразі вийшла – Боже, ледь не плаче, 
Мітлу свою від збудження скубе: 
„Я мала все – холодну і гарячу, 
Я знов відчула жінкою себе! 
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Та про такого справжнього мужчину 
Всім подругам до ранку розповім...” 
І я подумав: „Слава Україні! 
Ну хоч одній, на диво, догодив.   

 
Güýz dek gözler… 
 
Gözlerimde güýz bar, a çekgämde – gar, 
Küýseg – ýaşlyk – ümzük bolsa yssy syn. 
Sizi söýmek – günä. 
A söýmezlik nä? 
Söýgä zehin gerek Hudaý tarapyn. 
 
Mukaddes güýz, adam – günäsi umma, 
Gojalygy deňäp boýuna ylla… 
Neçün Galaktikaň paýyna düşýär 
Ýyldyzlaň syry hem ömürlik ylgar? 
 
 

* * *   
 
На віях – осінь, в косах – перший сніг, 
А очі прагнуть молодого літа…  
Хотіти – гріх, і не любити – гріх,  
І гріх любити неталановито! 

 
Пречиста осінь, твій опальний друг  
Цю старість приміряє лицемірно…  
Одна метагалактика покірна:  
Космічний біль і безкінечний круг.  
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Wasiliý Slapçuga 
 
Doňan yrymlardan – açyldy bir yş, 
Biz ýere berilýäs – sypal dul tene: 
Ýeňdik. Ýöne ýok täzeden döreýiş… 
Hakykat – çaga guş, gyzyletene. 
 
Bizi ugradarlar ikonlar dymyp, 
Haç dikiler. Emma dünýe bolar dar… 
Hiç zady düzetmez, zeýrenç ýa-da gep. 
Ýeller çokar… Belki, ýyldyzlar arar? 
.......................................................... 
*Wasil Slapçuk – görnükli ukrain şahyry, Taras Şewçenko adyndaky milli edebi 
baýragyň we ençeme halkara baýraklaryň laureaty. Ýaşlykda Owgan urşuna 
gatnaşan we maýyp bolan. Emma, maýyp bolsa-da, uniwersiteti tamamlaýar we 
soňra alymlyk derejesini alýar. Dogduk şäheri Lutskiniň we Wolynyň hormatly 
graždanini, iki çaganyň atasy. Bu iki şäherde ony edil Okudžawa dek gowy 
görýärler. 
 

  
 
Василеві Слапчуку*  
 
І знову ми прийшли до філософських мес, 
Нас віддають землі — солом'яній вдові: 
Сьогодні переміг, а завтра — не воскрес…  
Де істина — там гріх, як золото в крові.  
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Нас відшепоче світ іконками з Отцем, 
Поставить нам Хрести — мовляв, в останню путь… 
А ми, немов живі, все всує про оце:  
Нас виклюють вітри чи зорі розберуть?  
.......................................................... 
* Василь Слапчук – ветеран війни в Афганістані, письменник, 

науковець, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, 
почесний громадянин Луцька та Волині.  
 

 
 
Tanýa 
 
Köňül misli gyjak, üstünde çaň bar, 
Käte şirwan perdä çykýar ol hassa. 
Geçse geçsin ýyllar, her ýyl – misli tar, 
Şenbe günler söýgün sen meni has-da. 
 
Göwün – bir kapyýa: öý idär, ýagty, 
Setirler – ýol, ýyllar – poema, oda. 
Biziň ýok ýerimiz saklarmyş bagty, – 
Sen meni söý Parižde, San-Remoda. 
 
Sen bir gül. Ýolmaryn, deňärin Aýa. 
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Odisseý dek ýöräp men ýeller bilen… 
Göwnüm islär, çokunan dek Hudaýa, 
Köňle çokunylsa, köňüller bilen. 
 
 

* * * 
     Тетянці  
 
Душа – мов скрипка: пилом припада 
І враз страждає на високих нотах. 
Ти ще струна – не думай про літа, 
Ти закохайся в мене у суботу. 

 
Душа – як рима: все шука слова, 
Мандрує від поеми до поеми. 
Ти знаєш: благодать – де нас нема. 
Немає нас в Парижі і Сан-Ремо… 

 
Ти відпочинь – мов квітку, не зірву. 
У мене тільки чуб – від Одіссея.  
Так хочеться душі, як божеству, 
Щоб хтось молився хоч колись на неї.  
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Aýallaň azatlyk arzuwy 
 
Aýallaň azatlyk hakda arzuwy 
Golfstrim akymyna meňzeýär. 
Misli tebigatyň ejirli towy, 
Bu arzuwda gizlin bir sazlaşyk bar. 
 
Temmi, göýä adyl jeza çäresi, 
Arzuwyn çalşana geýim dek günde… 
Pontiý Pilat – gyzlaň aňry örüsi, 
Watan – Pilat, çakylyk hem görelde. 
 

* * * 
  

Всі мрії жінок про свободу –  
Нестримні, як води Гольфстріму. 
Жінки потерпають від вроди –   
Вночі. Мов Христос. Невловимо. 

 
І будуть нескінчені страти –  
Невинні, як зміна білизни… 
Жінки приросли до пілатів. 
Пілати – це ніби Вітчизна.   
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* * * 
 
Ömrüň iýulynda – akylly sanda, 
Öz-özümiz öwrenip biz ýyl saýy. 
Aladalar – kekirdeken bolanda, 
Taýyn aş däl, küýseýärsiň Hudaýy. 
 
Aýdylyşy ýaly: Bagdat asuda. 
Derýany gyzdyrmaz gyzgyny teniň. 
Desna günämizi dökeris suwda, 
Agzyny açdyryp, gelip-geçeniň. 
 
Ömrüň iýulynda gije sabyrsyz, 
Ak lipalaň görüpligi – serhoşluk.  
Gyşyň alamty gelýän abyrsyz, 
Söýgä ynanmasaň, aňyrsy boşluk. 
 

 
* * *  

 
У липні наших літ ми – наче ясновидці, 
Які про себе все дізнались до рубця. 
Коли по горло – світ. І спогадів – по вінця. 
І хочеться знайти не манну, а Отця. 

 
В старому місті лип спокійно, як в Багдаді. 
Не плавиться Десна від розімлілих тіл. 
Знов змиємо гріхи. І жебраки нам раді. 
І істини, мов грип, рознесемо довкіл. 

 
У липні наших літ ще закороткі ночі, 
І біла заздрість лип – столітніх, ще п'янких. 
Є дещо до зими. Хтось нас іще не хоче. 
Повіримо в свій міт, як у прийдешній сніг.  
  

 
Герб Чернігова  
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Garaşmak 
 
Garly howa çapýar gök ýüzünde at, 
Bronhit öýkene görkezýär öji. 
Birçak ýuwaşady otagda Motsart – 
Onuň sesi mydam serhoş ediji. 
 
Senem entek işden öýe gideňok, 
Oturaňok düşegiň bir çetinde, 
Aglaňok hem entek gürrüň edeňok 
Özgäniň yhlasy hakda bu tende. 
 
Menem – entek azat, gaharjaň görseň, 
Şaýady däl, bu ejirli saparyň… 
Maňa borş hem arpa çörek berersiň, 
Menem dodakdan däl, elden öperin. 
 

Чекання 
 
Не випав сніг – щасливий, ніби мить. 
Мені не стало легше від бронхіту. 
І Моцарт у кімнаті не звучить –  
Такий п'янкий, як жінка незужита.  

 
Як Ти, що ще з роботи не прийшла, 
Не сіла тихо на краєчок ліжка, 
Не плакала і не горнулась трішки 
До іншого далекого тепла. 

 
І я, такий нескараний, лихий, 
Не свідок, а Пілат тієї муки, 
Одержу не смолу, а борщ смачний, 
І поцілую не вуста, а руки.  
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Ol bizi gördi 
 
Ol bizi gördi. Hemmäni. 
Bizi – sada hem-de Ýaşyl. 
A belki, ol ol hem däldir… 
Belki-de ol Täze ýyldyr… 
 
Jadygöý gar seni sessiz 
Berdi maňa ýene gaýdyp: 
Söýginiň ak iňňildisi 
Ýa bir zat bolmajak aýdyp?.. 
 

 
* * *  

 
Він нас побачив. Всіх. 
Таких земних. Зелених. 
А може, це – не він… 
А просто – Новий рік… 

 
Один чарівний сніг  
Спіймав Тебе для мене, 
І геніально зміг 
Мовчати сніговик.  

 
 
Agaçlar gözlerin açar… 
 
Adam dek agaçlar gözlerin açar, 
Säheriň görküni aýada saklar. 
Ýer – şazada aýal çyg suwun içer, 
A ikimiz – alma menek at atlar. 
 

 
* * * 
 
Розплющать очі людяні дерева 
І приймуть ранок на свої долоні. 
І вже земля – неначе королева. 
І ми з тобою – в яблуках. Мов коні.  
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Bu bir diňe ýagyş 
 
Ah, bu – diňe ýagyş-ýagmyr, a sen şeýle owadan! 
Bir adaty gündür weli, ýogsa seni ýaradan. 
Men Seni öňden tanaýan, görküňe maýyl öňden… 
Men özümi däl-de, seni ýatda saklaryn her dem. 
 
Çaga arabasyndan bäbek deý dünýä bakýan, 
Saňa bakýan, monah deý dinçi bakýan hrama. 
Hawa – bu diňe ýagyş. Tansa çykypdyr asman. 
Saňa aşyk şonuň üçin – meniň ömrüm drama. 
 
Ädimlermiz dabaraly, dünýämiz misli nagyş, 
Çekilen suratlardan bu dünýe gözeldir has! 
Hawa – bu diňe ýagyş… Mele gözli bu ýagyş, 
Men bir damja, gatylýaryn edip men saňa yhlas. 
 
 * * *  
 

Це – просто дощ, а Ти – така красива! 
Таку Тебе створив для мене день. 
Я знав Тебе, сто років знав до зливи… 
Мені б себе не бачити лишень. 

 
Дивлюся, як дитина із колиски, 
Немов чернець, який прийшов у храм. 
Це – просто дощ. І небо зовсім близько, 
Та я йому Твій погляд не віддам. 

 
Так урочисто, ідеально зримо, 
Щиріше всіх шедеврів і уяв! 
Це – просто дощ із карими очима, 
І ні краплинки я не змарнував.  
 

   



 

165 
 

Öýde okamaga zat hiç zat bolmasa 
 
Okamana zat bolmasa öýümde hem elimde, 
Jaň edýärin öz eneme, jaň edýärin ýene men. 
Bazar güni bolsa gerek, bu san meniň dilimde: 
Sentýabryň 20-si 1964: 
– Doguldymmy, ene, men? 
 
Enem geň galanok, ýaradan üçin 
Belki, gyzyklydyr bu-da, umuman. 
Ýogsa, çigit gowurýandyr şol wagt 
Men ysyndan aňýan özüni görmän. 
 
Dogulamok entek, ýöne 
Nämä gerek gyssanmak? 
Bazar güni dogulýandyr 
Işsiz ýa-da geplemsek; 
Enemiň islegi welin 
Meniň üçin bir kerem: 
Goý sylasyn meni hemme, 
Diwardaky çüýlerem! 
 
Dymyp otyrys bile biz, 
Herimiz bir zat üçin; 
Deň agyrýar ýüregimiz 
Ýöne men ýaş, güýüm kän. 
 
Eneme minnetdar, onsuz 
Kim bu gün göwnüm görjek? 
Gözlerinde ýaşy soňsuz: 
Jop, jop, jop… 
Alla ýaryň, bal köşek. 
 
Trubkany goýýarys deň. 
Eneň bolsa, ne gowy, 
Perişde dek, her bir sözi, 
Her aýdany yşarat. 
Bolsa ýa-da garry mamaň… 
…Degmez elim degrip men 
Etmeli oň mazaryna zyýarat. 
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* * *  
 

коли в домі немає чого читати 
я телефоную бабусі 
тепер дзвоню їй у вихідний 
20 вересня року здається 1964-го 
і нетерпляче запитую чи я вже народився 

 
бабуся не дивується може всевишній 
взагалі їй навіть цікаво 
хоч вона саме смажить насіння 
аж мені пахне 

 
ні я не народився 
але чого квапитися 
у неділю народжуються 
лише язикаті 
а їй хочеться щоб мене цвяхи 
поважали 

 
мовчимо трохи з бабусею 
кожен про своє 
у обох серце болить 
але мені ліпше бо все ще молодший 

 
дякую бабусю хто б це мене 
сьогодні зворушив 
а в неї сльози з очей 
крап крап 
на здоров'я 
дитинко 

 
кладу слухавку так наче 
з янголом порозмовляв 
все-таки добре мати 
хоча б одну бабусю 

 
треба б якось і на могилку 
навідатися 
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З сестричкою Валею 
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Gyş misli naşyja ýapon aýaly 
 
Gyş misli naşyja ýapon aýaly, 
Ýagyş ýagar diýip oýlaýaň ertir. 
Hamana posany çilen bar ýaly 
Tupany söýeýin, maňa idin ber. 
 
Adažio sazy ak aýy üçin, 
Ýalňyz ol Nauru adasy deýin. 
Hakykat ak saçly perişdä meňzeş, 
Gije bar, irden ýok. Ol ”Tokaý” meýi. 
 
Sen meni dinläňok, ýöne bagyşla, 
Siz gyş bilen dilleşikli göwnejaý. 
Demirgazyk ýyldyz şahyr üçin däl, 
Tilkijigim, uklap, görýäniň tokaý. 
 
 

* * *  
 

зима така маленька мов японка 
і ось твій тихий вирок завтра дощ 
це так мов хтось поцупив поцілунок 
дозволь скохати віхолу одну 

 
адажіо для білого ведмедя 
самотнього мов острів науру 
бо істина лиш білосніжна жінка 
що зникне ще до ранку як токай 

 
та ти мене не слухаєш пробач 
ви вже про все домовились з зимою 
ти більше не моя північна зірка 
а лисеня що спить і хоче в ліс  
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Biz tanyşdyk 
 
Tanyşdyk biz ilikibaşda 
Köne aşhana otagda 
Studentlik ýatak tamda. 
Öz göwnüme, ilki ýogsa 
Duşdum saňa men hramda. 
 
Ugrum ýok meniň din bilen 
Çokunýan, derwüş dek dünýä. 
Ýüzünde Isa pygamberiň, 
Rastym diýsem, seni görýän 
 
Siz hut meňzeş! Sen kim eýse? 
Bütin ömrüm döküp derim 
Bu syryň agyr labyryn 
Neneň edip götererin? 
 
Seni söýüp 
Boldum men Oňa ýakyn. 
Indi kimi beter söýýän 
Aýtmak kyn. 
 
  

* * *  
 
Ми познайомились 
на обшарпаній кухні 
у студентському гуртожитку, 
але, здається, я завжди 
знав Тебе у храмі. 

 
Я не розумію молитви 
і хрещусь, мов блаженний, 
бо дивлюсь на Ісуса 
і бачу Твоє обличчя. 

 
Ви разюче схожі! 
Хто ти? 
Невже все життя 
я буду нести хрест 
цієї страшної і захоплюючої 
таємниці?  
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Покохавши Тебе, 
я прийшов до Нього, 
але кого з вас я маю тепер 
любити більше?! 
 

 
Elýetmez asman 
 
Eldergrilmez asman 
Gorkýar ol öz kölgesinden her daýym 
Hem aýnadan geňsi pyşyrdaýar ol 
Sen dograrsyň: şahyry ýa Hudaýy. 
 
Men uklap ýataryn. Uky jadyly! 
Meň könlüme girýäň edil syr deýin… 
Şäher diri: göýä kyýamatdan öň 
Ganymyzy içip ýatyr şelaýyn. 
 
Birden penjiräň öňünde – sudur… 
Kimin keşbi Hudaýmy ýa adamzat? 
Eýse, sen hakynda näme bilýärin? 
Barynymy? Ýarynymy? Ýa hiç zat! 
 
 

* * *  
 

Таке недоторкане небо 
Тут тіні своєї боїться, 
В кватирку шепоче, дивне, 
Що Ти ще народиш бога. 

 
Я сплю. Мені добре спиться, 
Коли Ти заходиш в мене. 
А місто живе, як востаннє. 
І п'є нашу кров. Потроху. 

 
Десь ранок чекає біло… 
А хто там іконно на шибках?! 
Я стільки про Тебе знаю, 
Що, мабуть, не знаю нічого.  
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Sorama: seni söýýänmi? 
 
Sorama: seni söýýänmi? Diňe meniň aýama deg – 
Deňiz kibi iýun aýy, jadyly gujagyn geren. 
Söz nedir? Söz – bu bakylyk. Geçmişe gidenler üçin… 
Ussat däl men, gowy sözden köşk gurmaga ýürek beren. 
 
Sorama: söýýänmi seni? Düýşümizde deňiz, suw şor, 
Hyjuwly arzuw ýa Hudaý, mukaddes ymtylma, hyýal. 
Söz diýeniň… uçar guşdur. Sözi duzaga düşürse bor: 
Gözenegiň arkasynda – çal peýzaž hem ajy ”hos gal!” 
 
Sorama! Söýýänmi seni? Çykamzok deňizden entek… 
Sypjyk meduzalar munda ertekiden has çyn, gör, sen. 
Söz näme? Söz – tütün. Kupala güni paporotnik dek: 
Hemme eşitmiş: gülleýärmiş! Hany ýöne ony gören? 
 
  

* * *  
 

Не питай чи кохаю – доторкнись до моєї долоні: 
Вона тепла, як море, що нас обіймає у липні. 
А слова – це для вічних: для тих, кого більше не буде. 
Я ще зовсім не вмію майструвати некрополі слів. 

 
Не питай чи кохаю – хай насниться Тобі наше море: 
Воно справжнє, як мрія, і звабливе від хвилювань. 
А слова – тільки птахи: так легко їх можна спіймати 
В чорно-білий пейзаж, заґратований терпким «прощай». 

 
Не питай чи кохаю – ми ще навіть не вийшли із моря: 
Ці кумедні медузи щиріші за саги про світ.  
А слова – може, є: наче папороть, що на Купала 
Озивається цвітом, якого ніхто не знайшов. 
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Meni reňklediler (Çernigow otly duralgasy) 
 
Boýadylar başga reňke, 
Görüň meni 
Enesi dek misli indi 
Çaganyň binika dogan. 
Hiç bir günäsi bolmadyk 
Ýöne utançdan baş egen 
Utanyp, ýüzi solmadyk. 
 
Öz durkuma meni eger 
Söýüp bilse kimde-kim, 
Goýnuma salaryn, meger 
Öňküdenem hyjuwly. 
Görersiňiz meň hezilim, 
Söýýärin her biriňiz 
Size yhlasym uly. 
 
Ýeke-tägim diýip, geňsi 
Ýar bolan ozal özgä, 
Şol sebäpden syrdan doly 
Doly gizlin pikirden. 
Her geçene elýeterli 
Zenan deý doýmaz zerden. 
 
Öwrülerin men hem size, 
Nirä gitseňiz-de siz. 
Siziň bilen bile gider 
Göwnüm misli eýesiz. 
Hudaýhon aýal dek käte 
Çokunaryn derbe-der 
Günlerde bir gün hem tä… 
 
Duýýançam siziň bir gün 
Küýsäniňiz ýene-de, 
Teşne tenim tapyşyp, 
Galtaşýança tene-de! 
Häzir, goşuňyz alyp, 
Biziň – geljege tarap – 
ugraň… 
 
Ýatda saklaň: 
Polat ýolda, goý, nämeler bolsa-da, 
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Ara düşse uzak menzil, 
Siz – iň gowy adamlar! 
Siz göwnümiň höwesi. 
Muny size men diýýärin –  
”Çernigow” duralgasy. 
 
 

* * *  
 

Мене пофарбували 
в інший колір 
і я тепер почуваюсь, 
мов покритка, 
яка нічим не завинила, 
але мусить соромитися 
всього, що сталося. 

 
Проте тому, 
хто зможе любити 
мене і такою, 
я віддаватимуся 
ще з більшою пристрастю 
та насолодою, бо справді 
кохатиму кожного з вас: 

 
Мов єдиного та 
неповторного, досі 
незайманого, а тому 
сповненого глибокої 
і чарівної таємниці. 
Я щоразу зваблюватиму вас,  
як жадана дівчина! 

 
Я ставатиму вами, 
і в усіх мандрах 
ви матимете дещицю 
моєї душі. 
Я молитимуся за вас, 
мов черниця, аж доки 
одного дня 

 
Відчую, як ви знову 
торкаєтеся мого  
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пружного і невгамовного 
тіла. Ми завжди будемо 
разом! А зараз тримайте 
свої валізи та вирушайте 
в наше майбутнє. 

 
І пам’ятайте: 
що б не трапилося, 
які б колії та перони 
не були між нами, 
ви – найкращі! 
Це кажу я, ваша 
станція «Чернігів».   
 

 
 
Gün gutardy 
 
Gün tamam, 
Ýyl tamam, 
Sen başlanýaň: 
Eýýäm öpülmedik, 
Entek öpülmedik, – 
Ak ten bilen, 
Ak goşgudan. 
 
Men ýene ynanýan: 
Bu – başlangyç, 
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Aklama ýazgy, 
Däl garalama. 
Sekundlar titreýär, 
Şemiň ýalny deý, 
Titreýär ýene-de 
Seniň dodaklaň. 
 
  

* * *  
 

Скінчився день,  
скінчився рік, 
ти починаєшся: 
вже не цілована, 
ще не цілована –  
тілом білим 
і білим віршем. 

 
Я знову вірю, 
що то початок: 
одразу начисто –  
і без чернетки… 
мов вогник свічки, 
тремтять секунди, 
а десь над ними 
тремтять уста.  
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Ýazaryn men iru-giç 
 
      Ýapraklar gaçdy ýola, 
      Indi olaňky aňsat… 

Tatýana Gnedyş 
 
Soňky şygrym ýazaryn men 
Haçan-da bolsa bir gün 
Garrylyga ýetip bilmen 
Ýaşap men uzak: 
Tänip ýola gaçaryn men 
Güýz ýapragy dek 
Aşak ýere uçaryn men, 
Güýze etmän şek. 
 
Sen tolgunma, 
Gelerin men seni görmäge, 
Hamana 
 
Şemiň yşgyna gije 
Gelen ýaly küýsäp birin – 
Buthana. 
 

* * *  
   Упали листья на дорогу, 
   Они упали, им легко... 

                        Татьяна Гнедаш  
 

Колись я напишу 
останнього вірша 
і не доживу 
до старості: 
впаду собі на дорогу 
осіннім листям 
і мені буде легко. 

 
Не хвилюйся. 
Я все одно прийду 
на побачення з Тобою, 

 
зваблений 
тоненькою свічкою 
у храмі… 
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Туркмен із верблюдом. Світлина Сергія Прокудіна-Горського  

(початок ХХ століття).  
 

  Каракуми…   
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«Mukaddes aýaklam şeýle syzlaýar…» goşgular tapgyryndan» 
Із циклу «Святі мої ноги пекельно гудуть» 
 
* * * 
Gün burkudýar 
Gar hem alma ysyny, 
Gün ysy bar –  
Haýsydyr bir ömürde, 
Garda, almada bar jan, 
Ýer – mukkades, 
A biz welin, 
Munda ötegçi sygan. 
 
 

* * * 
Сонце пахне 
снігом і яблуками, 
сніг і яблука 
пахнуть сонцем, 
чиєсь життя –  
земля обітована, 
а ми – цигани. 
 

* * * 
 
Garlawaçlar asylyp dur 
gapyda – 
ýere ýeter-ýerde: 
her biriniň – 
çüňkünde gan – dişlenen, 
gözler doly gumdan hem-de gorkudan, – 
aktýorlar dek syrly sahnadan gelen 
dikýeňse, gedem 
özgäniň etmişi üçin ýenjilen. 
 
Delalat ýok ol gözlere hiç menden, 
nazaryny egmesem-de olaryň, 
göýä ýok buthanaň 
zenan mollasy 
Synlaýan… Galp: – ömür boşluklarynda 
Garlawaçlaň asyl-asyl ölümin, 
Ýaş esgerler deýin goldan asylan 
Gupbah zyndanynda harby bölümiň. 
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* * * 
 

Висять ластівки 
на подвір'ї – 
біля самої землі: 
у кожної – 
кров із прикушеної 
губи і очі, 
сірі від пилу 
та страху, – 
очі неслухняних акторів 
містичного лялькового 
театру, 
поглумлених за чиїсь 
гріхи. 

 
Я не можу 
допомогти цим очам, 
хоч витримую 
їхній погляд, 
і, ніби черниця 
неіснуючого монастиря, 
спостерігаю, як меншають 
у порожнечі несправжнього 
літа ластів'ячі фігурки 
підвішених за руки 
солдатиків 
на подвір'ї гарнізонної 
гауптвахти.  
 
 

* * * 
 
Deňizde hem arasynda balyklaň 
söýýäris biz birek-biregi – 
näzik duýgular gyzgyn 
noşlaşygyň diregi. 
 
Deňze hem balyga 
öwrülip biz hem 
garşylarys gelen sowuk kenardan 
söýýänleri jem. 
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* * * 
Серед моря і риб 
кохаємось, 
теплі та ніжні, 
востаннє. 

 
Потім станемо 
морем і рибою, 
та прийматимем 
інших коханців 
з холодного берега.  
 

Sesi bolup gir ýürege 
 
Sesi bolup gir ýürege 
Bir ýaraly gyjagyň –  
Ýüregim açyk. 
Gark bolup bir günden bir gün 
Seniň derdiňe 
Ölsemdim diňe. 
 

* * * 
Увійди в мене 
голосом пораненої 
скрипки –  
тут відчинено. 
Я хочу померти 
під парасолькою 
Твого болю.  
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* * * 
 
Gelseň garaşylan – 
ilki gar bolup, 
hem-de gitseň – 
adamlary irizmän: 
eýse size 
nämä gerek bu zaryn 
soňky demi garyň, 
mukaddes garyň? 
 

 
* * * 
 
З’явитися першим снігом –  
доки чекають і піти – 
доки не набрид: 
для чого вам, тутешнім, 
мучитись останнім подихом 
блаженного снігу? 
  

 
* * * 
 
Deňizden tutdum men 
bir gözel göwni – 
unudylan göwnün 
bir hyýalbendiň… 
 
Kenara çykarsam, wah, arman, çeni 
ol eýýäm ir wagtlar – ölen ekeni. 
 
 

* * * 
 
Спіймав у морі 
красиву душу – 
забуту душу 
якогось романтика. 

 
Виніс на берег, 
а вона – мертва.  
 



 

182 
 

* * * 
 
Bir ýurtda gar edildi gadagan, 
Ýöne ol şonda-da ýagyp dur gökden. 
Öz keşdesi bilen bezeýär ýagyp, 
Aýnalary, şahalary, kirpigi… 
Ýöne biz diýýärdik: gar diýlen zat ýok! 
A ol ýagyp, suratymyz çekýärdi – 
Biziň entek görülmedik keşbimiz, 
Saklap ýüreginde täsin syrlaryn, 
Diwana dek daşymyzda pyrlanyp. 
 
 

* * * 
 
В одній країні заборонили сніг, 
Та він все одно мережив 
Вікна, віти і вії. 
Тільки ми говорили, 
Що снігу немає. 
А він приходив і малював нас, 
Яких не було, – 
Цей дивний, юродивий сніг. 
 

 
* * * 
 
Ruhumyzy garşylar, 
Erem bagynyň bagy 
Olar güllär örän gür 
Çernobyl bagy ýaly… 
 

 
* * * 

 
Стануть перед нашими душами 
дерева з Гетсиманського 
саду 
і зацвітуть рясно – 
мов чорнобильські.  
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* * * 
 
Inçe barmak bilen ätiýäçlyja 
gana gaty boýaman, 
bişen üljelerden 
sogrup taşlaýas 
hiç kime gereksiz 
jany – şänigi. 
 
Uly jam gyrma indi 
sessiz agydan ýaňa, 
gulagymyz dykýarys 
uludan gürläp, 
eşitmezlik üçin 
zaryn sesini 
näzik üljeleň. 
 
 

* * * 
 
Тонкими пальцями 
обережно, аби не дуже 
замаститись кров'ю, 
виймаємо з достиглих 
вишень непотрібні 
кісточки життя. 

 
Велика миска повна 
тихого крику, 
затискаємо вуха 
гучними словами, 
щоб не чути молитов 
цих вишень, які йдуть 
від нас. 
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Ýat şäher düýşüme girdi 
 
Ýat şäher düýşüme girdi meň bir gün 
Güýmenmek isledim, açyp men göwün – 
Atdym töwerege, gezip ýörşüme, 
Goşgularmyň üljepisint şänigin. 
 
Indi her gün adam gelýär ýanyma 
Depesinde ülje agajy biten. 
Indi bu şäherde adam bagy bar, 
Olar hem-ä agaç, hem-de adam, ten. 
 
Nägile däl olar setirlerimden, 
Ýagşylykdan umydyny az üzen. 
Göýä olaň depesinde bag eken 
Men däl, eýse baron Munhgauzen. 
 
Ýöne nämüçindir özüm utanýan. 
Men zerarly 
Indi olaň güni kyn. 
Alajym ýok, söýýärin men üljäni! 
Ülje şänigini ekdim şoň üçin, 
Goşgy bilen, eken ýaly dänäni. 
 
Näme üçin bu görmegeý zenanyň 
Ýüzünde ülje bar, gözlerinde – ýaş? 
Belki, meni ýigrenýändir bu hanym? 
Ýa… söýýändir?! Neneň dolmasyn damak,  
Howply eken, Hudaý kimin ýaşamak! 
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* * * 
 

Одного разу мені наснилось 
незнайоме місто 
і я вирішив трішки побешкетувати –  
ходив і стріляв навкруги  
вишневими кісточками своїх віршів. 

 
Тепер до мене приходять різні чоловіки і жінки, 
на головах яких повиростали вишневі дерева. 
Я вже знаю цілий сад таких людей.  
Вони не скаржаться на свій клопіт,  
не лають мої верлібри і взагалі поводяться 
дуже ґречно, – ніби з ними пожартував якийсь 
барон Мюнхгаузен. 

 
Мені чомусь соромно. Адже через мене 
ці люди мають певні незручності. 
Але ж я так люблю вишні! І я стріляв 
У моїх перехожих тільки кісточками 
добрих віршів. 

 
Чому ж тоді на обличчі цієї прекрасної 
жінки з вишневим деревом сльози? 
Може, вона все-таки ненавидить мене? 
Чи кохає?! Боже, як небезпечно 
хотіти 
бути 
тобою!  
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Узбережжя Каспійського моря в Туркменістані.  
 

  
Туркменський килим із візерунками племені теке.  
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«Faetonyň gözýaş döken ýerine…» 
Із циклу «Туди, де сльози Фаетону…» 
 
Posalar 
(triptih) 
 
I 
 
Daň-posalar 
gezim edýär 
ýüzüňde, 
üns bermän 
gün nurunyň 
ugruna, 
ýogsa, olar 
gün ýagtysyn 
ýatladýar 
elýetmez görnüşe 
berip ygtyýar. 
 
Örän dury 
olaň islegi, durky,  
arzuwydyr, belki, seni tanamak? 
ýöne näziklikden 
daljygýar biçak, 
aýalaňda, 
melhem deýin ýagtylyk, 
gujaklasaň, 
bir gujaga sygmajak! 
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II  
 
Umyt-posa 
töwerege ýaýradýar, 
wagtyň hem zülpüň 
mährin ýaradýar, 
zümerret sözleňden 
gaşy bezelen 
ýedi gat asmana 
göterlen birden 
gyzgyn dodaklaryň 
batanda jana. 
 
Hyjuwa bäs gelip, 
dyz epýär birden 
pyşyrdap, 
buzlugyna urlup geň 
sarsmaz galasyna 
Seniň Ýigrenjiň (?) 
gözi gidip Galaktika: 
ýagtyltgyçlary onuň 
läheň ýyldyzlaň ýanynda 
duýup özün girdenek 
uklaýarlar birdenem. 
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III 
 
Şahyr-posalar – 
hyýalbent 
bolýar örän ullakan: 
hersi özün saýar belent 
hem öz saýlany üçin 
ýeke-täkdir 
Rifma, ritm, 
Reňkleri ýogsa, 
Seniň gözleriňden 
Ejizem bolsa. 
 
Ýöne sen näzijek 
ýylgyran wagtyň 
dodaklaňda Taňry 
guranda tagtyn, 
tabyn bu görnüşe 
şahyr-posalar 
hyjuw bilen söýer 
soňky deme çen 
näzenin ýary 
… Şeýdip dörär 
beýik Ýaşaýşyň syry. 
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Поцілунки 
(триптих)  

 
I 
 
Поцілунки-світанки 
поспішають по Твоєму 
обличчю, 
не орієнтуючись 
за сонцем, 
хоч і нагадують 
своєю лагідною 
невловимістю 
маленьких сонячних  
зайчиків. 

 
Незбагненно прозорі, 
вони прагнуть 
охопити Тебе  
всю; 
та, захлинаючись 
від ніжності, 
ведуть теплий, 
кумедний танок 
у Твоїх цілющих 
долонях, –  

 
Не осягнути неосяжне! 

 
 II 

 
Поцілунок-надія 
пахне часом, 
Твоїми косами 
і розпеченими устами. 

 
Він болить сьомим небом 
і смарагдами Твоїх 
думок. 

 
Тамуючи шаленство, 
пошепки 
опускається на коліна 
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перед фортецею Твого 
 

Некохання (?) 
 

І заздрить Галактиці: 
її світила 
засинають карликами, 
пізнавши вічність 

 
Суперзірок…  

 
 III 

 
Поцілунки-поети –  
найбільші утопісти: 
кожен вважає себе 
головним і справжнім –  
для Тебе. 

 
Але їх римам, 

ритмам  
і фарбам   

не віддзеркалити 
Твоїх очей. 

 
Та коли на краєчку 
Твоєї посмішки 
з’являється Бог, –  

 
Поцілунки-поети, 
які вірять в Бога, 
палко, до нестями 
творять Гармонію. 

 
… Так  

народжується  
таємниця  

Життя.  
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З Ак Вельсапаром у Києві (зліва направо): український поет Борис 
Чіп, гість зі Швеції – відомий письменник та перекладач Ак Вельсапар, 
доктор філософських і політичних наук, професор Рустем Жангожа та 
президент Міжнародної літературно-мистецької Академії України Сергій 
Дзюба (травень 2014-го).  

   

 



 

193 
 

    Aýalyma 
Iňňildi, dowamly 
bir lenji bilen 
jyňňyldy hem gamly 
zeýrenji bilen 
ýadadanok häki 
elektron päki – 
aýnanyň perwaýsyz 
garaýşy ýaly 
aýna gedem 
aýna aşa obýektiw! 
Emma welin, 
seniň elleň 
boýun men keramatyna 
olar realizmiň tersine, 
reňk bilen edip çitim – 
başarýarlar çekip meniň 
örän başgaça suratym. 
 

Дружині  
Навіть буркотлива електробритва 
з її постійними скаргами 
на життя 
не стомлює мене так, 
як впевнений спокій дзеркала –  
воно занадто об’єктивне! 
Та, наперекір вадам 
земного реалізму, 
я святкую витонченість 
Твоїх рук, 
які вміють малювати мене 
іншим.   
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* * * 
 
Bir gezek.. 
şol bir deýä girdim – 
men iki gezek, 
eremek isläp müdimi 
onuň suwunda ilgezek. 
 
Şonda, arşa ýesir düşüp, 
ownuk lagyl planetada 
misli bir düýş, misli yrym 
gördüm birden öz geçmişim – 
durdy garajürjen körpe 
gujaklap meň arzuwlarym. 
 
”Gaýdyp geldim, kabul etseň!” 
gygyrmakçy boldum ine 
doňup galdy dodaklarda 
meň ysgynsyz sesim ýöne. 
 
”Seniň ýylgyrmaň – birgeňsi 
hem ulynyň gözleri bar. 
Biziň planetalarmyzyň 
orbitasy aýry barýar. 
 
Ýanyňda galmak islämok!” 
çykýar çaga sesi birden 
ýüz öwürýär çagalygym 
μenden hem geçen günlerden. 
 
Şeýdip ýitirdim derýany 
iki gezek girip gören. 
…Galdy gursakda düýşlerim 
ozal telim gujak geren. 
 
Ýöne welin käte meni, 
bolsa-da bu örän seýrek, 
lagyl planetadan bir ses, 
oýarýar ýaňlanyp saýrak. 
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* * * 
 
Одного разу двічі 
я ввійшов у одну й ту ж річку, 
щоб назавжди розчинитись в її тілі. 
І тоді, пронизаний Космосом, 
на крихітній рубіновій планеті 
побачив своє дитинство –  

 
Чорнявого хлопчика, 
який міцно притискав до грудей 
мої мрії. 

 
«Я повернувся! Прийми мене!» – 
хотіли кричати губи, 
та лише безбарвно поворухнулись 

 
і по-зрадницькому заклякли. 

      
«У тебе пожмакана посмішка 
і нестерпно дорослі 
очі. 

 
Наші планети 
думають про різні орбіти, 
я не хочу бути з тобою!» –  

 
дзвінко озвалось дитинство, 
сіло до мене спиною, 
і я втратив річку, 
у яку ввійшов двічі… 

 
… Залишились звичайні 
підтоптані  
сновидіння. 
Та дуже рідко 
мене будять привіти 
з рубінової планети.  
 

 



 

196 
 

Gül hakynda ballada 
 
Men tümlügiň teşneligi, 
 ýalňyzlygy 
     çöllügiň 
Tanyşdym haýwanlar bilen 
ýadawlykdan okgunly. 
Çekdim ýorgany başyma  
düýrülip 

misli mahluk. 
Paradoks däldi bu-da –  

üşüdýärdim boldum huk. 
 
Ýüz şahyr dek, 
 jyda düşen akyldan, 
Hiç bir pikir 

 halas edenok çyndan. 
Isa pygamberden isledim haraý, 
Gysymlap, 

ysgynsyz ýüregim elde. 
 
Sen gorkup oýandyň, 
 uly ot bolup, 
 bolduň sen hem öý. 
Meni bagra basyp, 
Gül ýapragy bolup hem-de 
Gitmek üçin eräp mende. 
Men höwür hem görk isledim, 
 düýşi oraşan görýärdik. 
Bu bolmajak zat hem däldi – 
 bileje uklap barýardyk... 
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Балада про квітку 
 
Я прагнув пітьми,  

пустки,  
пустелі.     

І був знайомим звіром  
із відчаю і втоми. 
І лежав під трьома ковдрами  
скоцюбленим, сполоханим  

створінням.    
І це не було парадоксом –  
я замерзав. 

 
І божеволів, мов сто  

поетів,   
і не міг спромогтись  
вичавити бодай думку. 
І кликав на поміч Ісуса. 
І стискав у пригорщі  
кволе серце. 
Ти злякалась.   

 
І прокинулася великою 
Полум’яною Квіткою, 
щоб прийти до мене  
і розчинитись пелюстками. 
Хотів тепла,  

краси,   
снів, що збудуться.   

І це не було парадоксом –  
ми засинали…  
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* * * 
 
Men şol güni juda söýýän – 
Ýanyma seň gelen günüň 
Faetonyň gözýaşyny 
Çurlýonis, ajap sazanda,  
Çalanynda ýurek bilen - 
Ýyldyzlaryň owazynda  
Eredilip güýjedilen. 
 
Şondan soňra 
baryn gördüm 
görýärin men muny hälem 
ozal derdim ýönekeýdi 
indi derdim –  
bütin Älem.  
 
 

* * *  
 
Я люблю день, 
коли до мене 
прийшов Чюрльоніс 
і простягнув 
сльозу Фаетона, 
настояну на мелодіях 
зірок. 

 
І я, що звик 
висмоктувати 
час з пальця, 
захворів 
на Всесвіт.   
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Мікалоюс Чюрльоніс. Казка королів (вгорі). Соната весни. Анданте. 
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* * * 
Tagzym eden 
Ozal gögüň görküne, 
Gözellikden başy aýlanan şäher, 
Indi tagzym edýär inkwizitora. 
Yhlas bilen öpüp jaýlaň syrçasyn, 
Zäherli posalar bilen her säher. 
 
Asman, hatda şäher gujagynda-da 
öz söýgüsin özgä wada bermedik, 
diňe Güne aşyk bolan belentlik, 
Günden başga ömür söýgi görmedik, 
öçüp barýar tutup söýginiň ýasyn 
gizläp gözde… wepalylyk gözýaşyn. 
 

* * *  
Місто, яке марило небом 
і божеволіло від його 
вроди, 
тепер працює інквізитором, 
старанно стираючи блакить 
отруєними поцілунками. 

 
Небо, яке навіть в обіймах 
у міста 
не клялось йому в любові, 
бо кохало одне лише сонце, 
згасає, болісно намагаючись 
приховати 
сльози вірності.  
  

  Анрі Фантен-Латур. «Троянди у вазі». 
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* * * 
 
Asman indi sosnalyga ýokardan 
agaçlykda aşyklary görmäge, 
hem olara pata bermäge. 
 
Adamlar asmany tutup, 
arzuwyn guma gardylar. 
Hem ondan sallançak ýasap, 
agajarada gerdiler. 
 
 

 
* * *  

 
Небо прийшло до сосен. 
Замріяне – до закоханих: 
благословити. 

 
Люди схопили небо 
і вичовгали його мрії. 
А потім – гамак зробили. 

 
І розп’яли – між сосен. 
   
 

 
* * * 
 
Garadamjyk düýş görýär 
gyşyna aýal süýdi 
düýşüne girýär. 
 
 

 
* * * 
 
Крихітному сніговичку 
сниться зимно 
молоко жінки.   
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* * * 
 
Seniň düýşleriň, ezizim, 
Ýetişdirýär menden är, 
Dodaklaň – öwredýär tagam, 
Gözleriň – şahyr edýär. 
 

* * * 
 
Твої сни 
роблять мене 
чоловіком, 
губи – гурманом, 
а очі – поетом. 

  
* * * 
 
Dünýä togalakdyr, ýarym – 
ol jemi seniň ajaýyp  
goşaja ýarymşarlaryň. 
 
 

* * * 
 
Світ справді круглий –  
два Твої 
півкола. 

  
 
* * * 
 
Seň buýsanjyň belent Eýfel diňine 
Gonup biler bir gün kagyz batbörek. 
Sen kagyz uçary açyp göreňde, 
Men onuň içinden çykaýsam gerek! 
 

* * * 
 
Ейфелева вежа Твоєї гордості 
все-таки дозволить приземлитись 
самотньому 
листку-літачку. 
А там я сховався!  
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* * * 
 
Geçmis arzuwlarnyň sesi 
Oýarýar meni gije, 
Men hem gysmyljyrap saňa, 
pyşyrdaýan – 
süýi-süýji. 
 

* * * 
 
Голоси давніх мрій 
говорять вночі 
і я прагну доторкнутись 
до Тебе –  
пошепки.    
 

* * * 
 
Bagtly pişikleň aýdymy, 
tutulaň tolkuny bilen 
martyň täsin ýyldyzlarnyň 
aýasynda etmän çirim 
boýun edýän seni, ýarym, 
bolmaga goşgy setirim. 
 

* * * 
 

Блюзом щасливих котів, 
бризом прозорих фіранок, 
пелюстками пальців 
березневих зірок 
спокушаю Тебе стати 
віршем моєї мрії.  
 

* * * 
Seniň posalaň üstünden 
Meniň tenimde möhürlän – 
Her gün köýnegimi geýýän. 
 

* * * 
Одягаю сорочку на Твої 
поцілунки, вкарбовані в мою 
шкіру. 
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* * * 
 
Adamynyň ruhy – ak, 
kölegesi – garamyş, 
onda men – senmi ýa ýok? 
 

* * * 
 
Душа – біла, 
її тінь – чорна, 
а я – це Ти?  
 

 
* * * 
 
Eý, ýagtydan dörän gyz, 
sen eýýäm ýok, 
diňe meniň barmaklarym 
sypalaýar 
öňküsi dek, 
materiýasyn kämil teniň. 
 
Ýanyňdan geçip barýar 
gör, sen eldeki şemal. 
üwre çagajyk deýin, 
nura çümüp ýene-de, 
aýalaňda uklaýyn. 
 

* * * 
 

Ти зникла, 
сонячна дівчинко, 
а мої пальці 
пристрасно гладять 
довершену матерію 
Твоєї шкіри. 

 
Поглянь, я поруч – 
ручний теплий вітер. 
Візьми мене і заколиши, 
мов немовля: 
сонячно засну 
на Твоїй долоні, дівчинко… 



 

205 
 

 
 

Мікалоюс Чюрльоніс. Соната літа. Скерцо. 
 
Düýş 
 
Şahyr boldum, 
müň ýaşadym… 
geçdi ýyllar misli bat: 
çägede – 
seň aýagyzyň 
galdymy heý başga zat?.. 
 

Сон 
 

І був я поетом, 
І жив тисячу років… 
А потім – все минулося: 
Тільки відбитки Твоїх ніг 
На піску.   
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* * * 
 
Geňirgenýän: 
Çekdim Günüň suratyn –   
A ol bolsa gyzdyrýar. 
 
 

* * * 
 

Дивно мені: 
намалював сонце, 
а воно гріє.  
 
 

* * * 
 
Eýse, neneň agyr indi: 
ýyldyz süýnýär henizlerem, 
emma arzuw tükendi. 
 
 

* * * 
 

Тяжко мені: 
падають зірки, 
а бажання закінчилися.   
 

 
* * * 
 
Ýok zarym-da: 
Semzek owadan gülleýär 
Mazarymda. 
 

 
* * * 

 
Добре мені: 
красиво цвіте портулак 
на моїй могилі.  
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Yşkyň duýdansyz azary... 
Із циклу «І болить від любові фантомна моя половина!» 
 
Poemajyklar 
Поемки 
 
* * * 
 
Ol-a Rembrandt däldi, 
ol hem – Ýablonskaýa: 
düşürerdi ol wagonyň ýüküni 
ol hem san sanardy kalkulýatorda,  
uka batmak üçin çagajyklaryň 
gökde ýyldyzlary sanaýşy kimin. 
 
Adaty adamlar deýin, 
gündiz olar işlärdiler; 
gije – unudyp dünýäni 
olar dörederdiler, 
ümsümlikden alyp many. 
 
Çyn sungat olaryň 
ýürek derdidi; 
ugrunda sungatyň 
köýenlerinde, 
asmanyň Aýy-da 
akyl bermekden 
heder ederdi. 
 
Jyzlanlaram bilerdiler sylagyn 
dymardylar birsalym; 
öýde ýaňlanardy şol mahal aýdym 
täsin sözlerden; 
ýadynda saklardy ussahana hem. 
 
Alanda ýaş zenan demin,  
edil Hudaý aýal deýin 
çeýe suwly çybyk kibi 
her bir hereketi onuň –  
sungatdy; hem şäriginiň; 
ol gijeler örän täsin 
aýratyndy hem-de ajap 
gaýdyp gaýtalanmajak! 
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Olar uklardylar diňe daňdanlar 
bilmän döredijilik ylhamynyň  
haçan uka ýazanyny gijeler, 
öwrülip ýene-de 
täze islege, 
asmanda ýananda ýagty dideler. 
 
Olar ukuda-da dörederdiler 
olaryňky ýene – döredijilik, 
ertesi onuňky şol zatdy ýerde –  
götererdi öz asmanyn egninde, 
aýal bolsa yhlas bilen sanardy 
asman ýyldyzlaryn kalkulýatorda. 
 
Ýylgyrardy olar birek-birege 
ara düşen arabozar daşlykdan, –  
misli, şeýdip, gorardylar bu syry 
iň uly syry; 
hatda bir gün 
bir gezek 
 
Aýal göwresini gaplady burgy, 
ýöne ol özüni bagtly duýdy, 
iň bagtly aýal; 
çünki meň ejeme bakýardy indi 
sämedip seri:  
mele gözli bäbek –   
onuň eseri.  На фото: Племінник Сергія Дзюби – Вадик. Схожі?    
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* * * 
 

Він не був Рембрандтом, а вона – Яблонською, –  
він носив клунки, а вона безперервно 
щось лічила на калькуляторі –  
так діти рахують зорі, 
аби заснути. 

 
Тобто, вдень вони працювали, 
як звичайні люди. 
А вночі – творили 
у своїй невеличкій майстерні, 
забуваючи про все 
на світі. 

 
Їх цікавило лише справжнє 
високе мистецтво! 
Тож, коли вони помирали 
від ніжності, 
їм не наважувався асистувати 
навіть місяць. 

 
І цвіркуни відчували мить, 
коли потрібно тримати паузу. 
Тоді в оселі лунала 
дивовижна музика слів. 
І маленька майстерня 
запам’ятовувала 

 
Кожен чарівний подих 
і граціозний рух 
молодої богині 
та її співавтора. 
Адже всі ці ночі були 
особливими та неповторними! 

 
Вони засипали під ранок 
і навіть не помічали, коли 
творчість перетворювалася 
на пристрасний сон, 
сповнений нових неймовірних 
бажань. 
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Тому уві сні вони знову 
робили те ж саме… 
А потім удень він терпляче 
носив на плечах своє небо, 
а вона старанно рахувала 
на калькуляторі далекі сузір’я. 

 
І, крізь віддаль, обоє 
посміхалися одне до одного, –  
так, наче зберігали 
найбільшу таємницю. 
І навіть одного дня, 
коли 

 
Її тіло розіп’яв нестерпний біль, 
вона відчувала себе 
найщасливішою жінкою у всесвіті. 
Це сталося: 
карими оченятами на мою маму 
дивився її шедевр.  
 

  
 

Вадим Олександрович Христич – д’Артаньян відпочиває…     
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* * * 
 
Ýalňyzlyk horlanda 
ornap süňňüňe 
üşedende, gagşadanda aýaz dek 
gelýär meniň bir rehimsiz duşmanym; 
öňünden bilemok 
onuň geljegin 
ýüzünden bilemok 
näme diýjegin 
ýa onuň lybasyn ýa-da penjegin. 
 
Bu gün meň duşmanym 
meňzeýär merde; 
üstümden gülenok, 
ýa igenenok, 
ol duzak guranok, 
atanok töhmet, 
teklip edýär diňe 
başa-baş urşy; 
 
Men bilýän, 
ýaşaýan 
duşmanyň däl-de, 
öz isleýşimçe; 
her gün bozýan 
onuň endik-düzgünin; 
ýöne men islämok 
onuň ölümin. 
 
Ýöne çykalga ýok 
ýene-de mende: 
gysýaryn elimde 
ýaragy gorkunç, 
hüjüme geçýänem men ilki bolup; 
indi biz – aýrylmaz, 
onuň nazary 
ýakyp barýar meň janyma howp salyp. 
 
Seretmejek bolýan 
öz duşmanyma, 
ýa-da gözlerine golaýa gelen – 
diňleýän gylyçlaň saýrak dilini, 
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sazyny, 
uruşdan alýan deý beleň. 
 
Birden degip güýçli urgy 
ýykylýaryn takyr ýere 
ýitirip deňagramlylygy; 
 
ýöne meň duşmanym – 
ýagşyzada dek, 
meni ýeňjek bolmaz şonda dessine, 
peýdalanmaz görse düşenim ejiz; 
ol garaşar gelerime essime, 
garşydaşy tutsyn diýip özün tiz. 
 
Turmagyma kömek edýär, 
el uzadýar (berekella!) 
duşmanyma buýsanýaryn – 
bolmasagam ülpet biz, 
bu geňem däl, 
bir aýlawda bolup bilerdik biz dost, 
ýöne welin entek meniň 
öldürmegim hem ahmal, 
men onda görýärin köst. 
 
Esasy zat – giň şäheriň 
Gohuna ünsüň sowma – 
diwana ulaglaryň 
tormozlarnyň sesine, 
ötegçileň ädimleri 
azaşdyrmasa ýagşy, 
ünsüň bölýär jaýdyr howly, 
emma häzir bolmaly 
çünki bu ölüm howply. 
 
Sebäp bu petikde, 
darysganlykda 
biziň söweşimiz şeýle gurnalan – 
meň duşmanym howpdan doly goralan, 
ol ýoluna belet, 
ýoluny bilýär… 
gylyçlaryň garpyşygy 
ýadadýar; 
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Gany derden 
saýlamak kyn, 
ýöne uruş köşeşenok; 
biziň uruş tansymyz, 
dowam edýär tüýdük çalynýança tä, 
olam mejbur, menem mejbur –  
bu başa-baş tutluşyk 
hut şeýle-de bolmaly –  
urha-ur! 
 
Gylyç sümýär tenime 
ýuwaş, ýöne ynamly, 
Ýer pyrlanyp daşymda 
ýuwudýar meniň ýüzüm… 
– Sen niçik? Çyda biraz 
Gelerin basym – diýip, 
Köşeşdirýär aýal sesi 
Telefonda misli saz. 
 
– Erbet däl – diýip, duşmanym 
gozgaýar dodaklaryn, – 
nesip bolsa, hemmeje zat  
üýtgär, men ynanýaryn…  
– näme diýjek bolýarsyň? – 
ünji edýär telefon … 
Ýok bu düýş däl: 
çabalanyp ýatyr ýerde  
duşmany, 
 
Ol 
tanaman 
onda 
bilmez… 
öz-özün. 
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* * * 
 

Коли самотність, 
неначе крижана холоднеча, 
пронизує мене до кісток, 
приходить мій ворог. 
Я ніколи заздалегідь 
не можу впізнати 
його в обличчя і не знаю, 
як він буде одягнений. 

 
Сьогодні мій ворог 
схожий на середньовічного 
рицаря. Він не глузує 
з мене, не дорікає 
і навіть не намагається 
плести інтриги, 
а просто пропонує 
битися на мечах. 

 
Я знаю, що живу 
зовсім не так, 
як цього прагне 
мій ворог, 
бо щодня порушую 
його закони. 
Я стомлений і не хочу 
його вбивати, 

 
Але у мене знову 
немає вибору: судомно 
стискаю обома руками 
страшну зброю 
і нападаю першим. 
Тепер ми – нерозлучні 
і його погляд обпікає 
мою шкіру. 

 
Проте я намагаюся 
не дивитися в очі 
своєму ворогові –   
мене цікавить лише 
моторошна музика  
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наших мечів. 
Вона стихає тільки 
на мить, коли, 

 
Втративши рівновагу 
від сильного удару, 
я опиняюся на землі. 
Але ворог – надто шляхетний, 
аби скористатися 
моєю безпорадністю. 
Він чекає, доки я нарешті 
прийду до тями, 

 
І навіть допомагає мені 
підвестися. Молодець! 
Я пишаюся своїм ворогом –   
за інших обставин 
ми могли б стати 
найкращими друзями. 
А зараз я ще здатний 
його вбити. 

 
Головне, не відволікатися 
на лемент міста –   
ні скрипіння гальм 
відчайдушних автівок, 
ні суєтні кроки перехожих 
не повинні призвести 
до фатальної помилки, яка 
коштуватиме мені життя. 

 
Тим більше, що тут, 
у цьому дивному закапелку, 
наш поєдинок –   
у цілковитій безпеці. 
Лише мій ворог 
знає сюди дорогу! 
Ці обійми мечів 
зовсім виснажують мене, 

 
І я вже не можу 
відрізнити поту від крові. 
Та мушу затято 
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продовжувати наш танок, 
доки не пролунає 
остання нота. 
Все гаразд – ці двобої завжди  
були нестерпно важкими! 

 
Меч увійшов у мене 
спокійно та впевнено. 
Земля кілька разів 
хилитнулася назустріч 
і поглинула моє обличчя… 
– Як ти? Потерпи, 
я скоро буду, – втішала 
жінка у слухавці. 

 
– Звісно, – ледь ворухнув 
губами мій ворог. –   
Тепер все буде інакшим… 
– Що ти маєш на увазі? –   
занепокоїлися у слухавці. 
Ні, це був не сон: на підлозі 
лежало понівечене тіло 
його ворога, 

 
У якому він 
не міг 
не впізнати… 
себе.  
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Düýn men ýitdim 
 

Düýn men ýitdim: 
söýgüli ýar galdy şonda söýgüsiz, 
winegret iýilmän galdy, 
Kiýew ”Dinamosyn” hem 
utdy eýýäm ”Real”. 
 
Işde men ýok, 
öýde-de ýok, dälihanada bolsa – 
diňe Napoleon hem Stalin 
belki, Maýkl Jekson bar – 
ýöne bet ýok, şahyr gynajak ilin! 
 
Morgda krossword çözýär 
patologoanotom: 
merhum planyn dolup, 
çünki bir hepde bäri 
adam gelenok ölüp. 
 
Men kaýyl-la, geňirgenýär goňşular: 
näme üçin jygyldanok krowat? 
goşgy ýaňlananok, bu nä ümsümlik, 
ne kaktus gülleýär, 
ne-de başga hiç zat. 
 
”Petik!” – diýjek, birden özüm 
tapylaýsam ýüz ugrum… 
ýöne men ýok: 
saman küde-de, Internetde-de 
ýok men – şkafynda Alla Mazuryň!* 
 
Meni gözläp, dostlam ştab döretdi: 
tapylypdyr jorabym… 
baryp öňňil Spas wagty ýitiren, 
men weli – ýok, 
bilinenok jogabym. 
 
Peýdasy bar diýip, pikir etmäge 
çelekläp içerler ülje aragyn, 
”Ýaşyl aktiwistleň” tutmagy mümkin 
diýip,  çak uranlar, dogry, kän agaç 
çapylandyr meniň kitabym uçin. 
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Tala daňjakmyşlar ähli şahyry 
arasynda: Şepotowka, Konotop… 
soraljakmyş hemmesinden sypaýy  
ussatlygyň derejesi, 
hasabat, 
 
Million ewro – uly oýun, 
belki, başlanandyr menden, 
hiç neneň däl eýse tilsim… 
beýle ummasyz pula 
geňmi öz-özüm çilsem! 
 
Polis eýýäm bilýärmiş 
meni çilen – ýerýatlar, 
gözleri hem gyzylmyş 
neneň mekirje zatlar, 
orsuň gazy az ýaly! 
 
Ýöne, bilseň, ”mentler” asla meýletin 
UNO-nyň üstüne zyňmaz granat – 
goý, Ak tam, Kreml, bolmasa Pariž 
Mars bilen gepleşik geçirsinler tiz 
eýdip-beýdip, meni etsinler azat… 
 
Men nirede? Balkonda 
sagylman dur kekene, 
çyrlaýar jaňly sagat, 
seretmän wagta, çene, 
Goňşym köýnekçe magat 
 
Hem-de köýnegi çöwre, 
ýenjilse gerek bu gün; 
palça ýüz tutýar dostlam, 
ol biraz pikir öwrüp, 
gaçyrýar öz ýumagyn: 
 
”Siz ony nädip tapjak? 
eger-de ol öz-özün 
tapmadyk bolsa entek?!” 
dostlarmyň ýüz salyk 
elbet, menem utanýan – 
bir gün ýitdi, wah, tentek: 
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Goňşularmyz ukusyz, 
wirtual erkeklerden 
söýgülim ýadan çyndan; 
indi hiç kes ýagşyny 
saýlap bilmez ýamandan. 
 
Bu gün men ýok – 
nädeýin men, men ýitsem?  
ýöne siz gam çekmäň, 
ertir hem biri 
ýiter hem-de ýöne tapylar hökman! 
 
Elbetde, eger oňa, 
birdenkä bagty çüwüp, 
basartmasa, gör, gaçmak –   
hem oňa öz-özünden 
ahyry ara açmak. 
........................... 
Alla Mazur – Ukrain telekanaly ”1+1-iň” belli alypbaryjysy, Sergeý Dzýubanyň 
kursdaşy. 
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* * * 
 

Вчора я зник: 
улюблена жінка залишилась 
не коханою, вінегрет – не з’їденим, 
а якийсь «Реал» обіграв моє 
київське «Динамо». 

 
На роботі мене немає 
вдома – теж, а в психлікарні –  
лише Наполеон, Сталін 
та Майкл Джексон і –  
жодного збоченця, тобто поета! 

 
У морзі тільки знайомий 
патологоанатом кросворди 
розгадує: план на небіжчиків 
перевиконано, тому люди 
вже тиждень як не вмирають. 

 
Але я звик і сусіди –  
розчаровані: наше ліжко 
не скрипить, вірші 
не пищать, а кактуси 
не цвітуть. 

 
«Повний абзац!» – як сказав би 
я, якби знайшовся… 
Проте мене все ще немає: 
ні в Інтернеті, 
ні в копиці сіна, 
ні в шафі Алли Мазур! 

 
Друзі у нашому курені 
створили штаб із моїх 
пошуків: шкарпетки знайшли, 
які я позаторік на Спаса 
загубив, а мене – катма. 

 
Відро вишнівки випили, 
бо так краще думається, 
і вирішили, що мене «зелені» активістки 
поцупили: хіба ж мало дерев 
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моїми книжками стали? 
 

Кажуть, тепер поетів 
прив’язуватимуть до сосни 
десь між Конотопом та 
Шепетівкою і ввічливо 
проситимуть, як сатисфакцію, 

 
Мільйон євро – начебто 
з мене першого і почали… 
Нічого собі «конвалії»: 
ніби за такі гроші 
я сам би себе не викрав!  

 
А міліція переконана, що то –  
прибульці: бо інакше чому в них –  
пики червоні і очиська так 
підозріло бігають? От нахаби –  
вже російського газу їм мало! 

 
Тільки жоден нормальний «мент» 
у НЛО гранату не кине –  
хай уже Білий Дім, Кремль та  
Маріїнський палац із Марсом 
домовляються… 

 
Але де я? Божа корівка 
на балконі не здоєна, 
будильник лементує, 
коли йому заманеться, 
а сусід швендяє у сорочці 

 
Навиворіт, і ніхто не знає, 
коли його поб’ють. 
Друзі пішли до ворожки, 
а та аж клубок із нитками 
додолу впустила –  

 
Каже: «Як ви це розплутати 
збираєтеся, коли він сам 
себе ще не знайшов?!» 
І друзям прикро, і мені совісно –  
знову в усіх день пропав: 
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Сусіди не виспалися, 
улюблена жінка на віртуальних 
мужчин уже дивитися 
не здатна, а мухи взагалі 
від котлет не відділені! 

 
Сьогодні мене немає –  
ну, що я можу зробити? 
Не засмучуйтеся: завтра 
загубиться хтось інший 
і його обов’язково відшукають. 

 
Якщо, звісно, 
йому не поталанить  
здійснити неможливе –  
просто втекти… 
від себе. 
 

 
 
Мікалоюс Чюрльоніс. «Минуле». 
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Igor Pawlýuga 

 
Bu gün ýene Gün dogmady, bulutlyk, 
Geň galma gulaklaň dykylýanyna. 
Dymyk howa. Däliremejek bolup, 
Urulýarsyň sen hem bulanyk aýna. 
 
Eşideňok çakylygyn ganatlaň, 
Söýeňok ýa unudypsyň söýeniň. 
Asman seňki diýýär içýakgyç kelpeň, 
Husydyň asmany barmyka ýöne? 
 
Wagt bu taýda daňylypdyr agaja, 
Substans dönýär çüýräp posly waraga. 
Bozsaňdyň barysyn… tapyp alajyn, 
Köne faýl dek. Ýa ýapyşsaň ýaraga!.. 
 

* * *                          
    Ігореві Павлюку 

 
Сьогодні сонце знову не зійшло. 
І тихо так, що затуляєш вуха. 
І ти, щоб не оглухнути, мов муха, 
Шалено б’єшся об надійне скло. 

 
І знову ти когось недолюбив. 
І крила ці нікому тут не треба. 
Тобі цинічно імітують небо, 
Та чи буває небо у жлобів? 

 
Тут навіть час, настромлений на спис, 
Уже смердить, а з ним – боги та смерди… 
І хочеться це місто мудро стерти: 
Безболісно, як файл, що десь завис.  
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* * * 
 
Sen meni 
ugradýaň göge, 
duýýan täsin ýeňillik, 
uçup tämiz belentlikde 
söýýän ýeri – hezillik:  
tokaýlary söýýän ýaşyl 
otlary söýýänim çyn; 
eçilýärler olar maňa 
belent asmanyň 
ysyn! 

 
Men – Seniň taýyň şübhesiz, 
erkinlikden serhoş dek 
şol gyzjagazyň ýanyna 
dolanjagna ýokdur şek –  
başyn goýmak üçin müýnsüz 
aýagyna – 
ses-üýnsüz. 
 
Bilýän maňa buýsanýanyň 
gujurly erkek diýip, 
meni söýüp ýüzýäniňi 
tolkunynda hyýallaň, 
çünki owadan bolsa-da, 
uçýan kagyz batbörek 
öňem ýokdy, häzirem ýok –  
hemmesinde aýallaň… 
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* * * 
 

Ти відпускаєш 
мене до неба 
і я відчуваю 
неймовірну полегкість: 
у кожну квітку, 
над якою пролітаю, 
закохуюся, і кожна 
травинка мені небом 
пахне! 

 
Я – Твоя половинка, 
яка п’яніє від свободи, 
бо знає, що обов’язково  
повернеться до маленької 
пустотливої дівчинки –  
ген там унизу, 
щоб лагідно 
пригорнутися 
до Твоїх ніг. 

 
Я знаю –  
Ти пишаєшся 
мною, як  
справжнім чоловіком! 
Адже не кожна, 
навіть дуже вродлива, 
жінка 
має власного 
паперового змія. 
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* * * 
 

Aýal süýt kölüdi 
kisel kenarly… 
…gark boldy bir erkek 
tersine ýüzüp, 
çala mydarly. 
 
Başgasy bu köli 
boýlajak boldy, 
öňe ätledi, 
edeni – öz aýagyny ölledi 
süýdem datmady. 
 
Üçünjisi tutjak boldy 
ol aýaly kenardan – 
gyradan çeňňek atdy 
çeňnek üzüldi birden. 
 
Motorly gaýygy 
bardy dördünjiň 
ýüzüp bilmänsoň ol 
balyklar ýaly 
düşünmän gaçyrdy 
ol hem aýaly. 
 
Aýal adamynyň islegi näme… 
bäşinji, altynjy kän atdy pallar, 
soňam zeýrendiler: 
”ah, bu 
aýallar…” 
 
Soň bir erkek 
girdi ýene ummana, 
ol görüp ýör söýgiň 
ýakymyn jana. 

 
Bişowlar geň galýar: 
– nädip başardyň? 
nädip boýun etdiň 
derýäny birden?! 
 
– Eýse, ony nädip boýun egdirjek? – 
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diýip, gülýär adam,  
sözünde many: 
– söýýän,  ýüzýän 
hem başarýan çümmäni. 
 

* * * 
 

Жінка була молочною 
річкою з кисільними 
берегами. 
… Один чоловік поплив 
проти течії та й потонув. 

 
Інший хотів 
перейти її вбрід –   
тільки ноги намочив, 
а молока 
не попробував. 

 
Третій намагався 
спіймати її з берега –  
все закидав свій 
поплавок, аж доки той 
не відірвався. 

 
У четвертого був 
розкішний моторний 
човен, але сам чоловік 
зовсім не вмів плавати, 
то так і не второпав 

 
Чого хоче жінка. 
Були ще п’ятий і шостий, 
які зітхали: 
«Ох, же ці 
баби…» 

 
А потім один чоловік 
зайшов у воду 
та й досі 
між кисільними берегами 
мандрує.  
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– Як ти підкорив річку?! –  
дивуються невдахи. 
– Хіба її можна підкорити? –  
посміхнувся чоловік. – Я просто 
люблю плавати і пірнати 
там, де глибоко. 
  

 

 
 
         Видатний туркменський художник Бяшим Нуралі. «Курбан-Байрам».  
 
 
* * * 
 
Dogduk şäherimde inemde dünýä 
dünýä çäksiz uly göründi maňa,  
men ösdüm, boý aldym, şäherim welin 
gitdikçe kiçeldi garyldy çaňa: 
balakdan çykan dek  
meň aýaklarym 
çykdy köçelerden sömelip çasly; 
şäheriň asmany, telpek deý misli, 
depämden basdy. 
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Şäherimden ösüp çykanym bilip, 
çykdym gözlegine 
basga säheriň. Indi 
gözleginde başga şäheriň, 
çünki, gynansam-da, men tiz ösýärin 
Şäherlerimden. 
Öwrendim irgözin ýagdaýy bilip, 
ýaşamaga çydap, iki epilip. 
Meger, basym maňa 
dünýä bolar dar? 
Men ösýän. Geljekde maňa näçeräk 
Gerek bolar täze Galaktikalar?! 
 

 
 
* * * 

 
Коли я народився в моєму місті, 
воно здавалося безмежним, 
як цілий світ. А потім я ріс, 
і моє місто поступово 
зменшувалося – згодом воно 
стало зовсім крихітним: 
мої ноги смішно стирчали 
з його вулиць, мов із куцих 
штанців, а його небо тиснуло 
мені на голову, як старенький 
картузик. 

 
Коли я збагнув, що виріс 
із мого міста, то поїхав 
шукати собі інше – я шукаю 
його й досі, бо, на жаль, чомусь 
росту значно швидше за свої 
міста. Я вже звик, що не можу 
випростатись на повен зріст, 
тож змушений згинатися 
в три погибелі. Можливо, скоро 
цілий світ стане мені замалим? 
Я росту. Скільки ж галактик мені 
потрібно?!  
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* * * 
 
Umyt bar jennete dolanarmyza – 
Ýuwsak günämizi biz ötünç diläp. 
Adam Ata bu günlere ýetmändir, 
Ýan beripdir How Eneden öýkeläp. 
 
Taňrynyň bendesi, nyşany adam, 
Ýüzi nura ýanan daňlaryň asyl… 
”Halaýyk, eşidiň!” Jogap gelenok: 
Hernä ýagtylykda azaşdyrmasyn! 
 
Jennetem, gaz deýin gymmatlap biler… 
Sebäp gytmy, galsa eger-de işdä! 
Bize kyn ýüzüne bakmak aýallaň, 
Erkekleň däl, ýüzi gyzýar perişdäň. 
 
 

* * * 
 

Вертатись в рай прийшла надія вам –   
Прадавній гріх спокутували вже ви? 
Шкода, до цього не дожив Адам, 
Який умів лиш дорікати Єві. 

 
Хтось Божий знак і так, і сяк крутив, 
І в’яли лиця від небес розквітлих… 
Ви чули, люди? Змовкли щось кроти: 
Не заблукати б у яскравім світлі! 

 
Той рай міг подорожчати, мов газ, 
Чи спокусити на нові провини… 
Не сміли глянуть на жінок мужчини, 
І червоніли янголи –  за вас.   
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        Мікалоюс Чюрльоніс. «Рай» (1909).  
 
* * * 

 
Öz wagtymy bikär geçirýän käte, 
Dünýä – sandyk bize kimlerden galan: 
Bar zat ýalan – döwlet, moda, howa-da, 
Lagşan Aksakgalam – huşy azalan. 
 
Goşgularym çägäň ýüzüne ýazýan – 
Tolkunlar äkider haýsy alysa? 
Gün dogýar hem ýaşaýar, aýlanşyk aýan 
Ruh açylýar ýagtylyga hem sese. 
 
Näletsiňmiş jennet hem sakar dowzah, 
Gan dek lagtalanýar gabynda syzlap. 
Hiç zat ýok göwünde – diňe söýgi, ah. 
Hem goşgular – gelýän tolkuny yzlap. 
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* * * 
 

Люблю сидіти і ловити ґав –   
Світ скурвився в щілину під комодом: 
Усе несправжнє – влада та погода, 
І той дідусь, що з хмарки помахав. 

 
Люблю лишати вірші на піску –  
В які світи їх хвиля забирає? 
Тут сонячні зайці, немов Мазаю, 
Рятують душу стоптано важку. 

 
Ваш клятий рай, моя пекельна лють 
Згортаються, неначе крапля крові… 
І вже в душі – нічого, крім любові. 
Та віршів, що за хвилями ідуть.   
 

 
Мікалоюс Чюрльоніс. «Мій шлях».  
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* * * 
 
Söýdük şähriň Bukowina gideňok, 
Gülleriň meniňki, agşam şapagyň, – 
Seni duýýan magdany dek zeminiň 
Atdan agan esgeri dek sähranyň. 
 
Tylla gözýetimi elläp gören dek, bir hyýaldyrys? 
Gözleriň daňylgy gaýdan dek gökden birde seretseň… 
Belki, hakykat – aýaldyr? Biz kodun bilýän däldiris: 
Irde-giçde men hem bir gün ösüp deňiňe ýetsem! 
 
Öz gämiňde akdyr meni ýüzdür uzakdan uzak – 
Biz ýazy gözläp taparys, soňra arzuwly ogly… 
Sen ýene ýolda – meger, eýýäm daş ýerlerdesiň, 
Söýgi derdin çekýändigi meniň ýarymyň, dogry! 

 
 
ї* * * 

 
Ти давно не поїхала в місто своїх буковин 
І для мене народжуєш зорі, веселки та квіти, –  
Відчуваю Тебе, ніби магму підземних глибин, 
Як полеглий вояк, на холодному полі зігрітий. 

 
Це – неначе спіймати навпомацки скарб-горизонт: 
Хай зав’язані очі – довірливо бігти за небом! 
Може, істина в жінці? Ми просто не знаємо код: 
Доросли до вина, а потрібно було – і до Тебе. 

 
Забери мене в мандри на справжнім своїм кораблі –   
Ми весну іще знайдемо, ніби жадану дитину… 
Ти давно у дорозі – на іншому боці землі, 
І болить від любові фантомна моя половина!  
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* * * 
 
Kümüş ellerinde ebediligiň 
aý daragy bilen 
daraýar saçyn 
ýaş gyz 
ol ynjyk aýnada görüp bilenok 
näzik ýüzüni: 
 
Gözler özüniňki 
ýöne ýygyrtlar 
ýat Aýalyňky. 
 

 
* * * 

 
На сріблястій долоні вічності 
маленька дівчинка 

 розчісує коси  
місячним гребінцем 
і в примхливому люстерку 
не бачить свого обличчя: 

  
Там її погляд 
і зморшки 
незнайомої 
Жінки.  
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* * * 
 
Alys bir adada, 
gözýaşy dek How Enäň, 
gözleriňi gamaşdyrýan lowurdap, 
ak gaýalaň gujagyna gysylan,  
deňze gaçmasa, 
gözýetimi tutup boljak ýerinde, 
 
saz özüne  
öý edindi –  
çemeli  
ýaratmaga  
Adam bilen Aýaly. 
 
 

* * * 
 

На острові, 
далекому, мов сльози Єви, 
стиснутому обіймами 
сліпучо-білих скель 
так, що можна спіймати  
горизонт, якщо він не втікає у море, 

 
знайшла прихисток 
музика –  
щоб народити 
Чоловіка 
і Жінку.  
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* * * 
 
Uzak ýaşaň, 
az ýazyň siz 
gök Asmany 
ýazgarmaň. 
 
 

* * * 
 
Живіть довго, 
пишіть мало 
і не звинувачуйте Небо 
у гріхах.  
 
 

* * * 
 
Aglap duran gyz: 
kirpikleri gözýaş hünjüsi bilen, 
jadylady gökde 
älemgoşary. 
 
 

* * * 
 
Заплакана красуня:  
вії  
намистинками сліз  
прихилили  
веселку.  
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* * * 
 
Adamlar, 
haýyşym, ýuwaş, –  
deňziň sesini basmaň! 
 

* * * 
 
Люди,  
будь ласка, тихіше –  
не чути моря.   
 

* * * 
Garry gitara 
çüňkde, 
durmak kyn, 
çaga kimin. 
 

* * * 
 
В кутку гітара, 
старенька-старенька, 
як дитина, 
стоїть важко. 
 

 
 

Дивом уціліле фото зі студентської юності: Сергій Дзюба (третій 
справа) з друзями в Рокитному, на Київщині (журналістська практика в 
місцевій газеті).  
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Туркменстький живопис від bahar carpets&rugs:  
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Президентський палацовий комплекс «Огузхан» в Ашхабаді.  
 

 
 

Менджліс Туркменістану.  
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Базар в Ашхабаді. Один манат – туркменські гроші.  
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Парфянські фортеці Ніси (вгорі) та Кьонеургенч – туркменські 
пам’ятки архітектури, якими опікується ЮНЕСКО.  

Державний прапор Туркменістану.  
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    Tetýana Dzýuba 
    Тетяна Дзюба 

 
Döwre uýgunlaşma 
Акомодація до часу 
 
* * * 
 
Gaýlaryň perzendi – ýumşak, akja gar, 
Edaly gülküsi gar arabalaň… 
Biz asmana uçduk Ýerden gülgüzar, 
Perişdeler, çagalar dek bat alan. 
 
Gün – saryja güjük, galanok sähel, 
Dodaklar – gülküden – ganara geldi… 
Gyşyň çal dumany sowlar ir säher, 
Garda galar, gör, kimiňdir elligi. 
 
Ykbal bizlik ýa-da wertep ýyldyzy, 
Şinel nyzamyndan – çykan gyryk ses... 
Gorkma biweç doňanlaryň yzasy –  
Skif aýallardan galan boş höwes. 
 
Gaýlaryň perzendi – ýumşak, akja gar, 
Edaly gülküsi gar arabalaň... 
Biz asmana uçduk Ýerden gülgüzar, 
Perişdeler, çagalar dek bat alan. 
 
 

* * * 
 

Сніг лапатий – син слухняний віхоли.  
Полозки санчат – півусмішки.  
Ми з планети круглої в небо їхали.  
Звісно, білі ангели – діти трішки. 
 
І кидалось сонце вслід цуценям рудим,  
І від сміху в кров розсікались губи.  
Як розтане швидко цей зимовий дим –  
Хтось у ньому лиш рукавичку згубить… 

 
Чи зоріла доля нам, чи звізда вертепу  
Крізь шинельних буднів непохитний стрій? 
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… Не сахайсь закляклих серед степу  
Кам’яних бабів – невідбулих мрій. 

 
Сніг лапатий – син слухняний віхоли.  
Полозки санчат – півусмішки.  
Ми з планети круглої в небо їхали.  
Звісно, білі ангели – діти трішки. 
 
 

 
*** 
 
Wagta uýgunlaşma 
19 ýaşyny-da doldurman ölen hudožnik Sergeý Maýaga. 
 
 
Itler gaçdy, ýadapdyrlar göýdükler, 
Eliň aýasynda sary gar batist, 
Kejirligi çykan ozal birçaklar 
Barmaklary ýakyp akýar abbatis. 
 
Seýilgäh sünnäli paýtagta degen –  
Molberte – El Grekodan galan tär, 
Karnawal ýüzlere, mazmuna sygan 
Adamlaryň ertirini görkezýär... 
 
El, nazar soňkusy – üçünji hem-de 
Asfaltdan hem del dünýäden barýan ýol... 
Bular onuň awtoportretlerinde –  
Merhumlaryn tukat garaýşyndan hal. 
 
Solgunlap gar syran aýna witraž ýat, 
Maskalaň derisi, lakly ýüzler çyn... 
Bize – goşa alma, bahasy hiç zat! 
Pastel reňki – taryh çöllügi üçin. 
 
Ýaşady soňa çen eserlerinde 
Ýüzünde ýygyrtlar – final fragment. 
Gökde ýyldyz, bugdaý reňki elinde, 
Aý astynda döräp gelýär oba-kent. 
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Акомодація до часу 

 Художнику Сергію Поляку, 
 який не дожив до власного 19-ліття.  
 

Хорти розбіглись, карлики стомились,  
А цей пожовклий сніговий батист  
Тече в долоні, вперто й непомильно,  
І обпікає пальці абатис, 

 
Різьблених парком і закинутих у місто  
На цей мольберт, залишений Ель Греко,  
Де карнавал спресовується змістом,  
Того, що збудеться назавтра. Недалеко 

  
Рука і погляд, і останній, третій,  
Шлях між асфальту манівців.  
Вони ховалися в його автопортретах,  
З очима і засмагою мерців. 

 
На шкіру масок і лакованість облич  
Пожовклий сніг, на вітражі нескорені,  
А нам ціна – два яблука, облиш  
Тони пастельні для пустель історії.  

 
Десь на картинах він дожив до дня,  
До зморщок, до заключного фрагменту.  
Там тільки зоряна, та, все одно, стерня,  
Там просто місячно в зими рисорджименто. 
 

  Український художник Сергій Поляк. 
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* * * 
 
Gyşyň buz jadysyn ýeňer 
Ne peç ne-de agaç germew, 
Aýnanyň öňünde seter 
Ak liliýalar tans eder. 
 
Ýagşa hem-de ýagmyra goý 
Sowuk ýyldyzlaryň ýelin. 
Şaglawuk suw– uçjaga toý, 
Balyk biler oň hezilin. 
 
Al şeraba suw tutulsa, 
Üzüm biler, eder ahmyr. 
Ýagyş bilen gar gatylsa, 
Buzly dola ýazar ýagmyr. 
 
Bize – hiç… Hiç… gel-de, al-da 
Gylyç owazyn edenli, – 
Ruh ýetmese eger kellä, 
Baş egiler döşe çenli. 
 
 

* * * 
 
І цей штахетник батарей, 
Що від зими набігів не рятує, 
І білі квітники лілей, 
На вікнах висіяні всує, 

 
Облиш дощам, що прийдуть вслід, 
Холоднозорі і незглибні. 
Що водограй – лише політ 
Достоту знати тільки рибі, 
Що нерозбавлене вино 
Достоту знати винограду. 
Дощу і снігу заодно 
Є змога випадати градом. 

 
А нам – ніяк… Ніяк… Лови 
Меча блискуче рвійне скерцо, 
Якщо душа не сягне голови, 
То голова впаде до рівня серця.  
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Gyzhalar hakynda ballada 
 
Sen gijeler gelýärsiň, ruhlar ýagty saçanda, – 
damjalap aýdym aýdyp, wagt gökden söz açanda; 
dem ýeter aralykda – garaňky bolar lek-lek, 
Sumrug dek ganat gerip, uçýan bilgiç köpek dek. 
 
Gelýärsiň ýaramyzyň sanamaga iňňesin; 
demiň bilen bozmaga şem tansynyň hemmesin. 
Sen şäheri yraýaň, misli tolkun gämisin, 
güýzüň gümmezeginde, ogurlap oň namysyn. 
 
Gelýärsiň, misli saýlaw sen ýene-de saýlawsyz; 
sen gelýärsiň – ah, bizde şeýle döreýär höküm: 
ýedi gulpuň astyna atylan açar halsyz, 
zyňlan düýpsiz ummana – görmezi ýaly her kim. 
 
Azdyragan mähnet dek, nally aýaklaň sesi, 
daşly ýoldan – bagt üçin, jaň sesine – zaň uran; 
biwagt wagta çymaşýaň hem gyzdyrýaň höwesi, 
äheň deýin – öň dörän dowzaha ýöriş guran. 
 
Балада про Перелесника   
 
Ти приходиш опівночі, коли з неба зоріють душі 
а капельним співом над соборами сімома, 
як на відстані подиху чорно і всюдисущо 
розпросторює крила пес летючий Сімаргл. 

 
Ти приходиш лічити шпиталі, шпилі, 
штиль розколюєш диханням і танками свіч. 
Ти розгойдуєш місто, як сýдно розгойдують хвилі, 
у некрополі осені з вічністю віч-на-віч. 

 
Ти приходиш, як вибір без вибору, 
ти приходиш – так справджують вироки 
за печатями сімома,  

повкидавши ключі у вирій 
чи сховавши на дні безокому,  

Перелесником, перелячищем, цокотом  
по бруківці підків – на щастя, 
по розколинах дзвону – на сполох, 
ти вплітаєшся у позачасся, 
як мотив уплітаєшся в скоєне. 
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                          Густав Клімт. Яблуня. 
 
* * * 
 
Burup taşlar, ýalňyzlyk däl, dert bilen durmuş hut jyn, –  
Tanyş ýüzler alar şonda solgun röwüş, ýuwan ton. 
Küýzegülleň hem lianlaň döwri geldi indi çyn, 
Wagtyň ýolun ýitirşi deý zenanda keýpe suwsan. 
 
Aýna sagady dogrular – gijemi ýa gündizmi, 
Ýadaw esger ukusy dek, giç ýatan çuň ukuda. 
Gyzyň süýji düýşi kimin, epen munda dyzyny, 
Gyrmyz reňk ýygnan ikona gyzyl guş dek bakyda. 
 
Gyzyl lybas. Bogazda nem, misli Müdimi jöhit* 
El ysanok. Ýöne deri öter ussany bejit. 
 
*Müdimi jöhit – Isa pygamber gaýtadan dünýä gelýänçä entäp ýörmeli adam. 
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* * * 
 

Коли життя зійде на біль, не самоти, а сатани, 
Знайомий вибарвиться профіль у неозначені тони, – 
Я буду знати, що прийшла пора латаття і ліан, 
В яких заплутались години, мов у кокетках бонвіван, 

 
Бо день і ніч на циферблаті відкориговані вікном, 
Як відпочинок у солдатів: відбоєм пізнім й вічним сном. 
А нині – в вилогах віконних з сум’ять дівчаток – пізнюрів 
Збирають пурпур на ікони птахи червоні. Угорі 

 
Їх ризи стиглого багрянцю. Соло на горлі у дощу 
Судомить вакханічні пальці, та шкіра вибачить шевцю.  
  

Triptih 
 
 
I  
 
Bar syýahat uzyn däldir dogadan. 
Guşak guşandyňmy (ýok öýde durar!) 
Gijelik üwrelýär, mollýuska ýa-da – 
Guş dek, säher Günuň şöhlesi uran. 
 
Çyglydy, täzedi dessurly gundag 
Çaýkelleň girýany göge galanda. 
Kes, sapak dek. Pursat. Elde bu ne çag – 
Hazar zikgesi dek çaýyň başynda: 
 
Kimmeriýa ýoly, – ýakar, – bu taryh! 
Söz küýzede ýatyr ýylan dek edil; 
Han hanjary, ýitip, üstün basan çaň, 
Gündogardan bakýar erjellik edip, 
Arasyndan alan janlarynyň öň. 
 
 
II 
 
Men Anatolýewna – belki, Anatoliden, 
amuletim hem üçünji at - men Tanýa, 
ýa obaçy ýa paýtagtly bir jan ýa? 
 
Butparaz dek, dinden öňden ynamym, 
(ýanan asman, elim çirkizýän oda) 
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Neçün men uçmaha barmaly, gamym, 
Köpri ýokka öten bilen arada?! 
 
 
III 
 
Sudurlardan dömdi eýýäm çyrmaşyk, 
Tenlerden nem alan – geýimi çöwrüp. 
Dymyşlygy kakat mumyýa deýin, 
Syrtmagy, başarsaň, monjuga öwrüp. 
 
Öz-özüm gelerin ýesir bolup men 
Kalita* baýramy başlanan wagty... 
Ýara galar maňlaýymda yz eden, 
Beýni bozar ýatdan dünýäni ýagty. 
 
*kalita – süýji çörekillik, korž. 
 
 

Триптих 
  
I 

 
Всі мандри – не довші за мантри. 
Молюском в зелених портах 
Гойдається північ, а завтра –  
Підстрелений променем птах. 

 
Скелясте,  зволожене крижмо, 
Із криком зачаєних чайок. 
Мить. Відлік, мов нитку, відріжмо. – 
Хозарська чеканка за чаєм 

 
Обпалить шляхом Кіммерії. 
Слова заповзають у мушлі –  
І вперто на Сході жевріє 
Каганський загублений ніж 
В сузір’ї загублених душ.   

 
II 

 
Я, либонь, із Анатолії – Анатоліївна, 
амулетом, третьою шкірою, Танею, 
загумінною чи престольною стану? 
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По-язичницькому, із до-вірою, 
(хмиз збирають, – а небо палеве) 
припадаю, чому ж із ірію 
найрідніших вертання спалено?  

 
III 

 
Омелою прирослі постаті. 
У тілах сокорух живий. 
Змуміюй тло мовчання пострілом, 
Із мотузки коралі звий. 

 
А з’явлюсь я сама, само-бранкою, 
В свято вашої калити, 
Як на лобі червоною ранкою 
Мозок виквітлий стре світи… 
 

 
* * * 
 
Toprak gaýmaklapdyr 
aňzakdan ýaňa 
garaşyp gaýtadan 
girerine jan 
ak bukjalar 
päkize ak gyzlardan 
tikinler sökülýär 
ýaz towsuna şan 
 
Ýyldyzlaryň hlorofil ýaşyllygy 
Ýaşyl saç, ýaşyl göz, ýaşyl gaş 
barmagymyz ýaşyllyga batyryp, 
dodaklaryň nalyn ýaşyllaýarys 
 
pursat, meger, täsin tansa başlaýar 
suwlunyp göýä bir ýaşyl ýylan dek 
ýaşyl köşk öz-özi bukulyp dymýar  
kirpiklerni süzüp bilermi bu çak 
 

* * * 
 

земля в шкоринці  
перетлілих холодів 
в передчутті 
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нових реінкарнацій 
крохмальний посаг 
непорочних дів 
по швах розповзся 
для весняних грацій 

 
зірки зливають хлорофіл зеленотремно 
зеленокосо зеленооко 
і пальці вмочені в зеленку тремо 
і вуст підківка і слідів бароко 

 
і мить непевна 
мов танок зеленозмієвий 
зелений замок перемовк 
за перестрашеними віями 
 

Salomiýa 
 
Kimse öwüt berer, ugruň hanjak seň? 
Ak kendir köýnekde ganly tegmiller. 
Ömür boýy şol bir sorag: ”Nirä sen?” 
Hem... Ioann – diňe göwresiz kelle. 
 
Tans et, Salomeýa, suw däl ahyr gan, 
Gan gören neronlaň ümezlär gözi. 
Tans et, Salomeýa, sen entek juwan 
Dadaňok sen entek ajy merezi... 
 
Timpanlar. Taýdyrýar sürçek basgançak. 
Sebäpsiz gam gyzyl reňke boýalan. 
Toý-baýram, kanikul, bezelen bu çak, 
Tyçinaň ”Klarnet” eseri bilen. 
 
”Sen bukup, agaňy garawullama: – 
Haýyş edýän. Agdy terezi birýan, 
Inçe biliň boýun näzdir-kereşmä, 
Gan degen barmaklaň, gözleň süzülen. 
 
Timpanlar ýaňlanýar, a ol duýanok, 
Saky boldumy ol ykmandalara? 
A meni gündiz hem ýagyş goýanok: 
Men kim? Bir jübütmi tans edýänlere? 
 
Kime gulak asyp, nirä gitjek sen? 
Duşmanam halyňa bolsa aglaýan. 
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Çagba – gözýetimden gözýetime çen –  
Salomeýaň tansy gözi baglaýan. 
 
Саломея  

 
Із ким ти порадишся, куди підеш у герці, у танці? 
Блакитна кров льону у білих одеж. 
Одвічне питання: камо грядеш? 
Глава Іоанна – на таці. 

 
Танцюй, Саломеє, бо кров – не вода,  
Від неї нерони хмеліють. 
Танцюй, Саломеє, бо ти молода 
І ще не спізнала похмілля… 
 
Тимпани. І ковзко й непевно ступні. 
Червоно – на сніг і на сум без причини. 
На святки у школах тепер вихідні, 
Лункі, мов «Кларнети» Тичини. 

 
«Ти сторожем братові тільки не стань», – 
Благаю. Схитнулися шальки, 
Мов твій, Саломеє, догідливий стан 
І ледь закривавлені пальці. 

 
Та били тимпани – і він не почув 
Чи зріс корчмарем для скитальців? 
А ким мені бути, як стрінуть дощі: 
Таріллю, главою чи танцем? 

 
І з ким ти порадишся, куди підеш? 
Так добре, аж ворог жаліє. 
Від краю до краю, від меж і до меж 
Неспинний танок Соломії. 
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* * * 
 
Kümüş sütük – Monamaha olja bar. 
Ynanç ýokmy dostum, gorky-da ýokdur. 
Geljegi gür berýän dogalar – ak gar. 
Ýagty ýokmy, dostum, – gije yrakdyr, we 
 
Horazlar göz çokar ot bilen onda 
Diriden däl, gork Hudaýdan, bil muny. 
Güýz doga sanady kör çölde, men-de 
Hudaý berse, täzelärin ýodany; 
 
Yzlar – solak, azganly bir hassa dek, 
Düýnki gardan – dil tutulýar, ruh gaçýar. 
Güýz ýalňyz goýmajak ýalydy entek! 
Ah, eýýäm kalendar geljegi açýar. 
 
 

* * * 
 

Сріблясте хутро, коштовна здобич для Мономаха. 
Там, де немає, мій друже, віри – немає страху. 
Сніги лягали, нерівні, білі, – псальми пророчі. 
Там, де немає, мій друже, світла – не видно ночі. 

 
А треті півні склюють зірниці вогнем і криком. 
Живих не бійтесь, а бійтесь Бога і мрій безликих. 
Втонулим дзвоном озвалась осінь в сліпій пустелі: 
«Усі стежини, криві і кволі, дай перестелю, 

 
Усі слідочки, бліді й непевні, як анемія, 
Зберу докупи з вчорашнім снігом, – і занімію». 
Здавалось, осінь не зійде з серця мого ніколи, 
А календар віщує інше: стрічай Миколи… 
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* * * 
 
Gyş alňasak açýar ara, 
Şildiräp, kümüşsöw akyp. 
Gussa çekip, galma zara –  
Gaýdyp gelmez, yza bakyp. 
 
Gyşyň sowuk gök arslany, 
Hrustallar – öküz toýnak... 
Aýaz buz etdi baryny, 
Barja ýere un sepip ak. 
 
Roždestwo – tutdy asmany, 
Arzuwlara girdi pynhan. 
Ýyl täzemi ýa-da sany? – 
Maý aýy dek ir giren jan. 
 
Gar tozgasy egne çökýär. 
Termometr ösýär etgir: 
Wagt simap dek öňe akýar. 
Sermäp öz ýolun tekepbir. 
 
Golum doňýar depäm üsse, 
Han Mamaý çekilen hat deý. 
Sudurlar, gar hem-de gussa... 
Gyş gelmez indi jennet deý. 
 

* * * 
 

Ця зима витіка обіруч, 
повз сріблястим розмаєм. 
І не клич її, і не руш, –  
Не повернеш, немає. 

 
Леви сині у неї на подив, 
У биків кришталеві копита. 
Забиває морозом подих  
пересвіженість оковита. 

 
У кватирку різдвяних небес 
перешіптані вкотре бажання. 
Народився рік чи воскрес, 
як трава у травні? 

 
Білі нетлі торкають плече. 
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Підростає термометра розтин. 
Час нуртує, як ртуть, тече, 
вперто, врозтіч, вперед, наосліп. 

 
Уривається помах руки. 
Мов лубок з козаком Мамаєм, 
Силует із сніговиці – ти, 
А зими не повернеш, немає. 
 

* * * 
 
Bu düýş. Gün. 
Pereýma*. 
Guşlar uçýar 
Kert kenardan. 
Gudalary sarap görüp,  
Ýol iň soňky 
Fokusyny 
Açýar ýeňinden çykaryp. 
 
Bu düýş. Gün 
Pereýma. 
Sazandalar guýýar 
Tansa 
Bir enaýy tylla sazy, 
Ak ýüzüni 
Lowurdadyp; 
Gelinligmiz – gyşyň özi. 
 
Bu – düýş Gün hakynda. 
Ýalňyş ýok, 
Aýaz suratyny çyzýar 
Öýkünip. 
Hoz gabygnyň –  
Iç ýüzünde, seretseň, 
Rentgen şekli 
Gursakdaky öýkeniň. 
 
Bu – ukuçyl gün 
Gülki birýany. 
Gaýynenä 
Ädik berýär owadan... 
Mesi kimin 
Ýumşak deri eýlenen, 
Tyrpyp gaçýar 
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Gijelige – 
Ogrudan. 
 
* Pereýma - gelnalyjyda gapy saklaýanlar. 
 

* * *  
 

Це – сон. Сонце.  
Перейма.  
Птахи злітають  
З короваю.  
Сватів бинтують,  
Шлях виймає  
Останній фокус  
З рукава. 

 
Це – сон. Сонце.  
Перейма. Музики  
Ллють жовтаве  
Світло 
В танок розхристано- 
Осліплий,  
А нареченою — зима. 

 
Це – сон про сонце. Без огріхів  
Його скалькує змерзлий день.  
Під скаралущею горіхів – 
Флюорографія легень. 

 
Це – сонне сонце сміхом грає.  
Підносять тещі чобітки… 
Як юхта скривджено втікає  
У мародера з-під руки. 
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* * * 
 
Ýaradan ýerde adamlaryň aglaba azgynçylyga ýüz uranyny görýär. Onuň sabry 
tükenýär. Onsoň ol: ”Adamlary Ýer ýüzünden süpürip taşlaýyn, olary nähak 
ýaradypdyryn” diýýär. 

Ýaradan diňe Nuh pygambere rehim edýär. 
Çagalar Injilinden. 

Bu trolleýbus – Nuh gämisi, sebäp ol 
Halas eder işe galýany gijä. 
Gatyrlaryň hataryna meňzedýän. 
Fonarlary gije gül dek açylýan 
Ak ýüzüni öwrüp gara tüm gijä. 
 
Gündizlik paraşýut kölegesi dek, 
Esger dek, beýikde hysyrdylardan; 
dargaýan dynçylykdan, 
bugarýan nerwleň 
azot ysyndan. 
 
Hon-ha, meýdançada – nobatdaky Noý 
gezdirýär arassa tohumdan itin, 
asfaltyň astynda galan günäden 
dowzah ysy gelýär, 
ýa mazut tütün. 
 
Ertirki gazetde aňkawlar üçin 
Öň kän ýanjalan zat çykýar ýaňadan... 
Ýadyňdamy seniň Injilden dogma? 
Ýadyňdamy? 
Ýadyň... 
 
Dünýä şeýle hötjet hem örän görip, 
Gylygy ýumşanok, oň humar oýnap; 
sinoptikleň – degişmesi ölümlik: 
Wada berýär Nuhuň tupanyn 
aýnap. 
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* * * 
    Всевишній бачив, наскільки велике розтління 
    людей на землі – всі помисли і дії їх 
    направлені на зло у будь-який час. Терпець 
    Йому увірвався. Він сказав: «Знищу з обличчя 
    землі людей, бо я розкаявся, що створив їх». 
    Ной заслужив прихильність Господа… 
    З Біблії для дітей 
Цей тролейбус – ковчег, 
що врятує, можливо, від спізнення 
на роботу, подібну до вічних черг, 
осипається місто квітами пізніми 
ліхтарів блідолицих, націлених в смерк. 

 
День завис парашутною тінню легкою 
над мишвою щоденних дрібних гризот, 
із розбризканого супокою 
випаровується нервів їдкий  
азот.  

 
Ген, на площі чергового Ноя, 
знов вигулюють чистих псів, 
пахне пеклом чи то смолою 
з-під асфальтових 
примусів. 

 
У маркій газеті ранковій –  
перетравлена суєта… 
пам’ятаєш біблійне розкаяння? 
пам’ятаєш його, 
пам’ята… 

 
Світ від створення не добрішає, 
вперто грає в своє лото, 
у синоптиків – гумор вішальників: 
обіцяють вкотре 
потоп. 
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* * * 
 
aňňalyn aýlap kempir 
orak orup ýör 
aýlaýar deminde her bir  
daşyn görüp ýör. 
 
ýele, dumana berýär 
görseň sen, ine, 
köýnek däl ol meňzeýär 
bizden köpene. 
 
tomus bukýar çuňdan çuň 
salyn bugdaýyň 
eller şire bolýar öň 
ýalan gül daýym. 
 
aňňalda bar ne many 
ol telli-pelli 
gelýär, söndür çyrany 
kempir aňňally. 
 

 
 
* * *   

 
клепає стара косу 
і косить 
хитає сумління осу 

 
і коси 
за вітром пускає 
тьмяні 

 
у савані  
не в сарафані  
ховає глибше стерні  
літо 

 
руки ледве брудні  
і – пустоцвіти  
яких косити сенсу немає  
стара косу клепає… 
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               Сан Басе. Абстракція. 
 
* * * 
 
Jesetler asyk 
tikenli simden 
gyrlan bogaz dek 
boguk it sesi, 
hem agy gödek… 
 
Neneňsi ýiti 
agramsyz reňk hem, 
güller zyňýarlar 
özün üstüne 
tikenleň birden! 
 
Ýel gül ýapragyn, – 
bildiriş deýin, – 
asyp ýör agyn 
arasynda doň  
asudalygyň… 
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* * *  
 

Тіла чіплялись за колючий дріт, 
За псячий хрип, мов крізь розпухлі гланди. 
Який стрімкий і невагомий цвіт 
На шпичаки свої накинули троянди. 

 
А вітер пелюстки – афіша за афішею –  
Розвішував між пам’яттю, 
Між пам’яттю і тишею…  
 

* * * 
 
Garaşmak jeňňeli, duýgy ýagmyry, 
Aýly gije gara tesbiň sandyry… 
Bar zat güme gitsin, sen garaş… Syrly 
Kelleçanagyna Ýörigiň hem-de 
Jadygöýiň käsesine çakyrly. 
 
Dilegmi ýa jady bilen boýalan –  
Bir görseň gyrmyzy, bir görseň gara. 
Ojakdan tüssesi galykýar şamyň, 
Tersokanyň çäkmeninde awara –  
Galyndysy bu mukaddes agşamyň. 

 
* * *  

 
Чагарники розчахнутих чекань,  
Чорнющі чотки, зчитані черницями.  
Учвал, крізь чорторий, – чекай  
На черепи і чарку чарівниці. 

 
Чолом чи чоботом – черлено  
Черінь чадить червоним часом.  
На чорнокнижницькім чекмені  
Пречистої вечері частки. 
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* * * 
 
El däl – misli nepis syrça. 
Keýikler hem ýat kitaby… 
Doňan dyrnaklaryň berçi 
Graffiti. Ýadawlyk taby. 
 
Daryşganlyk. Ýönekeý 
Galp Kain bolanda Adam – 
Nesiller ösmez golaý. 
Ýara dälmi graffit hem? 
 
Tabytmy ýa agaç söýeg? 
Üljeleň gözi köwlenen: 
Çyg bar gözünde Kaýiniň, 
Islegi iller bilen deň. 
 
Şor ýagyş hem turşy kelem möwsümi, 
Meýdan hiç zat bolýar ýagşa ezilip. 
Keýikler gaçýalar. Sen milt edeňok 
Dil ýa barmak bilen tutmaga gelip. 
 
El däl – nepis syrça, bezeg, 
Diýýärler Saady bir gezek… 
 

 
* * * 

 
Не руки – вигини фініфті.    
Глосарій пам’яті, газелі… 
Студені задубілі нігті 
Над графіті. Відсутність стелі. 

 
Відсутність простору. Відсутність просто, 
Як Каїн псевдо взяв Адам – 
І рід позбувсь гормону росту. 
Це – графіті чи рваний шрам? 

 
Розкриті труни чи пюпітри? 
У вишень видзьобані очі: 
Роса не виїсть і не витре, 
А Каїн, як усі, лиш хоче 

 
Провікувати. Епоха кислих дощів і борщів 
Запінилась лугом аж до нейтральності, 
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Газелі розбіглись. І ти не посмів 
Догнати вустами, настигнути пальцями. 

 
Не руки – вигини фініфті, 
А кажуть ще, що Сааді… 
 

 
 
Воскова фігура поета Сааді в історичному музеї міста Шираз. 

 
 
* * * 
 
Geldiň ýoldaşlaryň ýanyna bir gün, 
Düýnki serhoşluk dek, tukat hem gurak, 
Gabrystanyň kükedip zeýli ysyn, 
Şanly bakylyga söýget däl sen hak. 
 
Tümmegine täze dörän mazaryň 
Kesekleriň gaçýar gara gargasy. 
Ah Wiktoriýa, sana dogalaň zaryn, 
Ýüzüňi ýeňiňde gizle sen asyl. 
 
Munda, Gün reňkli sary baldaklar 
Ajybalgaz göge ymtylýan günde. 
Baş göterýär sary günebakarlar, 
Gurbanlyk maly dek – pyçak astynda. 
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Dönüklikmi – diňe güman zerarly, 
Sýužeti ýok edýän – ownuk detallar. 
Pomadanyň gan reňkli möhüri 
Goltukdan goşara – boş ýeň, boş hallar. 
 
Ýeňlenleň yzynda serhoş horkuldy, 
Hemmäni ýeňsegem – biziňki hem haýp… 
Oglanjyk “nyşana alýar”, bu belli, 
Goňşusynyň gülküsini ajaýyp. 
 
Sen bu gün ýene-de entiräp geldiň… 
 
 
 
 * * * 

 
Ти сьогодні прийшла з похмілля  
У зів'ялих пожухлих вінках.  
Віддавало цвинтарем й цвіллю,  
А не славою у віках. 

 
У розкопану свіжо вись  
Груддям падає вороння.  
Ох, Вікторіє, помолись  
Й затулись рукавом від щодня. 

 
Тут, на стеблах жовтавих, сонячних,  
Проростає у небо олжа.  
Підіймають голови соняхи,  
Як жертовне ягня до ножа. 

 
А вагання – жахніші зради,  
А деталі затруть сюжет.  
Цей кривавий відбиток помади – 
І порожній рукав до манжет. 

 
П'яні схлипи за переможеними  
І за тими, хто переміг… 
Хлопчик «цілиться» заворожено  
У знайомий сусідський сміх.  
Ти сьогодні прийшла з похмілля… 
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Роботи народного художника України Феодосія Гуменюка 
 

 
 
«Зелені свята»(1976) 
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Deňeşdirmeler 
 
Bu damja ýonýar gaýrany. 
Gijäniň düýpsüz tümüne 
Kakýar çyra çüýün aňsat. 
Gözi gapyk ykbal, ine, 
Düýşümize girýär agsap. 
Başuçda çöküp uklanlaň 
Aýasyna çekýär çyzyk  
Gündiz düşünip bolmajak 
Düşnüksiz hatlary ýazyp. 
Bolsa-da Aý gökde günäsiz, 
Görünýär ýene günäli: 
Jeza garaşyp sebäpsiz, 
Aý doganda orak ýaly. 
 
Damja ýonýar bakylygy, 
Hem sypjyk hem sowuk örän; 
Bu – kör ykbalyň gylygy, 
Biperwaý äheňden dörän. 
Gel, düýbün görseň bulguryň! 
Gel, wepaly, eý Arlekin, 
Bibaş şahyrlaryň ugrun 
Nätseňem bilip bilmek kyn. 
Ak saçymyz ak däl döwri, 
Düýşler süýt kölünde galan,  
Ýaşalmadyk ýyllaň bagty 
Näletlenmedik sagatlaň. 
 
Асоціації 

 
Ця крапля точить північ. 
У ночі чорний креп 
Ліхтар вбиває цвяхи світла, 
І доля, що давно осліпла, 
Заходить, спотикаючись, у сни. 
Сідає скраю ліжка 
І по руці заснулих 
Проводить нові лінії, 
Що вдень не розібрати. 
А повний місяць 
Знов чекає страти 
Об серп молодика. 
Ця крапля точить вічність, 
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Холодна і в’язка, 
Як кров сліпої долі. 
А в нас іще доволі 
І снів, і непомічених сивин, 
Непрожитих років,  
Непроклятих годин.    

 

 
 
     Картини народного художника України Івана Марчука. 
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* * * 
 
Galarsyň sen wokzal bezegi deýin 
Solak ýakasynda geçen günleriň. 
Ak sygan dek misli garaňky öýde 
Ykbal perzendin yraýar görüň. 
 
Sen – bir keşde, inçe hem-de biderek 
Hram hoşlaşygy - sowan düýnki çaý. 
Sen bir ýol nyşany – “sowulmak gerek”, 
Geçdim, gorky galdy tenimde bijaý. 
 
Wepadyr ynamyň köki birleşse, 
Çykylmaz çäginden ýüzügiň nika. 
A bu keşde – aldawaçjyk bir besse: 
Kölge – surat indeý teninde mäkäm. 
 
Zenan güli… Tämizlän yza, azar, 
Guýy utunynyň tagtasy dek öl. 
Suwsuzlykdan Gölem-robot* gutarar, 
Ýagty – batyl gözleň jebrinden ahmal. 
 
 
* Golem – robot, emeli adam, ýöne rowaýaty däl-de, adamynyň öz akylyna 
daýanyp ýasan tilsimady. Bu ugurdan alhimikleriň hem kabbalçylaryň akyl 
zähmetiniň giperboloik şöhlelenmesi. Özüni ”dünýä indereniň” öýünde – bu, 
elbetde, adamynyň iru-giç hemme agyr zähmetden gutulyp, diňe döredijilige 
berilmek hakdaky arzuwy – Golem ähli agyr işleri edýär. Ýöne Golem, 
kontroldan çykan güni gorkunç hem boýunegmezek bolar. 
 
 

* * *    
 

Залишишся лиш візерунком вокзальним  
На вутлих причалах мого життя,  
Де біла циганка у чорному залі  
Вколисує долі сумне дитинча. 

 
Ти – лиш візерунок химерний і тонкий  
У храмі прощання й вчорашнього чаю.  
Ти – знак повороту шаленої гонки,  
Який проминула (чи ще проминаю?). 

 
Десь вірність і віра сплелися корінням.  
Не вийти із кола магічних обручок.  



 

 270 

А цей візерунок – примарною тінню,  
Мов розпис на тілі індійця-гаучо, 

 
Чи квітка міледі, очищена болем,  
На вогкім цямринні міражних криниць  
Втамовує спрагу любов наша – Голем*, 
А світло – жагу невидющих зіниць.  
..........................................................  
* Голем – штучна людина, яка, на відміну від міфічної, не створена з 

глини, а є породженням людського розуму та праці (фантастичне 
гіперболізоване відображення пошуків у цьому напрямі алхіміків і 
кабалістів). У домівці свого «автора» Голем виконує всіляку важку роботу, – 
відбиток мрії, що людина у такий спосіб звільниться для творчості. 
Вийшовши з покори, стає страшним і некерованим. 

 

 
 
    Картина народного художника України Івана Марчука. 
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* * * 
 
   Jigim, Iwan, menden gaçma, 
   Toýnak yzyndan suw içme…  

   Halk ertekisi   
 
Çökmek, dost, mesele agyn, 
Çökmek, bu dekadans halsyz. 
Bir çetinde köýen gögüň 
Ýanýar kagyzdan ýyldyz. 
 
Aňyrda, biziň jülgede, 
Eýse, onuň aýagyzy? 
Albassy däl, at, doňuz däl 
Bela çukuryny gazan. 
 
Tern baldagy dek, gamaşyk, 
Uzakdan – gyzyl gül serhoş. 
Nika şemi deýin yşyk 
Üsän elde doňňara daş. 
 
Ýaralary ýuwup berdi 
Geň zat Onuň güýji ýetip! 
Küntüler yzyn eýerdi. 
Ölülere hem jan bitip. 
 
Asyrlar kazy dek girdi, 
Sakgally eňege… Birlaý. 
Ynsap azar bermedimi, 
Perişdäni görüp gedaý. 
 
Egninde päk ykbal genji. 
Biz oňa diýdik soňra haç. 
Taryh. Arhiwden ilkinji 
Tapylan tom deý indi giç. 
 
Yzlar göründi agsamlyk, 
Erteki – bize miýesser! 
Diwanaň hapa zatlaryn 
Jürdek ýuwup, guratdy gör. 
 
*Konowka – jürdek, suwküýze. 
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* * * 
   Не пий, братику Іванку, 
   водиці з копитця… 

        Народна казка  
  
Занепад, мій друже, занепад, 
Занепад, тяжкий декаданс. 
На схилі зотлілого неба 
Одна паперова звізда. 

 
А далі, на скреслій долині, 
Його невпізнанні сліди. 
Не йєті, не коні, не свині 
Залишили ямки біди. 

 
Терпкої, як терен вінцевий, 
І п’яної, як чебреці, 
Хисткої, мов свічка вінчальна 
В зомлілій нервовій руці. 

 
Дощами набряклі повіки. 
Зіниці – свічада – сліпці…  
Услід прошкували повії 
Й оживлені ним мерці. 

 
В’їдалися пилом століття 
В неголену впалість щоки. 
Не стане вам совість боліти, 
Апостоли-жебраки. 

 
Він ніс на плечі свою святість, 
Яку нарекли хрестом. 
Всесвітня історія. Перший піднятий 
З архівів том… 

 
Сліди проявились надвечір, 
як дітям читали казки. 
Бруднив юродивий речі –  
Вустами сушив коновки. 
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* * * 
 
Bir gezek, müşgilsiz bilip, 
Eliňde-de - saglyk haty, 
Ýitirýäň Ony ömürlik, – 
Gan tagma gorkuzýar gaty. 
 
Şäher ajy, sowuklan dek, 
Kaştanlaň açyk göwni zar. 
Bu gün ilkinji – doňaklyk. 
Gijigen gülki. Ýa-da ir?! 
 
Iýipdir ýollaň örtügin 
Ýyllar, hürrüler, kommunlar… 
Ilki gezek – emelsiz çyn; 
Tarlar – gam tarlary bular. 
 
Ýalňyşlyk ýok – duman alan, 
Göreç ýanmaz misli hanjar… 
Ak gözünde bu kaştanlaň 
Ýaz şemi çekýär ýagty jar. 
 
Klio – ýeňles zenan ýolda, 
Azgyn keýpe batan paýtun… 
Şaýat, seniň eliň – solda, 
Sud garaşýar saňa bu gün. 
 

* * * 
 

Одного разу впізнавши, 
При довідці, що здоровий, 
Втрачаєш його назавше, 
На стигмах злякавшись крові. 

 
А місто – в гірких родзинках, 
В полудних очах каштанів. 
Сьогодні – уперше зимно 
І смішно тобі востаннє. 

 
Каміння бруківок «з’їли» 
Роки, байстрюки й комуни. 
Це – вперше, тому – несміло, 
А струни – печалі струни. 

 
Тут похибка неможлива: 
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Дзеркальність відсутня віч, 
У білих очах каштанів 
Відбитки весняних свіч. 

 
Вождями розбещена Кліо, 
Карета в іржавому бруді. 
Ти – свідок, рука твоя зліва, 
На нього чекають судді. 
 

 
 
Картина народного художника України Івана Марчука. 
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* * * 
 
Ýel ýaprakdan çilim kesýär, 
Burugsadýar tüsseçykar. 
Bulutda – monjuk öwüsýär, 
Ýagyş suwy ýeri ýakar. 
 
Ördek-gaz parça lybasy 
Äkidip barýar ertekä. 
Güýz, geldiňmi sen bukjasyz? 
Bir jübüt dür bir ýitir-dä… 
 
Siganyň umydy ökde – 
Ýyl soňky roly bagş eder. 
Şa aýal köne köýnekde, 
Ýalaňaç patşa nirede? 
 

* * * 
 

Січе вітер листя на тютюн, 
Самокрутки палять димарі. 
Долі дощ звивається, як в’юн,  
Дощ – намисто біле – угорі. 

     
Гуси-лебеді твої парчеві шати 
Понесли в краї своїх казок. 
Як без віна, осене, змогла ти? 
Перлів мокрих розгубивсь разок. 

 
І тремтять, немов циганські, плечі, 
І дарує рік останню роль. 
Королево, у вбранні старечім, 
Де ж твій неодягнений король?  
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* * * 
 
Ine çyg damjasy şu günki günde – 
Pürler pytrap ýatyr, göze dürtülip. 
Bukulyp telefon trubkasynda? 
Aýt, islegiň nedir, dymýaň ne bilip? 
Öwür ony, salan ýaly terezä, 
Saldarla diliňden sypan her sözüň, –  
Bilersiň sen şonda labyryn hernä 
Dymmagyň özün. 
 
Gürle sen 
Ses gelýän ýere. 
Diňle ses 
Çykmaýan ýerin. 
Telefon – boguk bogazym,  
Teşnäň zar bolşy dek diňe, 
Edişi dek suwa tagzym, 
Zar menem seniň sesiňe. 
 

* * * 
 

Краплі роси удень –  
Розсипані голки, що колють очі. 
Скажи, чого твоє мовчання хоче, 
Заховане у трубці телефонній? 
Переверни її. Як на терезах,  
Позважуй кожне слово –  
Дізнаєшся, яка атлантова вага 
Мовчання. 

 
І говори туди, 
Де чуєш голос. 
І слухай там, 
Де звук не виринає. 
Цей телефон –  
Моє захрипле горло, 
Яке на мову зболено 
Чекає. 
 

      



 

 277 

* * * 
   Çyn – şerapda 
 
Şerap, bulgur, aýdylanok entek tost. 
Sözler edil kagyz şpargalka dek, 
Hyýalda galgaýar, mundane daşda has 
Ýene şol düýş… söze haýpym gelenok. 
Serik elde ýyldyzlaryň topary –  
Çyn şerabyň ýazgysy bor altyn-zer. 
Pyşyrdy hem kimsäň görip nazary. 
Şerap, bulgur… garaşýar bar myhmanlar… 
Hakykatyň ýesir ediji gaby, 
Elden gaçyp, hut kül boldy bir demde, 
Bezedi saçagy şerap hut gül deý… 
Keýpi başga düýbüne çen içeňde! 
Hak üçin tost göterjekdik. Hany meý?.. 
 

* * * 
 

Вино, бокал і тост непроголошений. 
Слова, немов шпаргалки-папірці, 
В думках тремтять. 
Сузір’я у руці – 
Хороших вин автограф канонічний. 
І шепіт чийсь, і погляд чийсь цинічний. 
Вино, бокал… Та посуд істини 
Умить розбивсь на друзки. 
Вина на скатерті розсипані пелюстки. 
А тост – за істину. Шкода – нема вина…  
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   Українська художниця Катерина Білокур. «Привіт урожаю». 
 
    * * * 

 
Dünýä – bu sim sargysy, 
Senden – maňa çekilen. 
Üstünden ýyldyzlaryň, 
Çarkandak ýollar bilen. 
 
Dünýä – bu sim sargysy, 
Geregi ýok ol simden 
Çyn sözi ýele sowrup, 
Syr gizlemek hiç kimden. 
 
Dünýä – çäksiz hem onda 
Ýitmegem kyn alyp bat, 
Ýalňyş nomere duşüp, 
Taýyp ýykylmak aňsat. 
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Dünýä – bu sim sargysy, 
Menem onda darbazçy; 
Ýönekeýje telefon, 
Bilseň, taýgançak gaçy. 
 

 
 
Український художник Тимофій Бойчук. «Біля яблуні». 
 
* * * 

 
Світ – намотаний дріт, 
Що від тебе до мене 
Пролягає крізь зорі 
І розбиті шляхи. 

 
Світ – намотаний дріт, 
У якому не треба 
Розпорошувать істин 
І ховати гріхи. 

 
Світ – безмежний, у ньому 
Загубитися просто, 
Помилитися номером 
І зірватись униз. 

 
Світ – намотаний дріт, 
Де іду акробатом я, 
Де простий телефон –  
Це смертельний карниз.  
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Ak geýnen salgym derwüşler 
 
Asmanyň-da – suwagy çig, 
Ladan ysy aldy ýeri; 
Köneden galan kölgeler, 
Iki döwdi bu asyry. 
 
Buthanasy mukaddesleň 
Günäleriň mekany, gör: 
Ak reňkde, aklykda geň 
Günäde ladan ysy bar. 
 
Jaň sesi düýbüne ýetse, 
Seniň sözleň gaýyp bolan, 
Gümmezde hem günler batsa, 
Gussa bilen gyraw alan. 
 
Köprüler iki aýryldy, 
Geçenok telegrammalar, 
Ikimiz bile biz ýöne, 
Gar adam biz, özümiz gar. 
 
Salgym ýaly  

ak 
       diwana… 
 

Примарні білі пілігрими 
 

Із неба сипалась старезна штукатурка 
І пахло ладаном, і тіні від повік 
Надвоє переломлювали вік… 
Святих церков округлість грішна 
І грішна сяйна білизна. 
Так пахла ладаном моя вина 
І дзвони добивалися до дна 
Твоїх загублених слідів, 
Як день на банях відрадів 
І впала паморозь сумна. 
Давно розведено мости 
І телеграми відблукали, 
Та ходим поряд я і ти 
Холодними сніговиками. 
Примарні білі пілігрими… 
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Adaty wagony 
 
Ak siren dünýäsi – bütin töwerek, 
Göge çümýär ak depesi derekleň. 
Hatlar ýüzüp gidýär, misli arzuw dek, – 
Şöhle saçýan ak gämi dek, seretseň. 
 
Sazyň duýgur sesi dymar endiräp,  
Bezemen galp hem ýalaňaç hak söz kän, 
Günüň soňky keşbin, elini çermäp, 
Meýdançadan syrar köçe süpürýän. 
 
Harpma-harp owranan gün girýär bukja, 
Sirenleň ýyldyzy – bagt dile uçup… 
“Ak gämiler” warak “paýtuna” buksa, 
Öýsüzler ýatyrlar arzuwyn guçup. 
 
Поштовий вагон 

 
У вазах дворів – білі гілочки безу, 
Тополі зганяють із неба хмарини. 
Листи відпливають в замріяну безвість –  
Південно-сліпучі легкі субмарини. 

 
Згасає мелодій розчулений голос 
В ошатних бравадах та істинах голих, 
І сонця прощально-усміхнений лик 
Змітає із площі старенький двірник. 

 
Розкришений в букви цей день у конверті, 
У зірочки безу, що щастя віщують. 
Пливуть «субмарини» в вагоні обдертім, 
Де бомжі і мрії, обнявшись, ночують.  
  

   



 

 282 

Aýakýalaň Karmelitleň kilisesiniň ýanynda 
 
Öwran-öwran gaýtalaýan dogany, 
Aýlan ýaly tanyş nomeri baky: 
“Eşit arzym, eşit meni, eý Taňry…” 
Buthanada derýaň kenaryndaky  
Buýsançly hem pespäl gyzlar ýülünip, 
ýanyp duran şemleň sudury ýaly, 
barýar öňe şem nuruna dolanyp, 
Çişip, gatan damar deýin ýanýollar, 
Saňa, derýa tarap barýar köpüsi, 
ýoda suwa girýär, öňi kesilip, 
güýz bu ýerden gidýär ýapraga dönüp, 
ýakyp geçip, 
ýaňy öten köprüsin. 
 
Eýse, düýn dälmidi munda galdyrap, 
çeňňegine ilip antennalaryň 
şäheriň goýnunda unudyp baryn, 
Tomus günlerniň durşy buldurap. 
Gabyklarnyň reňkli ýumurtgalaryň 
Ýaz suwuna düşen akyp hemmesi, 
Derýanyň ýüzünde bimany kileň, 
Suw güli dek küreklere ilmesi. 
Taňry, senem şonda görünýärdiň-ä, 
Umytly dindarlaň gözüne zelil, 
Agşam namazyna duranynda kä, 
Bu kenarda il. 
 

 
 
Монастир Кармелітів Босих у Беридичеві. 
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Біля кляштору Босих Кармелітів  
 

Я вперто раз-по-раз повторюватиму молитву, 
так, наче вкотре, набираючи потрібний номер: 
«Почуй мене, Господи, почуй...»  
У костелі на березі річки 
серед впокорених гордих шляхтянок, 
з силуетами запалених свічок, 
свічками зусібіч обступлених. 
І тягтимуться вени, напнуті, шорсткі, тротуарів 
до тебе, до річки. 
І перетяті до води за полегшенням спадатимуть, 
де на листках-човнах осінь відпливає, 
багряними ордаліями за собою 
спаливши мости. 

 
А ще ж недавно тут тріпотіли лускою 
пругкі, грайливі сині літні дні, 
спіймані на вудки міських антен. 
І пущена навесні шкаралуща крашанок 
чіплялася за весла водяними лілеями. 
І ти, мій Боже, непомітно з’являвся 
прихожанином у костел, до вечірні, 
на цьому березі річки. 

  

      
 
      Монастир Кармелітів Босих із боку річки Гнилоп’яті.  
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* * * 
 

Režissýor çüýlär sahna  
Teňňäni bir güýz güni. 
Başlar, şeýdip 

ýene-de 
Teatryň möwsümi 
 
Emma indi Biribaryň 
gurnan teatrynda 
nämelerdir bulaşypdyr, 
ýogsa, ozal şeýledi: 
sen-ä zalda –  
men sahnada, 
indi welin tersine 
aýranok biz ikimizi 
ýaşaýyş şertliligi 
ramp çyrasy ýa, ine… 
 
Biz ikimiz gozgamarys 
klassyklaň ruhuny, 
Ofeliýa 
diýmersiň 
sen 
näçe söýseň-de meni, 
oňa derek düzersiň sen 
ulanyp nota sazyn 
öz adymy, 
duýmak üçin 
onuň gizligin owazyn. 
 
Men saňa öz ýaşlygymy oýnaýyn, 
senem maňa – oýnap görkez wepaňy, 
tebigat hem çalşar dört gezek her ýyl 
sahna bezegini, owazy, ýaňy… 
 
Soň hatlarmyz galar, misli 
repertuardan aýrylan,   
bir köne spektakla alnan 
bilet deýin ulanylan… 
 
suratlar-da, göýä ulanylmadyk –  
afişalar, 
sary gar ýa çun ýara, 
ramp çyrasy hem wagt barlykda, Ýerde, 
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aýra salmazdan öň 
iň soňky 
perde. 
 
 

* * * 
 

Режисер приб’є до сцени 
монету 
і почнеться  
вкотре  
театральний  
сезон. 

 
Та на раз 
щось переплутається  
у сценарії 
Всевишнього постановника,  
де завше панувало:  
ти в залі –  
я на сцені, 
та з точністю до навпаки. 
Нас не розділятиме більше рампа 
житейських умовностей… 

 
Ми не станемо тривожити тіні  
класиків,  
ти  
не зватимеш  
мене  
Офелією, 
А з нот-літер  
складеш звичайне ім’я,  
щоб почути у ньому  
приховану музику. 

 
Я зіграю тобі свою юність, 
ти зіграєш мені свою вірність, 
природа чотири рази перефарбує 
декорації… 

 
Опісля залишаться листи,  
немов квитки на старий,  
викинутий з репертуару 
спектакль, 
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фото, як невикористані  
афіші, 
поруділий сніг, підтоптаний біль, 
рампа та ще трохи часу, 

 
доки нас назавжди розділить 
завіса.   
 

 
 
Картина народного художника України Івана Марчука. 
 
* * *  
 
Ýewropaň iňrigi – kofe tagamy 
güýz horaly Listopad Çin köçede 
syçanlar şasynyň köşgi bu duran 
(Lwow syçanlarnyň ýok asla gamy 
Polşa hem Awstriýa döwri kök uran 
Olaň ata-babalry bu ýerde). 
hatda daş arslanlar gelenok hötde 
syçanlaryň dişi ötgür bar zada; 
duşuşygmyz älemgoşar deý gökde 
gögüň eteginde çyzylýar bada 
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meniň ýekeligim – reňkli dyrnaklar 
sagat hem saklanýar, doňýar bir çende 
ýadaw atlant, kariatid pälwanlar 
saklap bilmez geçmişi öz egninde; 
Bernardinleň hramynyň ýanynda 
meniň aýalamda seniň ýylgyrmaň 
awgust howasynda güýzüň ter demi 
asyrlap – kepderi çokan ownuklar 
neçün ezoterleň ulanyp zorun 
jadygöý aýaly tanaýşy deýin 
men nämüçin aýralygy duýýaryn 
 
* * *  

 
хорали осені на вулиці Листопадового Чину 
присмерк Європи присмак кави 
резиденція мишачого короля 
(предки львівських мишей прописалися  
тут ще за Польщі та Австрії) 
якого ніяк не вполюють кам’яні леви 
наша зустріч випадкова веселкою край неба 
моя самотність кованими трояндами під нігтями 
тут спиняються годинники 
і втомлені атланти й каріатиди 
не в змозі втримати старовину 
біля суворого костелу бернардинців 
твоя усмішка на моїй долоні 
подих осені у свіжості серпневій 
кілька століть – крихти що склюють голуби 
тільки ж чому як езотеристи  
здалеку вчувають відьму 
я відчуваю близьке розставання 
   
 
* * * 
 
Gyşdan gaçyp, sowuklan Gün  
oklady özün ýokardan 
sosna tokaýyna bu gün.   
 

 * * * 
 

На іплікатор соснового лісу  
Сонце кинуло застуджене проміння,  
Намагаючись вилікуватися від зими.    
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Güýzüň hatyra güni 
 
Ýanyp gutardy, 
güýz, 
gitdi, 
tisginip 
şatyrdap, 
döwlüp, näzik 
aýna deýin, 
buz kimin 
gitdi pytrap. 
 
Baýyň gyzy baýmöjek dek, 
goýup yzynda saralan – 
jansyz ýapraklary girýan – 
tomzajyklar deý ýasama, 
tomsa däl, 
gyşa çagyrýan. 
 
Ine, gar möjegi geçdi 
ylgap, 
hem hüşgär diň salyp, 
timisgenip, 
el-ýüzüme 
öl temegni 
sowuk dilin 
degrip alyp. 
 
Haçlary 
sary klýonyň 
aşagynda 
dury suwuň. 
Bu hatyra 
köçesinde – 
güýzüň, 
öçmez ruhy genji 
hem ondan 
bir ýatlama gün… 
 
A gyş 
betnyşan ördejik misli, 
ganatlanmadyk eýigip, 
uçup girjek bolýar sesli 
burnun sokup 
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tebigatyň 
ýalňyz kalbyna enteýip. 
 
A gyş 
Asawaçdan, gör-ä, 
kowýar geýimlerin güýzüň, 
garaşyp ýatan dek göýä 
giderine tomsuň, ýazyň, 
aýaza, aňzaga aşyk, 
misli garry bagşy-ozan, 
tutuljak toýa garaşyp, 
aýdyma tutýar ozaldan. 
 
День поминання осені 

 
Вона догоріла, 
осінь, 
пішла, 
здригнувшись і 
хруснувши 
тонкими вікнами 
неміцного 
льоду. 

 
Віддаленіла, 
посіявши мертве 
пожухле листя – 
несправжні 
гарячі світлячки, 
що кличуть 
не до тепла, 
а в зиму. 

 
Вже й білий сніговий хорт 
пробіг, 
сторожко дослухаючись 
та принюхуючись, 
торкаючись мокрим 
прохолодним язиком 
наших рук 
та облич. 

 
Жовті кленові 
хрестики 
під прозорою 
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слюдою калюж –   
день поминання 
осені, 
день необлетілих 
споминів… 

 
А зима, 
мов гидке каченя, 
що ще не вбралося 
в пір’я, 
все намагається влізти 
до спорожнілого  
самотнього серця 
природи. 

 
А зима 
проганяє з вішалки, 
вичікуючи завмерле, 
демісезонне пальто 
і, наче старий акин, 
захриплим голосом вітрів 
заводить довгу 
пісню.   

 

 
 
Картина народного художника України Івана Марчука. 



 

 291 

* * * 
 
Goja küýze bişirýär, 
Inkwizisiýa – deri ýakýar; 
Ýagtylykda ýakýarsyň 
Sen kebelek elleriň 
Ýagtylyga eredýäň. 
Ir säher ýagtysy dek –  
Perwanalaň ülkesi, 
Bu bir halka seň üçin, 
Hut dowzahyň halkasy. 
 
Grifel çyrasy wagtlary 
Imrigen Söz galyp ýatda: 
Göz üçin bu juda ownuk – 
Entejikler ýat formatda. 
Ýöne gepiň tümmeginden 
Çyn söz çykýandyr lowurdap – 
Misli ölümlik hassany 
Ene nazary dek goldap. 
 
* * * 

 
Дід випалює глечики, інквізиція – шкіру, 
Ти у сяєві плавиш метелики рук. 
Як від першого світла – життя пустотіле, 
А від другого – перший пекельний круг. 

 
Ще під лампою грифель спинався на Слово, 
порошиною в оці казенним форматам. 
Сполох сутності зблиснув у жужелі мови, 
Так приречених вмерти торкається поглядом мати. 
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* * * 
 
Bu duşuşyk – hut tötänlik, 
Jan etsek-de ol öwrülmez 
kanunalaýyklyga. 
Çöwresi ol sözleriň bu: 
Az ýaşap, ýöne doguldyk 
ikimiz-de bir günde. 
Ol – bir agyr gulp gurulýan 
iç ýüzünden gapylaň. 
Dymyşlyk arasynda pauza. 
Paradoksmy, aksýumoron. 
Ol bir eýjejik owuntyk 
ebedilikden, 
Aňsat zyňmak ýa taşlamak 
ýat torbasyndan, 
Gohly hepdä dalatmak ýa 
Aňsat, bu juda-da aňsat 
duşenbä, annalara… 
Ýöne sen gyssanma entek. 
Aksýumoronda-da, bilseň, 
hakykat kän, 
Lenji çykan jümleden. 
Onuň – mazmuny bar geň-taň 
hem-de tagamy bilen. 
Bilýän, ynanarsyň maňa, 
Biziň bu dünýäde eýýäm 
duşuşanymyz üçin. 
 

* * * 
 

Ця зустріч – випадковість, 
у якої немає шансів  

стати закономірністю.  
Вона – виворіт відомого вислову: 
ми прожили недовго,   

але народилися того ж дня.  
Вона – навісний замок  

з внутрішнього боку дверей.  
Пауза серед мовчання. 

Парадокс чи оксюморон.  
Її, крихту від величезного  

хліба вічності, 
дуже просто змести, 
скинути зі столу пам’яті,  
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віддати на поталу 
цвірінькаючим 

понеділкам і п’ятницям… 
 

Але ти не поспішай із цим. 
У будь-якому оксюмороні 

правди більше, 
ніж у тривіальних фразах.  

У ньому – суть   
із присмаком неймовірності. 
Я знаю, ти повіриш мені, 
хоча б тому, 

що ми вже зустрілися.    
 

 
 
Deňiz 
(triptih) 
 
I 
 
Deňiz gaýgy getirýärdi tolkunynda aşyrym. Çyrpynýardy 
meduza dek adatdan aşa uly. Towlanýardy ýaralanyp, 
urlup-urlup kenara, tolkun bilen getirlen çagyla gömlüp, 
katok ýaly, işi täsin basgylap tekizleýän yralanyp, 
bu suwlaryň tebigaty. Deňiz – janly hem misli gan ýaly şor, 
suw içinde gyzyl çäkler – üwreýär dok çybynlary gyralap. 
 
Kenarýaka ýodalarda lowurdadyp geýimin, hem-de misli  
howada doňan balyk dek – teňňeli hem aýallar. Ýapraklary  
palmalaň, arzan ýelpewaçlar kimin, pyşyrdaşyp, hem alyp bat  
kagyz şykyrdysy bilen. Ýüregim awady meniň balyga 
Türkýä ýüzüp giden. Nostalgiýa – bu örän, bu ýaramaz zat. 
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II 
 
Deňiz dürli äheňlerde güwwüldeýär hakykaty gaýtalap, 
adamlaryň oýlanyp, ýetip bilmejek düýbüne. Ýagyş kesýär, 
giňişligi – tüýs möwsüm bu. Jan edipler görünmekçi ýogsa-da 
dükanlaryň witrinasy gözilginç, bezegi olaň how basýar. 
“Kolonial harytlarda” gabarýar saýawanlar, gör, howada, 
diňe deňiz sypaýy, ol aldanok – nämesine gerek onuň 
beýle gedemlik. Tolkunlaryň ak gerşi görünýär gyra urlan, 
ak dişlerin lowurdadyp, towsanaklap, ýylgyrýar ak tolkunlar 
Aw gurlan. 
 
III 
 
Aýwazowskiý saýlantgy hem-de bagty getiren hudožnik elbet, 
aralaşan ol gizligin syrlaryna gaýnap, üýtgeýän deňziň. 
 
Gaýtgyn. Nazar, uçar deýin – howa ýabyna giripler giden, ol 
suwuň köwlemine, çuňlugyna gaçýar başak. Deňiz bolsa, gör, 
wagtal-wagtal küýkerýär, ýöne turzanok tupan ol ýa-da öwrüm, 
tolkun kenardan başlanýar. Çaýkeller ýadanok uçup, gygyryp, 
suwa bagry badaşanlar ebedi, ýatlaýarlar belki olar 
tolkunlaryň, delfin kimin, ýuwaş hem, belki-de akylly döwrün. 
 
“Deniz tolkunynyň” reňkinde diýmek – çäkli düşünje örän dar, 
bilseň, bu reňkde – dünýäniň hemmeje reňkleri bar. 
 

Море 
(триптих) 
 

  I 
 
Море хвилями котило сум. Перехлюпувалося 
гігантською медузою. Кривилося, зранившись 
об берег, засипаний привезеною галькою, що, 
наче каток, вирівняла дивовижну роботу 
водяної стихії. Море – живе і солоне, як кров, 
похитувало ситих комарів – червонуваті буйки. 

 
Вздовж набережної зблискували люрексом, немов 
застигла у повітрі риба лускою, жінки. Листя 
пальм, як дешеві віяла, перешіптувалось 
паперовим шелестом. І я співчувала рибі, що 
відпливла в Туреччину. Ностальгія – жахлива річ.  
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  II 
 

Море шуміло на різні лади, повторюючи істину,  
яку не можуть збагнути люди. Дощ розлініював  
простір – вельветовий сезон. Нав’язливо  
намагалися сподобатися вітрини магазину  
«Колоніальні товари», пнулися від пихи парасольки. 

 
Лише море не позувало і не лукавило – йому було  
це просто ні до чого. Кінець хвилі ставав  
білозубою посмішкою у відповідь на посмішки 
авгурів. 

 
III        

 
Айвазовський належав до обраних і щасливих – 
він був втаємниченим у настрій моря. 

 
Відплив. Погляд, наче літак у повітряні ями, 
провалюється у заглиблення води. Море  
раз-по-раз горбиться, але не розроджується  
великим буруном, хвиля йде від берега. 
Чайки, примагнічені назавжди до води,  
згадують час, коли хвиля була  
лагідною й розумною, як дельфін. 

 
Вислів колір «морської хвилі» – 
цілковите паскудство, у цьому кольорі –  
всі фарби.    
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* * * 
 
Sen meňzeşdiň sen oňa, 
Karpatly gutsul deýin, 
Meniň arzuwlarymyň – 
Eýelän iň beýigin. 
 
Gözüň aldansa daşdan, 
Fabrik ýaglygy hatly 
Meňzär ilki göreňde,  
El işine gymmatly… 
 
Sen Gün bolup göründiň, 
Ah, neçün – ýagly reňkli? 
Günortan ajy kakyp, 
Agşama ýitmekmi seňki? 
 

* * * 
 
Ти був дуже на нього схожий, 
На того, що неначе гуцул, 
Поселився на самій вершині, 
На вершині моєї мрії. 
Тільки, що то всього лиш ілюзія. 
Так буває здалеку схожий 
Набиваний рушник крамничний 
На зігріту руками вишивку… 
Ти мені засвітився сонечком, 
Тільки ж, Боже, 
Навіщо масляним, 
Щоб з обіду уже загіркнути, 
А під вечір зовсім розтанути?  
 

     С. Обст. «Гуцули» (1902). 
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Geçip barýar poeziýanyň döwri… 
 
Goşgy setirleri güýz ýapragynda 
Klýon tukatlygyn getirýär çemi. 
Poeziýanyň döwri ötüşip barýar, 
Ýetip gelýär indi ýagyş möwsümi. 
 
Oý-pikirler bulut kimin dumanlap, 
Arzuw oýaranok öňki dek howlap. 
Güýzüň bagyr reňkli gyzyl odunda 
Umytlar kül bolýar, ýanyp hem lowlap. 
 
Kapyýa çolanan sözleň, seretseň, 
Ýyllaň anyrsynda, galýar äheňi. 
Durnalaryň ganatynda ýene-de 
Ýetip gelýär kesekiniň säheri 
. 
Setirleri ýuwup äkidýär ýagmyr… 
 
 

* * * 
 
Пора поезії минає.  
Рядки у світ осіннім листям 
Несуть кленову гіркоту. 
Пора поезії минає, 
Іде пора дощів. 
Думок важкі грозові хмари 
Більш не мережить світло мрії. 
На осені вогнях багряних 
Горять надії. 
І слово, кинуте у риму, 
Мабуть, востаннє 
Летить на крилах журавлиних 
В чуже світання. 
Пора дощів рядки змиває… 
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* * * 
Garaňky tokaý 
Ereýär yssydan misli doňdurma; 
Sosnalar pürlerin bir-bir taşlaýar, 
Osinalar şelpe kakýar hiç durman. 
 
Öz heňine tutýar ýylankömelek: 
“Nämä gerek gyzyl reňk gözlemek, 
Oba söwetiniň çür depesinde  
Dikipdiler ozal ony bir gezek!” 
 
Agaçlaryň ujy kerçeýär Güni; 
Haçan togalansa kellesi aşak – 
Gyzyl şapak gana gaçar hem oňa 
Gark eder ol arzuwlary başaşak… 
 
A säher azaşar, meger, öwürlip, 
Üç agajyň arasynda ömürlik. 
 

* * * 
Березово-брунатний ліс 
Спливає від спеки підталим ескімо. 
Сосни мляво відпускають шпильки, 
Захлинається скоромовкою осика. 

 
А старий мухомор знай труїть своє: 
«Нічого шукати цвіт папороті, 
Його вже піднімали колись  
Над сільрадою». 

 
Верховіття дерев шаткують сонце. 
Коли його голова покотиться долі –  
Впаде червоний захід і у тій крові 
Втопить і мрії, і спогади… 

 
А ранок, здається, назавжди 
Заблукає серед трьох дерев.  
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*** 
 
Wagt syraýar duza dönüp, 
Gumsagatdan akýan ürgün çäge dek. 
 
Ötýär, ýakýar, awadyp. 
Soňra uzaklaşýar – eräp azalyp, 
Deňze öwrülip ýülmek,  
Hezillik dünýäni düýpden unudyp, 
Ýatlamalaň tolkunynda üwrelmek. 
 
Arman – uzak däl bu zor, 
Adam gury ýerde ýaşaýar çünki, 
 
Deňiz bolsa – şor…   
 

* * * 
 
Час просочується сіллю, 
Як пісок із найдавнішого годинника, 

 
Пече, випікає, ятрить. 
А потім даленіє, розчиняється, –  
І стає морем, 
У якому добре гойдатися 
На хвилях спогадів. 

 
Шкода тільки – недовго, 
Бо люди мешкають на суходолі, 

 
Де море – сіль...  
 

*** 
 
Bu diňe ýatlama – saryja tomus. 
Dolanaýyn diýsen eger ötene 
Elbet, dolansa bolar, 
Eger çal kerepden ýöreseň öňe. 
 

* * * 
 
Бабине літо – це спогад.  
До справжнього, що відійшло, 
Можна повернутися,   
Ступаючи по сивій павутині.  
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* * * 
 
Wagt wepaly it dek gelip, 
Ýassanýar seň aýaklaryň. 
Sekund geçýär ýürek dilip, 
Içine gaçan dek jaryň. 
Alyslyk – nokada dönen 
Ýollar öwrülen nokada. 
Nokat – gussaly zat öňden, 
Dymmak minudy - hakyda. 
Bakýan Rublýowyň gözünden, 
Bilýärin men oň alajyn, 
Mysal üçin, düýn hem ertir 
Bu günki gün hakykat, çyn. 
Bu bir tersin perspektiwa… 
Meniň paltom ýaly köne. 
Umyda uýan düýşlere 
Gülli köýnek girer ýene. 
 

 
* * * 
 
Час, неначе собака, ласкавий, 
Лягає під ноги. 
Тонко скиглить секунда, 
Упавши в колодязь чекання. 

 
Перспектива – завершені 
В крапку дороги. 
Крапка – це щось сумне, 
Мов хвилина мовчання. 

 
Я на тебе дивлюся 
Очима Рубльова, 
Не боюсь, що учора і взавтра 
Реальніші стали сьогодні. 

 
Перспектива зворотня… 
Як сукні мої старомодні. 
А надії все сниться 
Вбрання кольорове.  
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No men nescio 
 
Taşlanan gowaklary, balykgulaklary, öýjükleri, hüjreleri bu şäherde kireýine 
alynýar. Baky däldigňi tassyklap, ýumşak kürsüde teniň şekilini, polda, öl 
toýunda özüňden nyşan goýmak, surat almak, hyryn-dykyn otlularda öz teniň 
barlygyn duýmak. Dag gaýalaryndaky gadym suratlary aýnada öz keşbiňi iliň 
kartinasynda görmek. Tä aýnada, garda yz galdyrman, ýüz görülýän aýna dem 
salman ýaşamany öwrenýänçäň ertirleri – gündizleri – agşamlary – gijeleri 
nusgalap gitmek. 

 
 
No men nescio  

 
Бути квартиронаймачем полишених печер, мушель, щільників, келій 

цього міста. Залишати відбитки тіла у м'яких фотелях, знаки на підлозі та 
глевкому глеї, продукувати світлини, щоразу підтверджуючи власну 
зникомість. Відчувати фізичну присутність у переповнених електричках. 
Розглядати наскельні розписи у дзеркалах, особисте зображення на чужих 
полотнах. Клонувати ранки-дні-вечори-ночі, доки не з'явиться вміння не 
полишати відбитки на склі, сліди на снігу, подих на люстерку.  

 
 
Balykçylyk hem aw möwsümi 
 
Uşak balyklar asmana sepildi kümüş bolup, 
Çeňňeginden antennalaň – çuňda olar, çuňda has, 
Emma welin, ýüzde olar Günüň welin düýbünden. 
Kümüş guşlar ýagyşlardan aşyp bolýarlar halas, 
Ýaprak ýagýan aralykdan uçýar olar ýokardan, 
Ýöne pesden arzuwyndan günüň hem Ikaryň. 
Ýerde bolsa, bu şäherde, uçar hem rezin ysly, 
Aw möwsümi, balyk tutmak - başlandy birden bary. 
 
 
Сезон рибальства та полювання 

 
Ескадрильї мальків пересрібнюють небо, глибше вудок антен та 

мілкіше сонячного дна. Зграйка срібних пташок перелітає дощ, вище зерен 
шамких листопада, нижче мрії Ікара і дня. Тут, у місті, що пахне літаками і 
гумою, розпочався сезон рибальства та полювання.  
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*** 
 
Taryh – professor Doueliň kellesi: 
Hemme zady bilýär, emma 
Aýdanok. 
 
 

* * * 
 

Історія – голова професора Доуеля: 
все знає, але не воліє 
говорити.  

 
 
*** 
 
Günüň nirde gowy geçse – biziň üçin şol Watan, 
günüň bolsa geçýär mydam öz öýüňde has gowy, 
ana, şol kyn. 
 

 
* * * 
 
Там батьківщина, де нам добре, 
та все біда, що добре тільки 
вдома. 
 

 
*** 
 
Pikirleri oýarmaly itip hem-de yralap, 
Oýaran dek wokzaldaky öýsüz ykmandalary, – 
Dekabristlere-de ýogsa, dahylyň ýok el bulap. 
 
 
 

* * * 
 
Думки доводиться розштовхувати і будити, 
як стомлених бомжів на вокзалі, – 
і жодної причетності до декабристів. 
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*** 
 
Şa gyzlary mydam akmaklara şam, – 
Ynandyrýar bizi halkyň 
akyly. 
 
 

* * * 
 
Королівни завше діставались дурням, –  
переконує народна 
мудрість.   
 

 
*** 
 
Bagty gelenleňki gowy 
hem sagady 
guratlaň. 
 
 

* * * 
 
Добре щасливим і тим, 
у кого годинники 
справні.  
 

 
*** 
 
Oglanlar mekdep ýanynda 
Ýaza çen hokkej oýnaýar – 
Soňra şaýba düýş bolar  
Buzuň üsti niçezar? 
 
 

* * * 
 
Дітлахи побіля школи 
ганяють шайбу до весни, 
а потім знов їй лід чекати. 
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*** 
 
Kaştan tänip düşdi – 
açyldy ýene-de 
göwün. 
 
 

* * * 
 
Каштан упав –  
розкрилася  
душа.  
  

 

 
 
 
*** 
 
Iberdiler saňa bir gün bir bukjany agramsyz, 
Ne möhür, ne ibereniň bardy onda öý salgy;  
Gaçdy onuň içinden-de: iki tagta ak kagyz, 
Sen ony depäňe tutduň, taşa edip ýagyşdan, 
Gaçdy ýene ol bukjadan “gün towşanjyklary” 
Uçganaklap, nury onuň daşa ýagtysyn saldy. 
 
Ýöne peýda boldy birden şol aýal, 
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Içýakgyç gülküsi agzynda doňan, 
Ynamly basdy ol ökjesi bilen 
Günüň nepis şöhlesiniň üstünden. 
Garaňkyrap, döredi çal ümsümlik – 
Dirižýor şol demde boldy bir ümlük. 
 
Içýakgyç gülküsi dodakda doňan 
Aýal ýamatjakdy köwşün ertesi. 
Iş bitmedi – indi gezip ýör agsap; 
A saňa hat ýagýar – hat däl erteki, 
Gaýdym adresi menden olaryň. 
 
Sen bukjadan dökýäň posly harplary, 
Howadan zeýrenip, ýürek atygsap. 
 

 
* * * 
 
Якось тобі надійшов невагомий конверт 
без зворотної адреси і штемпеля, 
з нього випали: білий аркуш, 
яким ти відразу затулив дощове небо, 
а ще – оркестр сонячних зайчиків, 
що розсипався живим сяйвом 
навкруг.  

 
Але саме нагодилася та жінка,  
з намертво приклеєною посмішкою, – 
і впевненим підбором наступила  
на сонячний промінь.  
Стало тихо і сіро –  
катастрофа спіткала диригента.  

 
Назавтра жінка, з намертво  
приклеєною посмішкою,  
понесла лагодити черевик,  
їй відмовили, звідтоді  
вона кульгає, а тобі часто  
надходять важезні конверти,  
з моєю зворотньою адресою. 

 
Ти висипаєш з них іржаві шрифти –  
і проклинаєш сльотаву погоду. 
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* * * 
 
Beýle güýz bolmandy bu taýda öňler – 
Nurly güýz ýalkym hem saçan dür many; 
Tylla reňkden gyzan derýa hiç doňmaz, 
Dolasakdyk uçup giden durnany! 
 
Gaz dek, çybyklyja gabasan şonda… 
Öň bolmadyk zatlar bolsun oraşan. 
Ykmanda ýol digdireýär dumanda – 
Saçlarynda ýaprak, misli gar syran. 
 
Unudylan ýat dek ýa-da bir ýetim, 
Ruhy pes, haly teň, garylan çaňa, 
Ol ýene bar, yzsyz-sorsuz ýitibem, 
Seniň gözleriňden garaýar maňa. 
 

* * * 
 
Такої осені ще не було од віку 
Мого, твого чи ще від створення землі. 
У позолоти теплі ріки 
Давай завернем журавлів, 

 
Немов гусей, лозиною із вирію. 
Давай нездійснене обернемо в «було». 
Журба-жебрачка від туману сіріє, 
Їй повні коси листя намело. 

 
Вона чужа і мною підзабута, 
Надломлена, з похилими плечима, 
Вона уміє зникнути і бути, 
А ще – твоїми дивиться очима.    
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* * *  
 
Wokzal gohy bilen soňlandy gündiz –  
Demirýollar kölege dek uzalýar, 
Gijäň petigne äkidip barýan. 
Ol ýollary kesip geçýär aýallar, 
Ownap giden anna kareninalar, 
Olar kynçylykdan gutulyp bilýär –  
Diňe daň atýança, howa ýagtylyp. 
 

 
* * * 
 
День відступив вокзальним гармидером –   
І тіні стали довгими, як колії,  
Що ведуть у тупик ночі.  
Їх перетинають жінки,  
Здрібнілі анни кареніни,  
Котрим вибавлення від проблем  
Гарантоване лише до ранку.  
 

 
* * * 
 
Ynamyň reňkine girer ümsümlik, 
Dynçlyk bagtyň ýaşyl reňkini alar, 
Alma gaçar agajyndan, ýarylyp, 
Aşyklaryň hersi iýer oň ýaryn, 
Ýöne görmez ýapraklarda How Enäň, 
Rowaýaty awitaminozdan aglanyn. 
 
 

* * * 
 

І буде тиша кольору надії,  
І буде спокій кольору щастя,  
І впаде яблуко, розлетівшись надвоє,  
Його половинки з'їдять щасливі закохані,  
І не помітять за гіллям заплаканої Єви,  
Яка прокляла свій давній авітаміноз.  
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* * * 
 
Belet nomerlerime   
Telefon edýän, 
Hiç kesiň jogabym bermejek wagty. 
Çünki diňe şonda eşitse bolýar, 
Uzak ýyllar gözel göwnüň küýsänin. 
 
 

* * * 
 
Дзвоню по телефонах, 
Номери яких знаю напам’ять, 
У час, коли ніхто не підніме трубки. 
Тоді тільки можна у них почути те, 
Що хочеш почути так давно.  
 
 

 
 

Густав Клімт. «Verginity».  
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    Біографії Тетяни і Сергія Дзюби туркменською мовою: 
      
    Tetýana Dzýuba 
    Ukrain şahyrasy, edebi tankytçy, edebiýaty öwreniji, žurnalist, terjimeçi,     
    pedagog.  

 
Tetýana Dzýuba (Murzenko) 1966-njy ýylyň 19-njy iýulynda Ukrainanyň 

Çernigow welaýatynyň Kitsman etrabynyň Brusnitsa obasynda doglan. Ol Kiýewiň 
Taras Şewçenko adyndaky döwlet uniwersitetiniň Žurnalistika fakultetini we 
Ukrainanyň Taras Şewçenko adyndaky Milli Ylymlar Akademiýasynyň Edebiýat 
institutynyň aspiranturasyny tamamlaýar. Filologiýa ylymlarynyň kandidaty, 
dosent. 

Ukrainanyň Milli ýazyjylar birleşiginiň we Milli žurnalistler birleşiginiň, 
”Makedoniýa Prezent” (Skopýe, Makedoniýa) Halkara edebiýat Akademýasynyň 
we edebiýat we sungat boýunça Udmurt Halkara Akademiýasynyň agzasy. 

”Wagta akkommodasiýa” atly poeziýa kitabynyň (2000), ”Zehin – agramlylyk 
ölçeg birligi” atly ylmy kitabyň (2008), ”Halk teşneligi hem Watan teşneligi. XIX 
asyryň ikinji ýarymynyň – XX asyryň ilkinji üç onýyllygynyň publisistikasy: milli 
kimligiň modeli” atly monografiýanyň (2012), şeýle-de metbugatdaky we ylmy 
neşirlerdäki köpsanly edebi-tankydy we edebiýaty öwrenişe degişli işleriň awtory. 

2013-nji ýylda Polşada Sergeý we Tetýana Dzýubalaryň polýak we ukrain 
dillerinde ”Erkek bilen aýalyň söhbeti” atly kitaby (terjimeçiler: Roksana 
Kžeminskaýa, Marianna Hlopek-Labo we Anna Tylýutka; hudožnik Ýadwiga 
Kwýatkowskaýa; Lýublin) çykýar. 2014-nji ýylda ABŞ-da iňlis we ukrain 
dillerinde Sergeý bilen Tetýananyň ”Saýlanan goşgulary” neşir edilýär (terjimeçi: 
Lýuba Gawur we Bogdan Boýçuk; Nýu Ýork). 

”Gülleriň çopany” (1999) we ”Çernigow duralgasy” (2002) ady bilen neşir 
edilen döwürdeş ukrain poeziýasynyň antologiýalarynyň düzüjisi we awtory. 
Sergeý Dzýuba we kompozitor Nikolaý Zbritskiý bilen bilelikde aýdymlar 
toplumyny döredýär; belarus dilinden ukrain diline köpsanly terjimeleriň awtory. 

Ençeme milli we halkara edebi baýraklaryň laureaty. 2014-nji ýylda Ukrainanyň 
Döwlet telewideniýe we radio komitetiniň iň gowy ylmy iş üçin berilýän Iwan 
Franko baýragynyň, ukrain prawoslaw buthanasynyň hormatly Paisiý Weliçawskiý 
adyndaky baýragynyň laureaty bolýar; 2014-nji ýylda Udmurtystanyň Ludwig 
Nobel adyndaky “Budon”, Makedoniýanyň Halkara “Altyn ýüzük” baýraklaryny 
alýar. Görnükli edebi we ylmy üstünlikleri üçin Bolgar Ýazyjylar birleşiginiň 
Hormat haty we “Altyn Pegas” döşe dakylýan nyşany bilen sylaglanýar. 
Germaniýada geçirilen (Bautsen, 2014) Halkara poeziýa festiwalyna gatnaşýar. 

Nemes, bolgar, ýokary luzetsk, belarus we rus dillerinden ukrain diline poeziýa 
eserlerini terjime edýär. 

Tetýana Dzýubanyň eserleri 55 dile terjime edildi we ukrain we daşary ýurt 
neşirleriniň onlarçasyna girizildi. 
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Sergeý Dzýuba  
    Ukrain şahyry, prozaçy, publisist, çagalar ýazyjysy, dramaturg, terjimeçi, 
    parodiýaçy, tankytçy 

 
    Sergeý Dzýuba 1964-nji ýylyň 20-nji sentýabrynda Ukrainanyň Poltawa 
welaýatynyň Pirýatin şäherinde dogulýar. 1989-njy ýylda Kiýewiň Taras 
Şewçenko adyndaky döwlet uniwersitetiniň Žurnalistika fakultetini tamamlaýar. 
Ukrain we daşary ýurt gazet-žurnallarynda, radioda, neşirýatlarda işleýär. Goşun 
gullugynda bolýar (zapasdaky maýor). Häzirki wagtda Çernigowda ýaşaýar. 

Ol (dünýäniň 45 ýurdundan belli ýazyjylary, terjimeçileri, alymlary we 
žurnalistleri özünde jemleýän) Halkara Akademiýanyň Prezidenti; Ukrainanyň 
Milli žurnalistler birleşiginiň Çernigow şäher guramasynyň başlygy; ”Ukraina” 
uniwersitetiniň ýanyndaky adam ösüşi boýunça Lutsk institutynyň hormatly 
professory. 

Ukrainanyň Milli ýazyjylar birleşiginiň, Edebiýat we sungat boýunça Slawýan 
Akademiýasynyň (Warna, Bolgariýa), ”Makedoniýa Prezent” (Skopýe, 
Makedoniýa) Halkara edebiýat Akademýasynyň we Edebiýat we sungat boýunça 
Udmurt Halkara Akademiýasynyň agzasy. 

Aýaly Tetýana Dzýuba bagyşlanan 50 sany kitabyň awtory (edebiýat 
spesialistleriniň şaýatlyk etmegine görä, halkara edebiýat taryhynda duşýan ýeke-
täk hadysa). Baş rollary özüniň ýerine ýetirmeginde goýlan 36 sany 
radiopýesalaryň awtory we režissýory. Döwürdeş ukrain poeziýasynyň, 
prozasynyň we edebi tankydynyň 10 sany antologiýasynyň düzüjisi we neşirçisi. 
Iňlis, bolgar, şwed, italýan, polýak, pars, gazak, türkmen, latyş, belarus we beýleki 
dillerde döredilen çeper eserleri ukrain diline terjime edýär, şeýle-de ukrain dilinde 
döredilen birnäçe aýdymlaryň soawtory. 

2013-nji ýylda Polşada Sergeý we Tetýana Dzýubalaryň polýak we ukrain 
dillerinde ”Erkek bilen aýalyň söhbeti” atly kitaby (terjimeçiler: Roksana 
Kžeminskaýa, Marianna Hlopek-Labo we Anna Tylýutka; hudožnik Ýadwiga 
Kwýatkowskaýa; Lýublin) çykýar. 2014-nji ýylda ABŞ-da iňlis we ukrain 
dillerinde Sergeý bilen Tetýananyň ”Saýlanan goşgulary” neşir edilýär (terjimeçi: 
Lýuba Gawur we Bogdan Boýçuk; Nýu Ýork). Şol ýyl Angliýada S.Dzýubanyň 
iňlisçe ”Tanýa üçin goşgular” atly kitaby çykýar (terjimeçi Aleks Wrubel; 
London). 

Ençeme milli we halkara edebi baýraklaryň laureaty. 2014-nji ýylda 
Udmurtystanyň Ludwig Nobel adyndaky “Budon”, şeýle-de “Altyn ýüzük” 
(Makedoniýa) we “Uçýan ýelek” (Bolgariýa, “Slawýan pregradka” atly Halkara 
poeziýa festiwaly) Halkara edebi baýraklarynyň laureaty bolýar; Londonda (Beýik 
Britaniýa) geçirilen halkara poeziýa festiwalynyň ýeňijisi; bolgarçadan ukrain 
diline terjime işinde görnükli üstünlikleri, Ukrainada we dünýäde bolgar 
edebiýatyny wagyz etmekde bitiren hyzmatlary üçin Bolgar Ýazyjylar birleşiginiň 
hormat haty hem-de döşe dakylýan “Altyn Pegas” nyşany bilen sylaglanýar. 

Sergeý Dzýubanyň eserleri 55 dile terjime edilip, dünýäniň 32 ýurdunda çapdan 
çykdy we dört milliondan gowrak okyjylaryň eline gowuşdy. 
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Яблука з небесного саду, солодкі й терпкі, як талант Божий, як доля.  
У цьому виданні об’єднані вірші двох несхожих українських поетів: не 
відгадані, «нікому неналежні» Тетяни Дзюби, присвячені саме їй  – Сергія. І 
годі шукати подібностей між цими митцями, і годі шукати того, що об’єднує 
їх поезію. Хіба що спільна палітурка книги та зірвані яблука з небесних 
дерев, які одного разу здаються всіяними квітами, іншого – птахами вкриті 
або ж позолочені стиглими осінніми зорями.  

Ак Вельсапар, м. Стокгольм, Швеція.   
 

Яблоки с небесного сада, сладкие и терпкие, как дар Божий, как судьба 
человеческая. В этом, предложенном тебе, Читатель, издании – стихи двух 
непохожих украинских поэтов: не отгаданные, «никому не принадлежащие» 
Татьяны и посвящённые именно ей Сергея. И вряд ли стоит искать аналогии 
между этими писателями, и вряд ли стоит сравнивать их стихи. Общее  –
разве что обложка книги и яблоки с небесных деревьев, которые иной раз 
кажутся украшенными цветами, в другой – усеянными птицами, а то, 
глядишь, спелыми звёздами позолочены. 

 Ак Вельсапар, г. Стокгольм, Швеция.    
 

  
 
Вельсапар Ак (Швеція) – прозаїк, поет. Народився у 1956 році в 

Мари (Туркменістан). Закінчив факультет журналістики Московського 
державного університету ім. Михайла Ломоносова (1979) та Вищі літературні 
курси Літературного інституту імені Максима Горького (1989). Публікується 
з другої половини 1970-х.  

В 1979-1987 роках працював редактором літературно-драматичної 
редакції Туркменського телебачення, старшим редактором видавництва 
«Магариф» та завідувачем  відділу прози і публіцистики журналу «Ашхабад» 
(органу Спілки письменників Туркменістану). Національна слава прийшла до 
молодого письменника в 1986 році, коли він отримав престижну премію за 
повість «Динноголовий».  
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У роки перебудови його ім’я не сходило зі шпальт газет та журналів не 
лише в Туркменістані, а й далеко за межами республіки. Гострі, викривальні 
публіцистичні виступи Ак Вельсапара зробили його кумиром мільйонів, 
проте викликали ненависть корумпованої влади.  

В 1993-му році, переслідуваний у себе на Батьківщині за незалежні 
висловлювання, письменник був прийнятий у почесні члени Міжнародного 
ПЕН-клубу; а в 1994-му він отримав грант-премію Х’юман Райтс Вотч за 
незалежну творчість. Однак у Туркменістані його виключили з членів спілок 
письменників і журналістів республіки, а книжки спалили.  

Ак Вельсапар був змушений залишити свою Вітчизну… З 1994 року 
він мешкає в Швеції. Член Спілки письменників цієї країни (з 1996-го), 
багаторазовий стипендіат Літературного фонду письменницької організації. 

Його твори опубліковані багатьма мовами: туркменською, шведською, 
а також українською, російською, англійською, французькою, іспанською, 
турецькою, монгольською… Особливу популярність письменнику принесла 
його десята прозова книжка – роман «Кобра», перекладений кількома 
європейськими мовами. 

 
Посприяли: 
 

  
 
Жангожа Рустем (Україна) – доктор філософських та політичних 

наук, професор. Член Національної спілки письменників України та 
Міжнародного ПЕН-клубу. Автор восьми монографій із проблем культури й 
сучасної політики та понад сімсот публікацій у різноманітних виданнях світу 
(Австрія, Великобританія, Швеція, Італія, Південна Корея, Канада, США та 
ін.). Член Міжнародної літературно-мистецької Академії України. 
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Шовкошитний Володимир (Україна) – відомий поет, прозаїк, 

публіцист, громадський, політичний та державний діяч, доктор філософії в 
галузі політології, народний депутат України першого скликання, ліквідатор 
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, президент Міжнародної організації 
«Союз Чорнобиль» (1990–2003), один із засновників Української екологічної 
асоціації «Зелений світ», нині – перший заступник голови Національної 
спілки письменників України. 

 

 
 
Сергій Дзюба та голова Чернігівської обласної ради Микола Звєрєв.  
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Тетяна та Сергій Дзюби з верхньолужицькою письменницею 
Доротеєю Шолчиною на фестивалі поезії в Німеччині (2015). 
 

     
 
         Густав Клімт. Обійми.  
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