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 ***

 За все Тебя, Господь, благодарю!
 Ты, после дня тревоги и печали,
 Даруешь мне вечернюю зарю,
 Простор полей и кротость синей дали.

 Я одинок и ныне — как всегда.
 Но вот закат разлил свой пышный пламень,
 И тает в нем Вечерняя Звезда,
 Дрожа насквозь, как самоцветный камень.

 И счастлив я печальною судьбой
 И есть отрада сладкая в сознанье,
 Что я один в безмолвном созерцанье,
 Что всем я чужд и говорю — с Тобой.
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***

 Благословляю Бога день при дні!
 Він, після дня тривоги і печалі,
 Дарує небо зоряне мені,
 Полів простори, тихі сині далі.

 Я нині, як завжди, на самоті,
 Заходить сонце, виднокрай палає,
 Як самоцвітний камінь в сяйві тім,
 Тремтить Зоря Вечірня і згасає.

 Щасливий я попри сумний талан,
 Відрада є солодка і жадана:
 Сам у  німотній тиші, в спогляданні
 Гуторю з Богом — над панами пан.
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НОЧь

Ищу я в этом мире сочетанья
Прекрасного и вечного. Вдали
Я вижу ночь: пески среди молчанья
И звездный свет над сумраком земли.

Как письмена, мерцают в тверди синей
Плеяды, Вега, Марс и Орион.
Люблю я их теченье над пустыней
И тайный смысл их царственных имен!

Как ныне я, мирьяды глаз следили
Их древний путь. И в глубине веков
Все, для кого они во тьме светили,
Исчезли в ней, как след среди песков:

Их было много, нежных и любивших,
И девушек, и юношей, и жен,
Ночей и звезд, прозрачно-серебривших
Евфрат и Нил, Мемфис и Вавилон!

Вот снова ночь. Над бледной сталью Понта
Юпитер озаряет небеса,
И в зеркале воды, до горизонта,
Столпом стеклянным светит полоса.

Прибрежья, где бродили тавро-скифы,
Уже не те, — лишь море в летний штиль
Все также сыплет ласково на рифы
Лазурно-фосфорическую пыль.

Но есть одно, что вечной красотою
Связует нас с отжившими. Была
Такая ж ночь — и к тихому прибою
Со мной на берег девушка пришла.
И не забыть мне этой ночи звездной,
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НіЧ

Шукаю в цьому світі поєднання
Прекрасного і вічного. Здалі
Я бачу ніч: піски серед мовчання
І сяйво зір над присмерком землі.

Он Вега, Марс і Оріон, Плеяди,
Як письмена, мигтять у небесах.
Я над пустелею їх зріти радий,
О, царських назв їх тайна і краса!

Як нині я, мільйони споглядали
Їх вічний шлях. І в глибині віків
Всі тi, кому вони в пiтьмi сiяли,
Пощезли в нiй, як слiд помiж пiскiв.

Було їх повно, ніжних, що кохали,
Дівчат і юнаків, мужів і жон,
Ночей i зiр, що срібно осявали
Євфрат і Ніл, Мемфіс і Вавилон!

Знов ніч. Ось над блідою сталлю Понту
У небесах Юпітер осяйний,
І в дзеркалі води, до горизонту,
Доріжка світить, наче стовп скляний.

Узмор’я, де блукали тавро-скіфи,
Вже не такi, — лиш море в літній штиль
Так само сипле лагідно на рифи
Свій фосфоричний лазуровий пил.

Та є  одне, що вічною красою
Нас зв’язує з віджилими. Була
Подібна ніч — до тихого прибою
Зі мною дівчина моя прийшла.
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СЕРЕД ЗіР

Настала ніч, остиг од зір пісок.
В ковзкім піску я йшов за караваном,
Молочний Шлях, роздвоєний струмок,
Білів над нами світляним туманом.

Він протікав на висоті думок
І пропадав у горах за Йорданом,
Спадав на схід, у непроглядний змрок,
Світив краям забутим і рахманним.

Верблюд ступав. Як дерево, сідло
Скрипіло різко від ходи важкої.
Велике тіло в рівнім ритмі йшло.

І вершник спав, хитаючись, при зброї,
Хиталася його, мов нежива,
Обсипана зірками голова.

Переклад Д. Павличка
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ПіВЕНь НА цЕРКОВНОМУ ХРЕСті

Земля — внизу, а він — вгорі,
Пливе, як човен на зорі!
Назад іде весь небосхил,
А він вперед іде й щосил

Співа про те, що ми живем,
Що ми помрем, що день за днем
Ідуть літа, течуть віки —
Ось так, як ріки чи хмарки.

Співа, що все обман, кричить,
Що нам дається лиш на мить
І рідний дім, і друг, і брат,
Гурток дітей, гурток внучат,
Що вічний тільки сон мерців,
Та Божий храм, та півня спів.

Переклад Д. Павличка
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