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Север Леонід Юр’євич, Ростовська обл., Неклинівський р-н,  
х. Дараганівка 

Поет, перекладач. Член Вищої творчої ради 
Спілки письменників Росії, член Спілки 
письменників Білорусі, Секретар 
Міжнародної Спілки письменників та 
майстрів мистецтв по ПФО, Один з 
засновників та Голова координаційної ради 

Міжнародного молодєвого фестивалю-конкурсу поезії та поетичних 
перекладів «Берега дружбы». Автор слов гімну Неклинівського району 
Ростовської області та гімну Спілки письменників Дону, Лауреат 
Міжнародних літературних премій. Має суспільні нагороди. 
 
Мироненко Анатолій Анатолійович, Україна,  
Чернігівська обл., м. Глухів 

Український письменник, поет, художник, міжнародний 
громадський діяч. Голова правління Спілки 
письменників України, Перший секретар і голова 
правління Міжнародної спілки письменників і майстрів 
мистецтв, член Спілки письменників Росії, член Спілки 
письменників Білорусі, член Спілки письменників 
Союзної держави Росії и Білорусі. 

Керівник Міжнародного проекту щодо зближення слов’янських 
літераторів «Берега дружбы» з українського боку, засновник нового 
напрямку в художньому мистецтві «Неотінізм», автор дев’ятнадцяти 
збірок поезій, співавтор багатьох колективних, у тому числі міжнародних, 
альманахів і журналів. Автор більш ніж двох сотень картин (мастихін, 
ДВП, олія). Ініціатор і координатор міжнародних семінарів, конкурсів і 
фестивалів, лауреат багатьох міжнародних, всеукраїнських, 
всеросійських, білоруських літературних премій. Нагороджений 
державними нагородами України. 
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Вірші Севера Леоніда 
 

Чужий 

переклад Мироненка Анатолія 

Я тут чужий… Але все рідне 
В тиші поліських медуниць,  
Щемить моє минуле плідне 
Під тьохкання мандрівниць-птиць. 
 
Над хатою кружляє бусел… 
В обійсті батьківським – чужий. 
Зі мною поруч десь матуся, 
І подих жита золотий. 
 
Наповнений тим житом вітер 
В душі народжує слова, 
 
І віршами лунає звідти 
Слов’янський біль – мережива… 
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Конюхова Галина Іванівна, Ростовська область,  
Неклинівський район 

Народилась у с. Маріца Курської області. Живе у 
с. Покровському Неклинівського р-ну. З 2016 року 
член Міжнародного Союзу письменників та 
майстрів мистецтв. Має подяку за наставницьку 
діяльність та творчу працю у рамках другого 
Міжнародного молодіжного фестивалю-конкурсу 
поезії та поетичних перекладів «Берега дружбы», 
Стала переможцем IV міського фестивалю–
конкурсу мистецтв «Старшее поколение» у 

номінації «Художнє слово». Член літературного об’єднання «Степь», 
автор декількох поетичних збірок, вірші та переклади друкуються у 
районній газеті «Приазовская степь», а також у колективних збірках. У 
2015 році була прийнята до складу Союзу письменників Дону. 
 
Кузнєцов Сергій Олександрович, Полтавська область,  
м. Миргород 

Народився 18 січня 1959 року у м. Рубцовськ 
Алтайського краю РФ. Освіта – Харківський 
Авіаційний інститут у 1982 році. Служив у Збройних 
Силах СРСР та України. Військовий пенсіонер. Член 
Спілки Письменників України. Член Миргородського 
літературного об’єднання «Дієслово». Публікації – 4 
авторські книги у жанрах: вірші, есе, оповідання, 
театральні гумористичні мініатюри. А також 
колективні збірки та альманахи, статті у місцевій 

пресі. Приймав участь у фестивалі «Берега дружбы» у 2018 та у 2019 
роках. Художник, член Творчого об’єднання полтавських художників 
«Живопис», три персональні виставки живопису у Миргороді, декілька 
колективних виставок живопису у Миргороді та Полтаві. 
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Вірші Конюхової Галини 
 

*** 
переклад Кузнєцова Сергія 

 
Нині осінь барвиста і щедра на диво, 
Кольори веселкові, яскраві, живі. 
Аж до хмар легкокрилих з перловим відливом 
Я спрямовую погляд замислений свій. 
 
Бачу, вівці гуляють у горах дрімотно 
І купається качка гагара в снігах. 
А за хмаркою Умка лежить безтурботно, 
На подушках повітряних в білих стогах.  
 
Голубіє полин на піднесених схилах, 
Клубочиться стіною сріблястий туман. 
Розпростерта блакитна безодня не в силах 
Синьоокий в собі умістить океан. 
 
Я натхненно дивлюсь, відганяю печалі.  
Далечінь волошкова вже кличе кудись. 
Ось сльоза на очах – це від світла, звичайно. 
Тільки рано мені, ще не можна туди. 
 
І не можна поміряти справи роками –  
Треба встигнути все, бо життя, як свіча. 
Хай спливають хмарки і срібляться клубками –  
Подивлюсь, як у небі іскриться парча. 
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Покривало 
переклад Кузнєцова Сергія 

 
Вицвіло і стерлось покривало...  
Килимом було колись рядно...  
Як сорочка ситцева злиняло,  
Те старе лахміття вже давно.  
Пам'ята ряднина сірувата  
Сідоків, що в інший світ пішли.  
Мотлох відслужив... Потрібно з хати  
Викинуть його без зайвих слів 
На багаття, в полум’я! Спалити! 
Зі сльозами на очах стою: 
«Що ж ти, камінь? – стала голосити. –  
Це ж є пам'ять про рідню твою!»  
Вже згоріти з сорому готова. 
Сльози витираючи з очей, 
Постелила покривало знову, 
Не позбавлюсь батьківських речей. 

 
 

Слова 
переклад Кузнєцова Сергія 

 
Як гріють душу лагідні слова:  
«Привіт, люблю, цілую, обіймаю».  
Вони – то доброзичлива канва, 
Прості, як незабудки їх сприймаю. 
В них глибина, бескрайня широчінь, 
Блакить, величне небо найясніше. 
Лови її скоріше, не спочинь, 
В своїх долонях затискай міцніше. 
Їх мовою звичайною скажи,  
Сприймає серце з щемом особливим. 
Життєве щастя в кулаці держи! 
Слова кохання – ліки для щасливих. 
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Батьківський дім 
переклад Кузнєцова Сергія 

 
Задивилась з горбка синьоокая хата ... 
Чи я винна, скажи? Хто ж мене звинуватив? 
Тільки доля лиха все за мене рішила. 
У застиглій самотності тебе лишила. 
Сад заріс лободой, здичавіли деревця, 
Недоглянутий двір тисне сумом на серце. 
Він чекає, що раптом прийде до садочка, 
Ненароком прибуде хазяйськая дочка? 
Буде чутно підбори, застогнуть мостини.  
Хата скаже: «Нарешті прийшла на гостини. 
Відкриваються двері легкою рукою 
Після довгих розлук, після втрати тяжкої?» 
Та триватиме бажана зустріч недовго, 
Поїзд швидко помчить. Приазовська дорога.  
Помахаю хустиною: «Щастя, Маріца! 
Наша зустріч, я впевнена, ще повториться». 
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*** 
переклад Кузнєцова Сергія 

 
Втомившись від буденності, візитів,  
В завісі темній місто спочива. 
А я не сплю... Хоч двері всі закриті, 
Але біда крадеться вже нова.  
 
Знов доля підступи готує різні.  
І рук не опустить – бо то борня. 
Переживемо. Не було б запізно!  
Підтримають і друзі, і рідня. 
 
Долоні просто неба підіймаю,  
Молю, як споконвіку на Русі: 
«Хай злигодні, нещастя оминають, 
Та від знегоди тяжкої спаси». 
 
А вітер скаженіє за віконцем, 
Змітає листя в купи вздовж доріг. 
В надії світлій хай зігріє сонце,  
Молю: «Всевишній, дай свій оберіг». 
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Сон 
переклад Кузнєцова Сергія 

 
Приснився сон: лани цвітуть, 
Калужниця до себе манить, 
Зірки блищали на льоту... 
Їх розсип позбирав коханий,  
На нитку срібну, уві сні, 
Нанизуючи їх хутенько. 
Намисто чарівне мені 
На шию почепив легенько. 
«Оце так пара, Боже наш!» - 
Зірки далекі шепотіли. 
Раптово хмара, сірий страж, 
Дощем на купол прилетіла. 
Як тільки темінь в пелені 
Сховала згаслий візерунок, 
До іншої пішов – мені  
Пропік на грудях подарунок. 
Лікую опіки. Вогонь 
І біль потроху вже минає. 
Бажаю бачити його... 
Чи треба? То Всевишній знає. 
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Новожилова Ольга Викторівна, Краснодарський кр.,  
м. Тихорецьк 

Поет, член зонального літературного об'єднання міста 
Тихорецька і півночі Кубані «Родник». Дипломант у 
номінації Поезія на фестивалі авторської пісні «Псебай — 
жемчужина Кубани». Автор семи поетичних збірок. 
Публікується в газеті літературного об'єднання півночі 
Кубані «Родник» — «Голос Кубани». 

 
Синев Євген Олександрович, ЛНР, м. Луганськ 

Народився 10 грудня 1962 року у м. Луганську, де 
пройшли дитинство, юність і велика частина дорослого 
життя. Металург. Пенсіонер. Серйозно звернувся до 
поезії після відомих подій на Донбасі 2014 року. 
регулярно співпрацює з республіканськими газетами, 
творчими об'єднаннями «Промінь» і літературним 
клубом Будинку вчителя «Верлибр». Потрапив до 
десятки кращих за підсумками літературного фестивалю 

«Луганская лира» (2019 р.). Має публікації в колективних збірках та 
альманахах. Вийшла авторська збірка «На берегах Донца…» 
 
Манджиєва Айта, Республіка Калмикія, Сарпинський р-н,  
п. Шарнут 

Живе в маленькій Калмикії. З дитинства захоплювалася 
поезією: читала вірші відомих поетів і сама іноді 
писала. У міру дорослішання дорослішали і рядки 
віршів. Має вищу психологічну освіту. В даний час 
пише вірші і різноманітні тексти.  
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Решетнікова Євгенія, Республіка Калмикія, м. Еліста 
Народилася 8 жовтня 1987 року в селищі Гашун 
Яшкульського р-ну Республіки Калмикія. Філолог, 
закінчила Калмицький державний університет ім. Б. Б. 
Городовикова. Друга вища освіта - менеджер у сфері 
бібліотечної справи (АПРІКТ). Писати почала в шкільні 
роки. Посіла перше місце у відділенні республіканського 
етапу фестивалю «Российская студенческая весна» 
(«Хаврін айс»). Учасник щорічної Всеросійської наради 

молодих літераторів СПР-2020. Є засновником літературного проекту 
"Солерос". 
 
Сафронова Ольга Ігорівна, Ростовська обл., м. Таганрог 

Народилася 10 березня 1963 року у м. Запоріжжі (Україна). 
У 1986р. закінчила з відзнакою Харківський ордена Леніна 
авіаційний інститут ім. Н.Е.Жуковського. З 2002 року живе 
у м. Таганрозі Ростовської області, працює на ТАНТК ім. 
Г. М. Берієва. Поет і перекладач. Член правління Спілки 
письменників України, член Союзу письменників Росії, 
Міжнародного Союзу письменників та майстрів мистецтв.  

Лауреат всеросійських та міжнародних поетичних конкурсів. У 2016 році 
нагороджена Почесним знаком Союзу письменників Білорусі «За 
великий внесок у літературу» та почесною грамотою Правління Спілки 
письменників Росії. Автор чотирьох поетичних збірок та кількох збірок 
перекладів. 
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Вірші Новожилової Ольги 
 

Дощ у Дюсельдорфі 
переклад Сафронової Ольги 

 
Дощ у Дюсельдорфі – скрізь калюжі. 
Бавляться ліхтарним світлом тіні. 
Зранку голос хриплий та застуджений, 
Вперто не згинаються коліна. 
 
Чи хандра осіння тут на плечі 
Прилягла незримим палантином? 
Сірий день розтягся безкінечно 
Нерозважним журавлиним клином. 
 
Чи то в душу вдерлась ностальгія… 
Серцю сумно. Знов домівка вабить… 
Там, за сотні миль – моя Росія. 
Рідний дощ у вікна тарабанить. 
 
Перехрестя, рійки, світлофори. 
Ярмарки, концерти, фестивалі. 
Свято свят. Та знову над собором  
Поглядом літак я проводжаю… 
 
Хмари, наче гори невідомі - 
Та не до душі ота стихія. 
Вже нагостювалась. Краще вдома! 
Я лечу під дощик, до Росії! 
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Ось і Липень… 
переклад Сафронової Ольги 

 
Літо… Липень у розпалі днів. 
І життя мого добра частина 
Наче щезла у горлянці джина: 
З глека вийшов та пити хотів… 
 
Вітер з пам’яті витер міста - 
Лиш пустеля від краю до краю. 
Але знов я джерела шукаю, 
Де жива б дзюркотіла вода. 
 
Ось дитинства струмочок малий 
Мчить собі у безкрайому щасті, 
Де завітний браслет на зап’ясті, 
Та у хмарах густих – кораблі. 
 
- Постривай!  
Та, торуючи шлях, 
Ручаєм покотилося з гірки, 
Промайнуло, мов сяюча зірка, 
У нічних загубилось полях. 
 
Феєрверком розквітла весна, 
Підхопила замріяну юність, 
Потьмяніла… Прощально всміхнулась, 
Відійшла, мов казкова мана. 
 
Літо… Липень, іще постривай! 
Зачекай! Не запрошуй у старість! 
Скільки днів в тому глеку зосталось? 
Знає Джин. Але спить. То й нехай! 

  



16 

Слова… слова… 
переклад Сафронової Ольги 

 
Слова… слова… Пусте. Про що Ви? 
Тремтливий видих, млосний вдих… 
З душі не знімете окови 
Серед марноти та інтриг. 
 
Немов кульбабове насіння, 
Для вітру – тільки гра вони. 
Буття із Вами – наче тління 
Жарин, що гаснуть у пітьмі. 
 
Слова… У розріз із ділами… 
Чи, може, замість серця лід? 
Між зоряними десь світами 
Ви загубили щастя слід. 
 
І що тепер шукати винних, 
Тим більш, що винні - без вини?.. 
Не вернете багатослів’ям 
Хвилин колишньої весни. 
 
Вам Бог давав – Ви не тримали… 
Серед марноти та інтриг 
Багато слів Ви промовляли. 
А от чи вірили у них? 
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Вірші Синева Євгена 
 

Порошинки 
переклад Сафронової Ольги 

 
Танок порошинок в світлі каганця… 
Дід свого приспати хоче мазунця. 
А онук – хитрує, лиш прикриє очі - 
Та ізнов канючить: «Діду… Спать не хочу…» 
Човником долоньки, душу витягає: 
«Дід, розкажеш казку?..» - раз по раз питає. 
Ну і як відмовити рідному онуку? 
У рідку сивизну дід занурить руку… 
Про сім’ю ведмедів білих пригадає, 
«Жили на крижині…» - казку починає 
Про вітри суворі та холодні води, 
Про замети білі, віхол хороводи, 
Про північне сяйво – кольорове диво, 
Та як ведмежаток матінка любила. 
– Хай тобі, мій любий, гарна казка сниться! – 
Хай у небі сяє яскрава зірниця… 
Лобик поцілує, - плечико укриє: 
«Янголи з тобою. Спи, онучок милий! 
Хай тобі насниться ведмежатко біле… 
Як же ж я бажаю, щоб ти був щасливий!» 
Сіли порошинки… Світить каганець… 
Спить, сопе онучок, милий мазунець. 
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*** 
переклад Сафронової Ольги 

 
Над безіменною могилою 
Тополь злітає пух легкий. 
Над безіменною могилою 
Я сльози втримую із силою, 
На спомин, брат, повніше лий. 
Лий, не жалій та стопку хлібом, 
Братку налиту, ти накрий, 
Він поруч з нами, він – живий! 
Відпущений на хвильку небом… 
 
Посидимо біля могили 
Без недоладдя, марноти. 
І він – солдат, і я, і ти. 
Згадай, як «градом» нас накрило… 
Заглухли ми до німоти, 
Завмерло все, і стало тихо… 
На всіх було достатньо лиха, 
Бо війни схожі як брати. 
 
Тоді було нам не до сміху, 
Гуртом ми стали до рядів. 
Страшенний витримали бій. 
Була то епохальна віха. 
Серед стрілецьких ковилів, 
Донбаських наших териконів, 
Лежить залізо мін, патронів 
З сорокових до наших днів… 
Тополь літає пух легкий  
Над безіменною могилою. 
Я сльози втримую із силою, 
На спомин, брат, повніше лий. 
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Моя земля 
переклад Сафронової Ольги 

 
На всьому світі ти одна! 
Твоєю гордий я красою. 
Моя, з твоєю разом, доля 
Так нерозривно сплетена. 
Іде крізь пам’ять давнина, 
Пошана - кожному герою. 
Історією знов живою 
Ти здавна від батьків дана. 
Така на увесь світ одна! 
Берізкою стоїш тонкою, 
Твоєю тихою красою 
Ізнов душі бринить струна. 
І я не криюся з любов’ю - 
Моя земля усім красна! 
 
Країна, спалена війною, 
Ти нерозривною, живою, 
У серце ниттю вплетена! 
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Вірші Решетнікової Євгенії 
 

Тюльпани 
переклад Сафронової Ольги 

 
Мій прадід, з дону козак, 
З війни не прийшов назад. 
Не з Другої Світової, 
А з Першої, вельми чужої. 
Був тричі жонатий він, 
Та погляд крізь часу плин 
Тьмяніє…Численний рід 
В пітьмі загубився літ. 
 
Прабабка була з простих, 
Робила. Чистим завжди 
До скрипу було вбрання. 
Як прала білизну вона, 
Сусідки дивитись ходили: 
Як сніг простирадла біліли. 
 
А дід із братом малими 
(Був голод, тому самим їм, 
Щоб хліба собі здобувати –  
Роботи прийшлося шукати) 
В поволзьких степах батьківщину 
Знайшли на довгу годину. 
 
Бабусі рідня, кулаки, 
Зазнали від влади руки 
За працю свою – вислання, 
І знов працювали щодня - 
Став домом їм степ недарма… 
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І жодної краплі нема 
Блакитної крові в мені - 
Тюльпани та маки самі, 
Степ, де тамарикс і полин, 
І небо калмицьке над ним, 
Як купол церков в вишині… 
Солоність терпка у мені. 
 
Духовність там – воїна пост. 
Великоднем йшли на погост 
І хресний над предками хід 
Творили. Відлічував рік 
Усім Білий Місяць* було, 
А сонце годинником йшло, 
В той час, як худоба спала. 
Я знаю, бо там я зросла. 
 
В мені солерос та ковиль, 
Кургани, мов шереги хвиль. 
У тілі, у мові, в умі** 
Тюльпани усюди в мені 

     
*) - Цаган Сар (Цаhа’н сар) – у перекладі з калмицької мови «Білий 
місяць»; свято початку весни і Новий рік за місячно-сонячним 
календарем. 
 
**) - див. Поклон як буддистська практика. 
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Степ 
переклад Сафронової Ольги 

 
Степ мій, де поле під небом широке. 
Степ мій, де хвилями трави високі. 
Степ мій, де гори дрімотні прадавні,  
Диво-світи, життєдайні та справжні. 
 
Карти не треба, дороги відомі там: 
Онде стежини сайгаків торовані, 
Заячі, лисячі, вовчі доріжки… 
Степе мій милий, люблю тебе ніжно! 
З мене людину любов ця зробила. 
Взимку увесь ти: палітра із білого, 
Наче дитяча молитовка чистого; 
Бурого, буцімто шкірка плямиста 
Звіра мілкого.  
Увосени – сивий, 
Наче бабусина хустка, геть зношена, 
Спогадів смутком ледь-ледь припорошена. 
Влітку – лункі невгамовані співи 
Виру стрімкого життя непомітного, 
Пісня про щастя кохати без звіту, 
Пісня про творення, довгу дорогу. 
Безповоротності пересторога. 
Різноманітна… 
А є іще й інша: 
Хвильний затон, де надія блукає, 
Радість яскрава, сайгака прудкіша – 
Крила пташині від краю до краю. 
Завжди – інакший, і завжди – незмінний. 
Степ – наче всесвіту плин безупинний. 
Де відшукаєш лункіших мелодій? 
Степ – то найкраще з природних полотен. 
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*** 
переклад Сафронової Ольги 

 
Дитинства товариш вірний - 
Баранячий білий хвостик, 
Пухнаста іграшка мила. 
«Барбі», можливо, гарніша, 
Але у тих, дев’яностих - 
Кістки та баранячий хвостик. 
 
Синій – глибоке небо. 
Червоний – плескач розжарений 
(Дух від вуглин кізякових)  
Борцик* – хлібина - Жовтий 
Солодша полину гіркота – 
Зелений – за втіху роздолля. 
 
На тому кінчалися фарби, 
Та починалися битви – 
Засіб ігри старовинний: 
Альчики** стукотіли… 
 
Час розділив кибитку: 
Випала, ось, половинка 

     
*Бо’рцики, бо’рцоги (боорцг) – калмицька національна випічка. 
**А’льчик – надп’яткова кістка вівці (в основному баранів) і рідше 
іншого мілкого рогатого скота. Використовуються як імпровізовані 
гральні кістки. Часто пофарбовані у різноманітні кольори. 
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*** 
переклад Сафронової Ольги 

 
Наче виток в мені назавжди початкова є школа. 
Половина кибитки1, вівтар з фотокарткою2, чотки. 
Рукави на терлезі3 підколоті шпилькою гострою, 
Від причини – одна ще прихована десь у приполі. 
 
Я читаю йорял4: пар пливе з піали наче смужка тоненька, 
Це ж бо наша багше5 на Зул6, як завжди, розстаралася 
(накрутила тогше7, а джола7 – ті по-зрадницьки рвалися 
І хорха7 під кінець – їх наліпить й дитина маленька. 
 
На уроці природи виходимо в степ, у простори, 
Ось сиджу на траві та тихенько малюю тюльпани, 
Цей тонесенький вигин навіки у себе приймаю, 
Розумію: хамури8 розлогі - прадавнії гори… 
 
А кізяк9 запашний був мені мандаринів дорожчий: 
І та праця сувора цінніша всього дефіциту – 
Босоніж ми солому із гноєм старанно місили, 
щоби вився димок над хотоном10, духмяний та довгий. 
 
Є в мені назавжди наче виток, калмицьке дитинство - 
від хандри та тривоги цілющий досліджений засіб: 
Оці землі безводні, пишніші барвистого саду, 
Небо це, яскравіше за деяке сонце. 
 

_________________________ 
1) - Киби'тка - юрта, переносне помешкання з жердин та повсті. 
2) - Вівтар з фотокарткою - з зображенням Його Святості Далай-лами 
XIV-го. 
3) - Терле'г (калм. терл[ь]г) - сукня, частина національного жіночого 
одягу. 
4) - Йоря'л (калм. йоря'л[ь]) – побажання гараздів. 
5) - Багше' (калм. багш[ь]) - вчитель. 
6) - Зул (калм. Зул[ъ], – свято шанування предків, співпадає з днем 
відходу до Нірвани заснователя тібетської буддийської школи Гелуг 
лами Цонкапи. Назву отримало від того, що у це свято прийнято 
запалювати лампади (зул). 
7) - Тогше', джола', хорха' (калм. тоhш[ь], ж,ола', хорха') - разновиди 
борцоков, національної випічки. 
8) - Хаму'ры (от калм. хам[ъ]р - нос) - пагорби, рельєф Єргенинського 
підвищення. 
9) - Кизя'к - біопаливо, брикеты з висушеної суміші гною та соломи. 
10) - Хото'н (калм.) – поселення.  
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Чотири вигляди вроди 
переклад Сафронової Ольги 

 
Калмицька жінка володіє вродою. 
Шляхів чотири є на те відомих. 
Ось три із них. Призначено природою, 
Щоб дівчина була цнотлива, скромна. 
 
Щоби була мов матір для слабких, 
Давала добру раду чоловіку, 
А Степ одним був з родичів живих, 
Вкладав у руку сплав цілющих ліків. 
 
Ще врода – світло в сяючих очах, 
Та посмішка, що темряву вбиває, 
Веде крізь безнадійний темний час, 
І бути Чоловіком научає. 
 
А третій неба дар - легка хода 
Гнучкі та витончені рухи, повороти 
Усього тіла, плинні, мов вода - 
Мана для чоловічої природи. 
 
Четверта врода теж відома всім, 
І кожній жінці з легкістю підвладна: 
Який токуг* надіти до коси. 
 
Але лиш та воістину прекрасна, 
Хто визнає важливість перших трьох. 
 
Прикрасити свій рід ця жінка гідна. 
Вона відмінна серед багатьох, 
І чоловіку справжньому потрібна. 

_____________________ 
* Току'ги - традиційна жіноча прикраса: підвіски на шевирлики (частина 
вбрання заміжньої калмички, покрівці на коси). 
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Діва Гасконії 
переклад Сафронової Ольги 

 
На днях посетил я калмыцкую кибитку (клетчатый плетень,  
обитый войлоком). Все семейство собиралось завтракать. 
Котел варился посредине и дым выходил в отверстие,  
сделанное в верху кибитки. Молодая калмычка,  
собою очень недурная, шила, куря табак… 

 (А. С. Пушкин, «Путешествие в Арзрум») 
 

Орлеан, ти не бачив подібних палат! 
Трохи далі на південь зростала вона. 
У хотоні1 - наїзниця добра була 
І гостинна хазяйка. Пошана й хвала! 
 
Знов Гасконського2 сонця палає діра - 
Аранзала3 сідлати уранці пора… 
А Цаган4 та заміжньою, певно, була, 
Що поету у скруті джомбу5 подала. 
 
Вісімнадцять… А де ж ті дівочі літа?6 
Підіймалася вдосвіта жіночка та. 
З гостем бесіду гідно поважно вела. 
Трубка димно курила, чи пара з котла?.. 
 
Кочове, хоч і вільне, - суворе життя: 
Притримай стремено, повернись до шиття, 
І чекай біля вогнища тільки його. 
Аюку чи Чингіза? Джагу чи Номто?7 
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Вправно викохай сина, красуню дочку. 
Збережи від негод крізь сибірську хугу, 
Крізь тонелі метро8… Крізь сум’яття років 
Пронеси той вогонь, що поету світив.  
 

       
1) - Хото'н (калм.) – поселення. 
2) - Гаско'ния - тут: загальне ім’я сільської місцевості; місцевий житель - 
"гасконець", "гас" (місцеве жарг., зневажливе) (див. "Три мушкетера" А. 
Дюма). 
3) - Аранза'л - ім’я коня Джа'нгара, героя однойменного епоса; може 
використ. як загальне. 
4) - Цага'н (калм.) - біла; білий колір за калмицькою кольорною 
символікою має позитивну конотацію і зв’язаний з чистотою, 
відсутностю перешкод (як насправді звали пушкінську калмичку історія 
умовчує, а им’я Жанна сходить до євр. Yehochanan, що означає «Яхве 
(Бог) помилував», «Яхве да буде милостивий»; загалом кажучи, образ 
Жанни у даному тексті символізує у першу чергу моральну чистоту, 
мужність та силу духа). 
5) - Джомба' (калм. ж,омба) - національний напій, молочний чай. 
6) - «Вісімнадцять… А де ж ті дівочі літа?» - середний вік вступу до 
браку у 18 столітті варіювався примірно від 15 до 22 років (за окремими 
даними у 18 років дівчина, швидше за все, була вже молодою 
дружиною); у плюс до заміжнього статусу героіні той факт, що 
розпорядитися гостем могла, швидше за все, саме хазяйка кибитки (на 
додаток, у своїх записах Пушкін не вікористовує слово "дівчина") *втім, 
усе це тільки здогади*. 
7) - Чинги'з, Джа'га (уменьш. от Джангар), Номто', Аюка' - натяк на 
відомих носіїв цих имен, таких, як: Темучин, багатир Джангар, вчений 
Номто Очиров, хан Аюка. 
8) - «...крізь сибірську хугу, крізь тонелі метро…» - натяк на репресії 40-х 
та трудову міграцію 90-х – нульових. 
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*** 
переклад Сафронової Ольги 

 
Тим, хто далеко 

 
Поверталась додому…  
Дивилась у вікна ГАЗелі: 
Змінили соняшник спалені сонцем землі. 
Степ за вікном палав від пекельної спеки – 
Але то вже потім… 
А спочатку – неначе сепію 
Хтось старанно підмішував у кольори навколишні: 
Цілком повільно – навряд чи помітить ближній; 
Та вельми впевнено, щоби помітив віддалений 
(та факт оцей навряд чи його запечалує) 
 
Я дивилась на світ з задушних обіймів салону, 
Та рахувала кожну зустрічну калюжу. 
Спочатку звивалося лоно роздольне Дону, 
Далі - річки поменше, маловодніші й вужчі, 
Далі – вже ручайки, греблі, ставки та озерця; 
У канавах узбічних миготіли відблиски сонця… 
 
Поверталась додому. Раз по раз за вікном ГАЗелі 
Води тихо, таємно щезали кудись під землю. 
Лише купи дерев та мало який лозоходець 
Змогли б підказати, де тут закласти колодець. 
 
Води живлять і вщент пропечену землю. 
Живлять серце пустель, забутих та невідомих. 
Охоплюють Кулю Земну ці обійми підземні - 
Землі твої та мої зв’язані ними любовно. 
Бурий багрянець удалині соковитого солесосу. 
А якого кольору топі 
у твоїй Білоросії? 
Мій солончак білим іскриться нальотом. 
 
Морю він дуже близький… 
 
Як і твої болота. 
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Вірші Манджиєвої Айти 
 

Відпускаю 
переклад Сафронової Ольги 

 
Висохли, пропали сльози: 
Ми нарізно – хто куди. 
Не побачила загрози, 
Нерозумна, як завжди. 
 
З карти пам’яті стираю 
Мрії всі безповоротно. 
Забуваю… Відпускаю… 
Йди собі. Куди завгодно. 

 
 
 

Формати 
переклад Сафронової Ольги 

 
Крізь світання та смеркання 
Із тобою йти одним. 
Геть формати! Лиш бажання: 
Разом - на сто тисяч зим! 
 
Попри людям, попри долі, 
Без істерик сльозових, 
Щастя матиму з тобою 
До самих волос сивих. 
 
Щоб на двох - єдина мрія, 
Спільне щастя наяву. 
Ти для мене – мов повітря. 
Поки дихаю – живу… 
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Маркер Галина Михайлівна, Ростовська область,  
Неклинівський район 

Народилась у м. Таганрозі 24 лютого 1964 року. 
Живе у Неклинівському районі Ростовської області. 
Поет, прозаік, перекладач, автор дворів для дітей. 
Член літоб’єднання «Степь» Неклинівського р-ну. 
Публікації з 2006 року у газеті «Приазовская степь». 
На даний час твори опубліковані у двох авторських 
книгах, колективних збірках, у історико-
літературному альманасі «Вехи Таганрога», збірці 
перекладів «Мы видим мир». Фіналістка обласного 
конкурсу до 200-річчя Т.Г. Шевченко и 

міжнародного конкурса ім. І.Н.Григор’єва. Член Міжнародної спілки 
письменників і майстрів мистецтв, почесний наставник творчої молоді. 
 
Шамардіна Любов Федорівна, ЛНР, м. Антрацит 

Громадський діяч, поет, прозаік, публіцист. 
Народилась 12 вересня 1954 року у м. Антрацит 
Луганської (Ворошиловградської) обл. Закінчила 
Таганрозький педагогічний інститут. Працювала 
вихователем, вчителем, заступником директора 
школи у виховальній роботі. Вірші писала з 

юнацтва, але серйозно почала займатись літературною творчістю у 2014 
році у зв’язку з відомими подіями на Україні. Нині є членом 
Республіканської Спілки Письменників ЛНР, головою літоб’єднання 
«Горизонты» у м. Антрацит.  
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Вірші Маркер Галини 
 

Циганська правда 
переклад Шамардіної Любові 

 
«Ріки з неба течуть, звичайно, 
Щоб в моря, океани пірнути…» 
Дивну вигадку від цигана 
Довелось мені якось почути. 
 
Намагалась йому довести, 
Що джерела – початок рікам. 
Та залишилась правда, врешті, 
Не почута тим чоловіком. 
 
Бачив все він інакше зовсім, 
Вірив в те, що йому миліше. 
Говорив: мої очі мокрі, 
Бо думки мої просто інші. 
 
Він казав: «А навіщо правда? 
Глянь. Від неї лиш біль та горе… 
Ну, сьогодні знайдеш, а завтра?» 
…Ріки з НЕБА течуть у море… 
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Придорожня кав’ярня 
переклад Шамардіної Любові 

 
Капучино в придорожній кав’ярні… 
Пригощає чоловік вельми гарний. 
Очі стомлені, сумні, в колір неба, 
Не відкрив мені свій сум, та й не треба. 
 
З насолодою п’ю каву ванільну, 
У долоні тисну склянку цивільну. 
Кину я в смітник всі болі - тривоги 
Тут, в кав’ярні, що стоїть край дороги. 
 
Посміхнуся – де взялось, як збагнути, 
Щастя раптом? В нього хочу стрибнути. 
Нічка зорями мигтить – натякає: 
« Буде все о’кей, не бійся, малая! 
 
І неначе не зі мною, край ночі 
Десь у всесвіті навпроти - ці очі… 
Натякав мені, що купить конфети, 
Та відмовилась, бо я ж на дієті. 
 
Зараз думаю – яка ж я дурепа! 
І фігура мені зовсім не треба! 
Капучино в придорожній кав’ярні 
П’ю сама. Бо, геть поїхав той гарний. 
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Погано 
переклад Шамардіної Любові 

 
Знаєш, погано живеться з «Погано» - 
Ночі без сну, невеселий світанок… 
Сталося так, що «Погано», мій милий, 
Стільки для мене біди наробило. 
Разом з тривогою та із сполохом 
Звідкись взялось і зростає потроху. 
 
Радощі є і розваги бувають, 
Тільки мене вони ледве торкають. 
Ти ж залишав мене ніби в спокої. 
Що ж цей від’їзд твій зі мною накоїв? 
Дні – слиз вівсяний, неначе помиї. 
Може й на користь. Та я так не вмію. 
 
Мій «спатифілум»* душі висихає. 
Чути твій голос я знову бажаю! 
Декілька слів твоїх – згинуть печалі, 
Ті, що вівсянку мені призначали, 
Декілька фраз ні про що – світ засяє! 
Знаєш, погано з «Погано» буває… 

      
*) - spathiphyllum - кімнатна рослина більш відома як Жіноче щастя. 
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Пожаліла 
переклад Шамардіної Любові 

 
Вітер не виє, це просто він плаче – 
Тужить за літом, що вже промайнуло. 
Він не спроможний тужити інакше - 
Змерз, бо і сонце не гріє, забуло. 
  
Крутиться вітер, сказився неначе, 
Рветься, у заспані крони пірнає. 
Листя холодне, хоч жовтогаряче, 
Більше не гріє, бо вже помирає. 
 
Крапля із хмар ненавмисне упала. 
Сум дістає, шамотить, що дзвеніло - 
Бачиш, навкруг все нерадісним стало. 
Вітер, не плач, я ж тебе пожаліла. 
 
Холод – це норма. Не треба стогнати. 
Ти почекай, будеш гратися снігом.  
Знаєш, сніжинки і гострі , й, пухнаті… 
А потім - точно настане відлига. 
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Покупець 
переклад Шамардіної Любові 

 
-Продайте щастя, лийте в кухоль.  
Не треба пива чи води. 
За щастям я прийшла сюди. 
Налийте щастя прямо в кухоль.  
 
І зважте ще любові скибку, 
Кладіть в пакетик золотий. 
Таких нема? Тоді в простий. 
Любов відсутня? 
Дуже прикро. 
 
А дружби , щоб була палкою, 
Хай навіть з болем на порозі… 
Немає? 
Поставник в дорозі 
Застряг у корку під Москвою… 
 
Що ж, дайте плитку шоколаду! 
У цей невдалий день холодний 
Душа залишиться голодна. 
Нехай хоч шлунок буде радий. 
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Картопля 
переклад Шамардіної Любові 

 
Підгоріла картопля в каструлі… 
Підказав запах спомин мені: 
Ніч, багаття і хлопчик той юний 
Під гітару співає пісні, 
 
Мерехтять світляки зірочками, 
Комарі літаками дзижчать, 
А нам хочеться злитись губами 
І все пити із річки буття… 
 
Від багаття розбіглись стежини: 
Розвели в різні боки роки, 
А іскринки в очах незгасимі 
Загасив вік дорослий таки. 
 
Чоловіка одне, лиш, хвилює: 
«Їсти нічого! Глянь, все горить!» 
Та, навмисне картоплю спалю я, 
Щоб димок той згадати на мить. 

  



37 

Вузлик 
 

Я не чіпляюся оком за дати, 
І не підводжу під роки риски - 
Мала прибутки, мала й витрати. 
Будуть і далі, вони ж бо такі. 
 
Якось об совість, було, спотикнулась – 
Викинув хтось. В мене ж вдача така: 
Ось, підібрала – неначе звихнулась, 
З нею плетусь від кутка до кутка… 
 
За співчуття зачепилась, за розум…  
Без вантажу може й легше іти. 
Звикла не зразу, засвоївши позу,  
В вузлик все склала, щоб зручно нести.. 
 
«Труднощів маєш багато» - говорять,- 
Ти до земного скоріше звикай. 
Менше дивися у небо на зорі, 
Дряпатись вгору чимдуж поспішай». 
 
Ну, а як раптом - зі скелі в провалля… 
З тої гори полетиш стрімголов… 
Думаєш, хтось допоможе негайно? 
Той, лише, хто всюди ходить з вузлом. 
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Авторизований переклад Шамардіної Любові 
 

З любов’ю до Росії 
 

Над тобою у небі синім 
Сонце ясне і світ зірок. 
Я давно не була в Росії – чверть століття, великий строк. 
 
І неначе живу я поряд, 
До Росії є битий шлях. 
Та кордони, та перепони, не доїду туди ніяк. 
 
А колись всі жили сім’єю 
На великій своїй землі. 
Та комусь захотілось неню розірвати в шматки малі. 
 
Розлетілись, неначе зграя. 
Треба ж іншу співати, мабуть. 
Знаєш мову свою, не знаєш, а Російську скоріш забудь. 
 
Президентів змінила силу 
Горезвісна моя земля, 
Та змарніла, зламала крила, бо розлука – неначе мла. 
 
Ми з тобою в думках, Росіє, 
Чверть століття – великий строк. 
Лиш в єднанні народів сила. Тож зробімо назустріч крок. 
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ЖИВЕМО У СВІТЛІ НАДІЙ 
 
 

Переклади з російської мови 
 

Фіналісти 
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Федоренко Олена, м. Ростов-на-Дону 
Народилася 20 квітня 1987 року у м. Ростов-на-
Дону. Закінчила Південний Федеральний 
Університет: перша освіта – економічна, друга – 
юридична. У теперішній час працює економістом. 
Пише вірші і прозу на російській мові. Має 
публікації в журналах та газетах, колективних 
збірках. Автор збірки віршів «Тебе…». Лауреат 

конкурса «Напиши письмо М.Ю. Лермонтову», дипломант міжнародного 
конкурсу «Берега дружбы – 2019» у номінації «Поетичний переклад». 
 
Даскалиця Діана, Республіка Крим, м. Севастополь 

Народилася 1 лютого 1997 року у м. Севастополі. На 
даний момент навчається у Кубанському 
державному університеті на факультеті 
журналістики, 2 курс магістратури. Вірші почала 
писати ще в школі, одна з перших робіт «Конвалія» 
була опублікована в газеті «Кримська світлиця». Є 
лауреатом конкурсу на честь 200-річчя М.Ю. 
Лермонтова, була учасницею 3-го Форуму молодих 
письменників Росії та Китаю у м. Шанхай. Двічі 

публікувалася у літературно-історичному журналі «Родная Кубань». 
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Вірші Федоренко Олени 
 

*** 
переклад Даскалиця Діани 

Ага-хани* – нещасливі? 
Ці золотом повні чаші 
Розбивають сумніви наші, 
Зігрівають у хуртовині. 
Хто сказав, що журба розлуки 
У жовтому цьому бутоні? 
Ти цілуєш мої долоні  
І даєш знов тюльпани у руки.  

      
*) - Ага хан (Aga Кhan) – сорт жовтих тюльпанів. 
 
 

*** 
переклад Даскалиця Діани 

Назавжди зберегла у пам’яті: 
Сяє річка між пагорбами, 
Захід сонця, і наче у полум’ї 
Ліс вечірній стоїть перед нами. 
 
Спекотне світило сховалося 
І хмара його обійняла. 
Променисту любов, прощаючись, 
Землі воно подарувало. 
Таким привітанням щирим 
Нас Край зустрічав чорноземний 
І небо – алмазний килим – 
Наче дар підніс позаземний. 
О, Ростоші!* Як це словами 
Розповісти все, що полюбилося, 
Як сяяли зорі над нами, 
Як від захвату серце билося! 

      
*) - Ро́ стоші – населений пункт у Воронезькій області. 
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*** 
переклад Даскалиця Діани 

Листя бурштином засяяло. 
Розлетілось осколками літо. 
Лише сонцем і прохолодою 
Береза стоїть прикрита. 
 
Горобини стоять у намисті, 
Їх клюють іноді горобці 
А з верхівок убруси* багаті 
З вітерцем облетять до зорі. 
 
Павутинкою срібною буде 
У ялинки чудовий поділ. 
Це недовго, в небесній посудині 
Щось там тріснуло… дощик полив. 
Заснули квіти і трави.  
Безтурботність природи панує 
І осіння ніжність яскрава 
Щорічно спокій дарує. 

     
*) - Убрус – вбрання на голову 
 
 

*** 
переклад Даскалиця Діани 

Наче алмази сяють зорі, 
І темний оксамит небес - 
Такий казковий синій колір, 
Із мифів хтось його принiс? 
Квітневий вітер пустотливий 
Ганяє листя молоде… 
Я йду до дому неквапливо 
І місяць сам за мною йде. 
Я намагаюся почути 
Птахів тихесенькі пісні… 
Усю себе змогла відчути - 
До вій - знайти у цій весні. 
Я поринаю у цю казку, 
Що дали зорі навесні. 
Луна дає мені підказку: 
Тебе знайду я уві сні.  
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*** 
переклад Даскалиця Діани 

 
Давай, друже мій, поговоримо трохи… 
Уяви, що життя не гірська дорога, 
Не запорошена сільська стежинка, 
А яскрава, мозаїка наче, картинка 
 
Уважніше, друже, розглянь ти фрагменти - 
Вони містять важливих думок елементи. 
Всі о̀ брази – давних років секрети, 
Квіти любові, у шафках скелети. 
 
Є ніжність слова, очей прохолода, 
Обра̀ зи, біль – крапля отрути у воду. 
Все тут було – доля така, 
То сіра вона, то золота. 
 
А ось твої мрії летять як птахѝ, 
Їм весело над головою летіти 
Як голуб думка кружляє - воркує, 
Про майбутнє, про радість пісню дарує. 
 
Прагнення є – будуть і результати. 
Крізь бурі мрія летить, снігопади… 
Візерунком яскравим в серці знову надія, 
Як здавна буває, веде мене мрія. 
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Марченкова Кіра, Брянська область, м. Сельцо 
Народилась 2 серпня 1986 року, у м. Сельцо Брянської 
обл., де і живе у даний час. Закінчила Брянський 
Державний Університет імені академіка Петровського 
за фахом «Біолог», на сьогоднішній день – завідувач 
дитячою бібліотекою. Публіковалася на інтернет-
ресурсах, у поетичних збірнках, журналах. Лауреат 
усеросійских та міжнародних конкурсів поезії та 
авторської пісні. Член Міжнародної спілки 

письменників і майстрів мистецтв. 
 
Карлова Світлана, ЛНР, м. Луганськ 

Народилася 23 лютого 1986 року у м. Луганську. У 
2001 році закінчила школу № 13, с базою у 9 класів і 
пішла до коледжу Східно-українського національного 
Університету ім. В. Даля на спеціальність «Видавнича 
справа і редагування», який закінчила у 2005 році з 
відзнакою. У цьому ж році пішла до Луганського 
національного педагогічного університету ім. Тараса 
Шевченко на спеціальність «Літературна творчість». У 

2011 році закінчила даний учбовий заклад зі ступенем магістра філології. 
У даний момент працює у Луганській бібліотеці для молоді.  
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Вірші Марченкової Кіри 
 

*** 
переклад Карлової Світлани 

 
У підсумку все зійде нанівець: 
Осінній день і тьмяний промінець, 
Чуття зими з морозом, сніговицею. 
Немає звідки вже чекать листа, 
Та і любов, вже зовсім не така, 
Ввижається дрібною, майже ницою. 
 
І зійдуть нанівець безглузді чутки, 
Всі сумніви, миттєвості, здобутки, 
І все стає лиш спогадом буденним. 
Та буде у душі моїй дрімати 
Забуте, буде ще життя тримати 
Насінням, сплячим до пори, таємним. 

 
 

*** 
переклад Карлової Світлани 

 
Щоби не казали, не вістили, 
Але осінь візьме все як слід. 
Ось листопад, синій та стерильний, 
Ось прозорий, наче скельце, лід. 
 
Ось застигли в статиці скорботній 
Силуети горобиних тіл. 
Ось дзвенить сталевий та самотній - 
Колією хутко пролетів. 
 
Ось морозний малиновий вечір… 
Тільки щось все ж ловить на гачок: 
Не інакше, недогарок свічки 
У вікні самотнім – маячок.  
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Кандаурова Наталля, Брянська область, м. Жуковка 
Народилася у п. Тросна Жуковського р-ну 
Брянської обл. 19 лютого 1986 року. У 2002 році 
закінчила Троснянську середню школу, у 2009 - з 
відзнакою Орловський державний інститут 
мистецтв і культури за спеціальністю «бібліотекар-
бібліограф, викладач». Працює бібліотекарем 
читального залу Жуковської центральної 
бібліотеки. Член Брянського обласного 

літературного об'єднання Брянського відділення Спілки письменників 
Росії. Дипломант і переможець обласних і всеросійських літературних 
конкурсів. Автор книги «В двух минутах от рая».  
 
Катасова Антоніна, Республіка Крим, м. Симферополь 

Народилася 4 квітня 1989 року. Скінчила ТНУ ім В.І. 
Вернадського (КФУ ім. В.І. Вернадського), факультет 
слов’янської філології та журналістики, фах - російська 
мова та література. Працює коректором. Кримська 
поетеса, член Кримської Спілки журналістів етнічних 
засобів масової інформації. Учасник проекту Фонду 
СЭИП «Всероссийская школа молодых писателей»; 
учасник кримських та міжнародних літературних 

фестивалів. Пише двома мовами: російською та українською. Має 
публікації у журналі "Москва", 
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Вірші Кандаурової Наталлі 
 

*** 
переклад Катасової Антоніни 

Кохаю тебе ясно,  
Кохаю тебе свято, 
Ти янгол мій мовчазний 
І ворог мій заклятий. 
 
Безвихідно кохаю, 
Без залишку, глибоко. 
Як сталося? Не знаю… 
Так гірко… Так солодко! 
 
Любов лежить в основі,  
І суть життя – кохання. 
Кохання на Голгофі – 
Моє спокутування. 
 
Благаннями моїми 
Ти станеш знов крилатий. 
То йди в мої обійми, 
Коханий мій, заклятий! 
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Лист з Дитячого будинку 
переклад Катасової Антоніни 

 
Мамо, а сьогодні дощ 
Розійшовся так із ночі… 
Ти до мене прийдеш хоч? 
Продививсь в вікно всі очі. 
 
Знову безлад у кімнаті. 
У їдальні суп був рибний. 
А Василь, придуркуватий, 
Каже, що я непотрібний. 
 
Ніс розбив йому нарешті… 
Кров текла… та я був злий! 
Буде знати! Хай не бреше, 
Якщо сам він… сам нічий. 
 
За оці наші злочини 
Нам була і «нагорода» – 
У куток нас на годину 
Ставили… Тобі не шкода? 
 
Я багато вмію сам, 
Навіть добре, мамо, вчуся. 
Ти не думай, чуєш, мам, 
З Василем я - помирюся! 
 
Завтра ж будемо так само, 
Як раніше, ми з ним грати! 
Ти не пий горілку, мамо. 
Бо стаєш страшна і зла ти… 
 
Пізно вже. І ти не прийдеш. 
Тож піду ганяти м'ячик. 
Сумно… Але що подієш? 
Адже хлопчаки не плачуть. 
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*** 
переклад Катасової Антоніни 

 
Дворнягою я біля ніг твоїх ляжу. 
Ні хліба не треба ні слави. 
Бий, проганяй – тебе я не зраджу. 
Ave, мій милий, Ave! 
 
Ну ж, приласкай-но, почухай за вушком. 
Хвіст підібгаю лякливо. 
Хай не на подушці, хоч навіть під ліжком, 
Viva, мій милий, Viva! 
 
Або ж накидай каміння на шию 
Та й не поминай, як звали. 
Не можу без тебе. Просто не вмію. 
Vale, мій милий, Vale. 
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Подоляко Степан, м. Астрахань 
Народився у 1986 році у м. Астрахань, де і 
живе до цього часу. Біолог за освітою. Після 
закінчення вуза працює у Астраханському 
державному природному біосферному 
заповіднику. Публікується у місцевій пресі, у 
альманаху «Зеленый луч». Один з авторів-
складальніків краєзнавчої книги «Заповедный 
век» (2019). У теперішній час - учасник 
регіональної літературної студії Ольги 
Маркової. 

 
Семисал Андрій, ДНР, м. Донецьк 

Народився 30 липня 1992 року. Закінчив Донецький 
національний університет за фахом «Журналістика». 
Пише вірші з різним ступенем інтенсивності років з 
семи. Більшість віршів особистого характеру, але є 
вірші і на інші різноманітні теми. Володіє російською 
та українською мовами. Зараз працює у професійній 
журналістиці - пише матеріали для російського ІА 
"Антифашист". 
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Вірші Подоляко Степана 
 

Автобус місткості малої 
переклад Семисала Андрія 

 
Потрапити прагнемо дуже 
Хоча і кінчається строк 
У той невеличкий автобус, мій друже, 
Що вмить нас домчить до зірок. 
 
У цьому чарівному світі 
Живемо у світлі надій, 
Автобусом в синій блакиті 
Керує розумний водій. 
 
Чому ж наш водій був похмурий? 
Не міг подолати він втому, 
Де шестеро їхали гуртом, 
Там місця лишилось одному. 
 
Місця всі вражають комфортом 
Та їх поділяють на класи. 
Одних ми запросим до борту, 
Всім іншим – іншого разу. 
 
Поїдемо ми до вокзалу 
Крізь темряву літньої ночі. 
Невеличкий автобус так само, 
Як і ми, зупинитися хоче. 
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Пам`ять 
переклад Семисала Андрія 

 
Пам`ять людська – немов тортури, 
Вона вбирає в себе безліч снів 
Вона іде із глибини віків 
І в ній ми навіть в смерті станем гуру. 
 
Ми в ній покинуті напризволяще 
І залишаємось завжди на самоті. 
Свій хрест нести завжди було найважче, 
Хоча, чи легше відпочити на хресті? 
 
Забути все – мов випити отруту 
І в очі подивитися розкуто, 
А в серці залишається все знов. 
 
Нас будуть пам`ятати і нащадки, 
Якщо не втратимо ми гідності й порядку, 
І посеред сміття знайдем любов. 

 
 

Прийдешнє ліричне 
переклад Семисала Андрія 

 
Як лагідно звучить весняний спів пташок - 
Вже вдалині лишились завірюхи… 
Мов ніжне зілля ллється в наші вуха, 
Здається, що дістанем до зірок. 
 
І дятел нам співає, і шпаки, 
І ластівки спів чутно на узбіччі 
І ти зі мною, диву завдяки, 
І сонце сяє на твоїм обличчі. 
 
Сьогодні ми гуляємо в ланах, 
Онуку ми покажемо стежину, 
Де вперше я назвав тебе дружиною 
І сльози щастя на твоїх очах. 
 
Коли пташки співають – зла нема. 
І ще не скоро прийде знов зима.   
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Ковчег 
переклад Семисала Андрія 

 
Було так, особисто 
Мені набриднув побут. 
Мій човен плив не чисто, 
Закінчився добробут.  
Та небеса ще в змозі 
Людині дати світу. 
І ось я знов в дорозі, 
В ковчезі, що з Завіту. 
Хто цим керує судном? 
Здається, що я сам. 
На палубі ще брудно, 
А в трюмі безліч плям. 
Але все ж кожній тварі, 
Якщо це не помилка, 
Потрібно бути парі. 
Це непогана звістка. 
Мій човен плине в черзі, 
Не легко в нім людині, 
Але я - у ковчезі. 
Пливу в нім і понині. 
Моє життя на схилі, 
Пишу як і раніше… 
Ковчег мій ще примхливий, 
Але чи кращі інші? 
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Ковалев Максим, м. Брянськ 
Народився 22 березня 1996 року у м. Брянську. 
Аспірант Брянського державного технічного 
університету. Керівник літературного клубу БДТУ 
«Экватор». З 2018 року - член Брянського обласного 
літературного об’єднання. Лауреат III ступіню III 
Міжнародного молодіжного фестивалю-конкурсу 
поезії та поетичних перекладів «Берега Дружбы». За 
результатами конкурсу прийнятий до Міжнародного 
союзу письменників та майстрів мистецтв. 

Багаторазовий володар іменної стипендії Уряду Брянської області імені 
П.Л. Проскуріна за досягнення у літературній діяльності. Переможець 
Брянського міжвузівського конкурсу поезії різних років. 
 
Круглов Роман, ЛНР, м. Луганськ 

Народився у м. Красний Луч (Луганська обл.), пише 
вірші з 11 років, друкувався у місцевій пресі. У 2016 році 
світ побачила книга «Стихи, опаленные войной». У 2018 
році став лауреатом номінації «Любовь души» у 
міжнароднім конкурсі «Душевная поэзия» (Париж). 
 
 
 
  



55 

Вірші Ковалева Максима 
 

*** 
переклад Круглова Романа 

 
Ми маялися на бічних тісних,  
Розкидані порізно по вагону,  
Під той дитячий нескінчений гомін.  
«А ми, однак, щасливіші за всіх»— 
 
Так думав я в оту коротку мить,  
Коли біля вікна ми цілувались. 
В твоїх очах тоді відображалась 
Середньоруська смуга, що п’янить. 

 
 

*** 
переклад Круглова Романа 

 
На сіру і осінню ту нудьгу,  
На завдання, де вийшов термін дії. 
На ранок у кімнатнім ланцюгу,  
На зжужмленість побачень і надії,  
 
Удавано-наївно, напоказ,  
На голки вакцинації від грипу,  
На десять років, що пішли від нас,  
Сніг випав. 

 
 

*** 
переклад Круглова Романа 

 
Чи не від любові у грудях щемить —  
Відмова терзає. 
Вовк тиснеться в кут: "Постривай! Іще мить… 
Не треба, заєць!»  
 
Різці ті виблискують, дуже гостра 
Як бритва пам'ять.  
Бочків поціновувачу пора  
Свої підставить!  
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*** 
переклад Круглова Романа 

 
Світло від сонця, що сходить, проникне крізь штори,  
Ніжно проллється на цю мляву зону комфорту.  
Ти їм харчуєшся, наче товстянка, крізь пори.  
Щастя, пульсуючи в жилах, впадає в аорту. 
  
Наше життя – то є щастя. В рожевому мареві сходу 
Важко відстежити край його. З легкістю віриш:  
Часу багато відпущено, майже все встигнеш.  
Ранок, задовший ніж рік, принесе тобі вроду. 

 
 

*** 
переклад Круглова Романа 

Є зачароване місто мрій.  
Там, коли місяць сходить.  
Сон вже солодкий для мене зріс, 
Але, на жаль, не надходить.  
 
Сон заповітний мій, тільки біда, 
Дивиться хтось з інтересом 
Інший в тих сутінках. Дуже шкода. 
Сплутали мою адресу? 
 
Може наслала нам Мара тих чар,  
Винна чаклунка у тому?  
Значить, розсіється цей мій кошмар  
вогняной втомой.  
 
Зійде над світом місячний диск, 
Як уві сні великий. 
Втіливши сну насолоду, як блиск, 
І поверне сонцеликий! 

  



57 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ОДВІЧНІ ІСТИНИ ПРОСТІ 
 
 

Переклади з білоруської мови 
 

Наставники 
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Гузенкова Галина Иллінічна, м. Гомель 
Народилась 14 листопада 1947 року у м. Рига. Скінчила 
філологічний факультет ГГУ ім. Ф. Скорини. Біля 40 
років працювала у Брилівській школі Гомельського 
району, спочатку піонервожатою, потім вчителькою 
російської мови та літератури. Є членом ЛІТО 
«Пралеска» і керує ЛІТО «Родники». Пише вірші та прозу 

російською та білоруською мовами. Автор чотирьох поетичних збірок. 
Учасник проекта “Берега дружбы”. Дипломант Міжнародного 
літературного конкурса, присяченого пам’яті К. Сімонова і 70-річчю 
визволення Білорусі від німецько-фашистських загарбників (2014 рік). 
Член Міжнародної Спілки письменників та майстрів мистецтв. 
 
Романенко Віктор Андрійович, Краснодарський край,  
м. Гарячий Ключ 

Народився 10 березня 1952 року в робочому селищі 
Приис-Кумак Оренбурзької обл. в українській родині 
простих сільських трудівників. Наступними основними 
етапами життя були школа, технікум, Армія, інститут. 
Трудова діяльність - це робота на керівних і 

відповідальних посадах на підприємствах металургійної галузі 
Оренбурзької обл. та України. Одружений, має трьох дітей. Пенсіонер. 
Поезією і віршуванням захоплений зі шкільної пори. Переможець або 
лауреат кількох регіональних поетичних конкурсів. Крім російської 
мови, володіє літературною українською.  
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Вірші Гузенкової Галини 
 

*** 
переклад Романенко Віктора 

 
Ах, закоханість з першого погляду –  
Наче пастка. Нема порятунку! 
Ах, закоханість з першого погляду –  
Покарання це чи подарунок? 
 
Ах, закоханість з першого погляду –  
Приголомшеність, жах, неймовірність. 
Ах, закоханість з першого погляду –  
Це якась незбагненна комічність!.. 
 
Ах, закоханість з першого погляду –  
Буревій, зорепад, блискавиця! 
Ах, закоханість з першого погляду – 
Чи це дійсність, чи це тільки сниться? 
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Шклярова (Нікітина) Ніна Ничипорівна, м. Гомель 
Народилася у 1947 році в с. Прокопівка Гомельського р-ну, 
Білорусь. Закінчила філологічний факультет Гомельського 
державного університету ім. Ф. Скорини. Працювала в 
районній газеті, вчителем у школі, редактором на 
обласному телебаченні. Пише російською та білоруською 
мовами. Вірші та переклади публікувалися в періодичній 
пресі та колективних збірках. Автор семи книг. Лауреат 

республіканського конкурсу «Лепшы твор 2010 года» в номінації 
перекладу, кількох обласних і республіканських літературних премій. 
Відзначена архієрейською грамотою Турівської єпархії. Живе в Гомелі. 
Працює в Гомельському обласному Палаці творчості дітей та молоді 
керівником школи «Молодой литератор». Відзначена нагрудним знаком 
СПБ «За вклад в литературу». Член СПБ з 2000 року 
 
Киселев Юрій Володимирович, м. Гомель 

Народився 15 травня 1946 року у м. Гомелі. У 1977 році 
скінчив економічний факультет Гомельського Державного 
університету імені Ф. Скорини, у 1985 році – Мінську ВПШ. 
Свій перший вірш написав у 2011 році. Він був 
надрукований в обласній газеті «Гомельская праўда». Потім 
численні публікації в обласних та республіканських газетах 
та журналах. Автор трьох книг поезії. Живе у Гомелі. 

Голова ради Школи молодого літератора, член редколєгії секції 
перекладу, засновник серії книг «Первые страницы». 
 
Череухін Володимир Васильович, м. Гомель 

Народився у Гомелі, у 1986 році. У 2004 закінчив 
Василевіцьку школу-інтернат для дітей з порушеннями 
зору. У 2017 році закінчив Гомельський Державний 
Університет імені Ф. Скорини за фахом Психологія. 
Педагогічна психологія. Працює на підприємстві 
"Світлотехніка" інструктором-методистом по соціально-

працівній реабілітації інвалідів за зором. Лауреат обласних, 
республіканських і міжнародних конкурсів. Сумісно з Дар'єю Дорошко 
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Вірші Шклярової Ніни 
 

Розмова з небом 
переклад Сафронової Ольги 

(вінок сонетів) 
 

I 
Як чистий сніг, така первісно біла, 
Була нова кошуля у матулі, 
І матінка на чисте біле тіло 
У свято одягала цю кошулю. 
 
А батько мій бджоляр був вельми вмілий -  
І аж світився білим медом вулик… 
А з-за двора сусідоньки Ганнулі 
Березове гілля зметнуло стріли. 
 
Гай цілить ген у небо променисте, 
А промінь сонця – крізь зелене листя, 
Туди, де над рікою стала гать 
 
Там рушники, що росами мережані, 
Білісінькі мов сніг, аж блискотять… 
Біліші снігу чепурні берези. 
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II 
Біліші снігу чепурні берези, 
Якими переповнений мій край, 
Красуються під покривом небесним, 
Хоч їх сьогодні заміж віддавай. 
 
П’ють тумани біляві та чудесні 
З долонь у річки ці слов’янки-кралі,  
Що груди та волосся прикрашали, 
Намистом рос понад річковим плесом… 
 
Аж світиться березовий мій край, 
Я згодна, є на цьому світі рай, 
Він схований у цьому царстві білому. 
 
Побачити його я так хотіла, 
Де сок солодкий ллється через край, 
Ромашок поруч – скатертина ціла. 

 
III 

Ромашок поруч – скатертина ціла. 
Жінки поблизу рушники послали - 
Вони і тут без діла не сиділи, 
Перебирали ордени, медалі. 
 
Пташиним співом проростала тиша, 
Війни дерева молоді не знали. 
Було ледь чутно, як зітхають далі, 
Як річка човен, мов дитя, колише 
 
А хвилі днів пливуть у білий світ, 
Колишуть гніздам білі сни берези, 
І від ракет зникає білий слід 
 
І сходить знак бусла над білим плесом… 
В його очах – ясний ромашок цвіт, 
Мальованих тоненьким білим пензлем. 
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IV 
Мальованих тоненьким білим пензлем 
Мені принесла квіточок дочка. 
Вже висохла на них роса небесна, 
Волога не від них була щока - 
 
Від споминів, і ще від слів щемливих, 
Якії батько їй з війни писав… 
Загинув він. Тоді моя краса 
Журбою розлилася, мов у зливу. 
 
Ще пам’ятаю відбиток на тілі: 
Мов руни старовинного листка, 
Живі квітки… І у траві біліли, 
 
Переливались пелюстками, миготіли, 
Ніби із глека пролилась ріка... 
Ні, не ромашок – піни з молока. 

 
V 

То не ромашки – піна з молока, 
Що пролили з сосків налитих кози: 
Втікали скоком геть від пастуха, 
Від батога безжальної погрози. 
 
Неначе молоко, із льону білі 
Були в моєї мами рушники, 
Що виткати лише матуся вміла, 
І так робила, ніби на віки. 
 
Ось так, навік, любити теж не гріх, 
А щастя, подароване нам долею, 
Зростає під дзвінкий дитячий сміх… 
 
Пливе собі, як човен над водою, 
Дитинку стиха у собі колише: 
Хлоп’я ромашок та снігів біліше. 
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VI 
Хлоп’я ромашок та снігів біліше, 
І молока, що він з дитинства пив… 
У космос полетить, як стане більшим, 
Як той Гагарин - подарує див! 
 
І, може, прокладе ріллю у небі, 
Чи хліб посіє на своїй землі. 
Відчує: він потрібен, все як треба - 
Світ недарма цей білим нарекли. 
 
У білий світ – немов у копійчину, 
А значить, світу кращого нема, 
Як молока одвічна білина, 
 
Як вічне у зіницях небо синє, 
Як неминуче – збити геть коліна. 
Молочно білий бачу сад з вікна... 

 
VII 

Молочно білий бачу сад з вікна - 
Саджала навесні уся сімейка, 
Укрив оселю цвіт, мов сивина,  
Ще й хату поруч – кинуту, стареньку. 
 
Даремно зазивали солов'ї, 
Чекали, що приїдуть молодята - 
У бур'янах геть потопала хата, 
Занедбана, хилилась до землі. 
 
А, кажуть, жив отут колись музика, 
Брав за дружину він чаклунку дику, 
Каблучку загубив… блукав невтішний… 
 
Полин гіркий розрісся у кутку… 
 
Лиш кущ вцілілий білого бузку 
Цвіте, пригожий мов дитинка, пишний! 
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VIII 

Цвіте, пригожий, мов дитинка, пишний! 
Духмяність плечі хусткою огорне, 
Сторінок шепіт чутно найтихіший — 
Іде розмова з небом неповторна. 
 
Ту таємницю береже полин, 
Бузку у чомусь знову зізнається, 
І огортає мене до колін 
Духмяний вечір білим цвітом серця. 
 
Заходь будь-хто, на білий світ милуйся, 
На чийсь випробуваний часом твір,  
І хору солов’їного клавір… 
 
І білий світ пелюсткам білим рад - 
Він милосердний, як весняний сад… 
Не тільки сад, а навіть небо мусить… 
 

IX 
Не тільки сад, а навіть небо, мусить 
Квітніти сонцем… Ніч у тишині 
Шипшиной білою над Білоруссю 
Чумацький Шлях розсипле з вишині. 
 
Ростуть слова, даровані від Бога, 
Джерела пробиваються на волю, 
Струмки життя проймають віття голе 
У яблуні старої край дороги. 
 
Тоді присядь, не дихай і пиши, 
І в'язі світової не втрачай, 
Знов волю неба на Землі верши. 
 
У лик вдивися світлої ікони, 
І зрозумієш, за чиїм законом 
Благословляти білиною гай, 
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X 
Благословенний білиною гай, 
Багатий на кремезний Боровик — 
Чи білий гриб, як хочеш називай, 
Аби той гриб в гаю бува не зник. 
 
Про атомний не хочу навіть чути… 
І дай-но Бог, щоб більше не почула. 
Хоч біль Чорнобильський, неначе куля,  
Мені самій поцілив просто в груди.   
 
З пересторогою збираю я гриби, 
І куштувати ягоди боюся, 
Але не відрікаюсь від сівби… 
 
На рідному Поліссі залишусь я, 
Де друзям знаком доброї доби 
Із немовлятком білим білий бусол… 
 

XI 
Із немовлятком білим білий бусол 
Все рідше прилітає в рідний край…  
Маруся, і Ганнуся, і Настуся  — 
Замовлений вам приготую чай. 
 
- До Білорусі линь, мій бусол милий, 
Шляхами, та лісами, та болотом… 
Клади дитинку там, де гусінь біла 
Гризе собі капусту білу потай. 
 
Нехай капуста вродить у Настусі, 
Хай вродить у Ганнусі, у Марусі, 
Там немовлятка знайдуться нехай… 
 
Чи хлопчик – помічник для батька вправний, 
Чи дівчинка – трояндочка рум’яна, 
Що травень приготує ще  - вгадай… 
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XII 
Що травень приготує ще - вгадай: 
Сузір'я свят, народження, любові.  
Яке захочеш свято вибирай, 
Іди назустріч, до пригод  готовий. 
 
Гукай весну і розважайся щастям, 
Якого довго ти не помічав, 
Аж поки квітку-папороть шукав 
За морем - і собі не зізнавався. 
 
А потім захворів… Де рідна річка? 
Де білі тумани, духмяна гречка? 
Де бусол довгоногий там, на луці?.. 
 
Там Родзивілові мури прадавні, 
Паскевичі, що гідні дивування, 
І все це Білою зоветься Руссю – 
 

XIII 
І все це Білою зоветься Руссю – 
Шклов, Гомель, Гродно, Мозир-багатир, 
І села, на які не надивлюся, 
Де стародавній храм і монастир… 
 
Там «кінщик» - розвеселий дядько Коля — 
Клуб викупив і крутить сам кіно 
Та робить віники... котам роздолля: 
Тут горобці живуть давним-давно. 
 
Чи дощ по даху стукотить, чи вітер, 
Чи то завія - тут усе одно. 
Хвости котам, буває, крутять діти… 
 
А дядько Коля крутить їм кіно. 
І поринають у екранний  рай 
І сніг, і квіти, ввесь батьківський край, 
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XIV 
І сніг, і квіти, ввесь батьківський край 
Мені зарівно дорогі і милі. 
Захочеш - сніг і зиму вибирай, 
Чи влітку набирай від сонця сили. 
 
У Храмі щиро помолися ти — 
Впаде до ніг вантаж гріхів численних, 
Відступить і суєтне, і буденне 
Перед Пречистим Образом святим. 
 
До таємниць прямуємо сміливо, 
По морю наче посуху йдемо, 
Не відчуваючи тягарю тіла… 
 
Не випускаючи свого життя кермо, 
Ми істину до неба несемо, 
Як чистий сніг, таку первісно білу… 
 

XV 
Як чистий сніг, така первісно біла… 
Біліші снігу чепурні берези. 
Ромашок поруч – скатертина ціла, 
Мальованих тоненьким білим пензлем 
 
То не ромашки – піна з молока, 
Яка ромашок та снігів біліша. 
Молочно білий бачу сад з вікна, 
Цвіте, пригожий мов дитинка, пишний! 
 
Не тільки сад, а навіть небо, мусить 
Благословляти білиною гай, 
Із немовлятком білим білий бусол… 
 
Що травень приготує ще - вгадай… 
І все це Білою зоветься Руссю – 
І сніг, і квіти, ввесь батьківський край, 
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Вірші Киселева Юрія 
 

Рушники 
переклад Шамардіної Любові 

 
Вони нам завжди нагадають  
Одвічні істини прості,  
Традиції, що нас єднають  
І супроводжують в житті.  
  
Є в неповторнім сполучанні  
Хрестів і ромбів, і ялин, 
Сакральних знаків чарування, 
Карбованого часу плин.  
 
Щоби дитя не знало лиха 
І вдачу мало би легку, 
Його тримала повитуха 
На вишитому рушнику. 
 
Ми з рушником ходили в свати 
У ті часи, що вже спливли. 
А зустрічали молодяток - 
На рушнику хліб-сіль несли.  
 
В кінці життя, за поле крайнє, 
То є для всіх не новина, 
На рушнику у путь останню  
Вниз опускалася труна. 
 
А ще, в будинках є куточки, 
Де в сяйві святості ікон, 
Зустрінуть нас Ісуса очі, 
Дбайливо вкриті рушником. 
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Сіножать 
переклад Шамардіної Любові 

 
Життя спливає, наче поле –  
Воно триває, поки жнуть. 
І розуміємо, поволі,  
Що скоро закінчиться путь. 
Вже збіжжя складене в комори. 
А на горищі є сінник, 
І можна відмічати хором 
Дожинки - свято для рідні. 
А тут в колисках, як зернята, 
«Агу!» співають немовлята, 
Хто підростає – на коня, 
І з кубками крутого квасу 
Ідуть з сватами в перепляси. 
 
Тепер я знаю безсумнівно – 
В житті і сльози є, і співи. 

 
 

 
*** 

переклад Шамардіної Любові 
 

Забути важко той, повір, 
Вокзал морський, і гуркіт хвилі, 
Що на прощання відповів, 
І як палали очі милі. 
 
Ту мить не повернути вже. 
Кав’ярня, пальми, місто Сочі. 
Бентежить пам’ять і гризе, 
Прибій у скелю, знов, хлюпоче. 
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Квітень 
переклад Шамардіної Любові 

 
Капотить! Краплі сліз на вікні, 
То берези заплачуть, то хмари. 
Розбуди мене, квітень, від снів, 
Хай мої прокидаються мари. 
 
Річка повінню забурунить, 
День, як зорі, розсипле веснянки, 
І люстерком заграє на мить, 
І в очах заіскрить у панянки. 
 
У заметах сніг темний просяде, 
І прокинеться проліска в лісі, 
Бірюзою узлісся засяє, 
І у небі народиться пісня. 
 
І прокинеться щось в моїм серці, 
І теплом весняним нагородить, 
Доля знов нам з тобою всміхнеться, 
І дарує нам щастя природа. 

 
 

Зима 
переклад Шамардіної Любові 

 
Зима скувала річки плин, 
Зіткала покрив свій старанно. 
Замети, всюди сніг один, 
Лиш ополонка - ніби рана. 
Скавчить, погрожує, скрипить, 
Весь маревом укривши простір, 
Як та стара, весь час бурчить, 
В лице жбурляє холод гострий. 
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Дякую 
переклад Шамардіної Любові 

 
В часи квітучих літ твоїх, 
Коли зустрів тебе, кохана, 
Була найкращою з усіх, 
Моя ти жінко незрівняна. 
 
Горів вогонь в твоїх очах, 
І сміх лунав в душі відлунням, 
На двох ділили повсякчас 
Ми щастя й горе, біль і сумнів. 
 
Із усмішкою на губах 
Ти піклувалась і любила. 
Неначе це було у снах, 
Що так давно відгомоніли. 
 
Та й досі, наче маю крила,  
І дуже дякую тобі,  
Зі мною ти, дружина мила, 
І в радощах і у журбі.  

 
 

Поет 
переклад Шамардіної Любові 

 
Я сам собі сьогодні докажу, 
Що я поет, що ще, таки, пишу. 
Якщо вірші мої не проминеш, 
Як крізь вікно, побачиш в них мене. 
За мною, глянь, ще квітне білий сад, 
До себе ваблять погляди дівчат. 
Душа бажань вщент повна молодих, 
Вони у віршах, у рядках моїх. 
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*** 
переклад Шамардіної Любові 

 
Ми кохання хильнули, як чарку. 
Тільки пам'ять залишилась, все ж, 
Це – розлука, нам ясно без жарту, 
Ніби горло торкається лез. 
 
І кому ж помолитись? Не знаю. 
Мабуть, Богу? І тільки йому. 
А можливо, я ще закохаюсь? 
І тебе зрозумію саму. 

 

Вірші Череухіна Володимира 
 

Озерниці 
переклад Кузнєцова Сергія 

 
Іскорок розсип під Зоряним Колом*. 
Спить озерце, спить і пуща навколо. 
Місяць за хмарами в небі відкрився, 
Сяйвом молочним холодним розлився. 
Від очеретів, між лілій чарівних, 
Стежка пробігла, блискуча і рівна. 
Раптом її потривожили вили**, 
То з глибини таємничої сплИли 
Зграйкою, разом узявшись за ручки, 
Водяникові грайливі онучки.  
Хочуть побавитись, як на весіллі, 
Поки зоря не дмухне на вугілля. 
Бризкання, сміх почали галасливо. 
Ліс покосивсь, закректав нещасливо, 
Спини рухливі розгледів у хвилях –  
Вії-гілки щось в повітрі ловили –  
Вирячив дупла, завмер без рипіння. 
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Хто ж це проспить дивовижне видіння?  
Переполох не тривав дуже довго –  
Втомлено вийшли на берег вологий.  
Сіли у коло гуртом на пісочку, 
Коси викручують, наче сорочку. 
Вітер спинився, помітивши їх, 
Вщух у траві, позіхнув і притих. 
З неба долинуло: «Жарти зі мною?» - 
Місяць хитає до них сивиною:  
«Ой, чоловіче – цей також туди! 
Хоч не вилазить дівчаткам з води!» 
Спритні й гнучкі вони, наче лозини, 
Коси зелені спадають по спині. 
Голос прозорий і сміх озернИці, 
Схожий на срібло води із криниці. 
Горе, о горе тобі, чоловіче, 
Як набредеш ти в недобру годину 
На зореоких озерниць місцину! 
Через красу ти в полоні у них, 
Вийдеш безвільно з кущів рятівних. 
Діви обіймуть і зваблять небогу – 
Кращої ночі не буде ні в кого! 
Тільки ... Зоря розпочнеться – тоді 
Знайдеш спочинок в глибокій воді. 
Довго відлуння дзвеніло у хащах. 
Трохи світлішає й видно вже краще: 
Села далеко, і півні співають,  
Тільки хмарини зорею палають. 
Ігри озерниці раптом лишили 
І від світанку втекти поспішили, 
Спритними рибками в хвилі пірнули 
Та під корчем у безодні заснули. 

      
* – Зоряний Кол – білоруська народна назва Полярної зірки. 
** – Вили – кола на поверхні води.  
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Та, що біжить по хвилях 
переклад Кузнєцова Сергія 

(Присвячується Д. Дорошко) 
 

Вечір осінній. Вже темно за склом. 
Світяться сині вогні захололі. 
Таня самотньо сидить за столом. 
Темний віконний квадрат, наче доля. 
Поруч нікого, легке нетерпіння, 
Тиша, розслабленість, сумно і темно. 
Ледве порушена тихим шипінням 
Музика... мова якась іноземна... 
Світлодіод мерехтить зелененький.  
Пальці легкі на кільці насторожі. 
Наче ліхтар бортовий корабельний 
Світиться вогник, на зірочку схожий. 
Як героїня відомої книги, 
Ввечері пізно – сьогодні дозвілля –  
Пішки блукає по радіохвилях. 

 
 

Вітер і художниця 
переклад Кузнєцова Сергія 

 
Двором вітерець блукає, 
від думок відволікає, 
дівчинку чека руденьку,  
кучеряву, чепурненьку.  
Ось художниця дивачить,  
бо вночі ніхто не бачить,  
як розписує долоні,  
у багряному полоні 
клени, в золоті каштани.  
Он вона! На мить пристане –  
погляд чарівний, щасливий –  
буде на алеї диво!   
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Верескова дівчина * 
переклад Кузнєцова Сергія 

 
Верескова дівчИна кричить за рікою. 
Вітер крики підносить до хмар в височінь. 
Тільки хмари спливають від них в далечінь, 
Тільки тугою віє від них нелюдською. 
 
На плечах тих розпатлане чорне волосся. 
Стогін рветься з засохлих, покривлених вуст.  
Під сухими ногами не чується хруст,  
Кропива зачіпляє їх майже без злості. 
 
За рікою нікого: лякаються люди 
Верескової діви з вискаленим ротом. 
Серце повниться гострої туги, самоти. 
Аромати осінні вливаються в груди. 

        
*) - Верескова баба - персонаж білоруської міфології. 
 
 
 

Літній дощ 
переклад Кузнєцова Сергія 

 
Прислухайтеся до дощу - хіба так ходять? 
Дощ приїжджає на візку в сумну погоду. 
Візок постукує, скрипить, візник сонливий. 
Він може їхати щодня, триває злива. 
 
Чому так сильно тягне в сон, як дощ приїде? 
Бо ми сідаємо у віз, сховатись ніде ... 
Візок постукує, скрипить, вода клекоче. 
Хропе візник, хропимо й ми, а кінь регоче! 
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Вєтківська 
переклад Кузнєцова Сергія 

(Вулиця у Гомелі) 
 

Вєтківська вулиця. Вдень, серед ночі  
Любо пройти, навіть якщо й дощить. 
Тиха і світла – мій милий куточок. 
Золото сонця на всьому блищить. 
 
В ясній прозорій святковій блакиті 
Над головою, у мене в душі, 
В небі й в калюжах каштани умиті. 
Вєтківська – хлопчик до школи спішить. 
 
Вєтківська, любий для серця куточок. 
Милий асфальт – чесно, як на духу. 
Милий в калюжі хитренькій листочок, 
Кроків три сотні на ріднім шляху. 
 
Вєтківська – в серці моєму розквітла –  
Руки в кінці, що чекають мене. 
Кубок. Цикорій. Закінчення світле, 
В білих обіймах самотність мине.  
 
Ангел єднання обвив без жалю. 
Щастя дитинства, дорога каштанів. 
Вєтківська, я тебе дуже люблю. 
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Похмурий ангел 
переклад Кузнєцова Сергія 

 
В костьолі стрункому, де всюди фігури, 
Що з каменю, дерева, Господа славлять. 
Там ангел між ними дививсь з верхотури 
Зі скепсисом, жалем, зневажливо навіть. 
 
Чому його очі настільки тужливі, 
Немовби у легіонера обличчя? 
Різьбяр був не в доброму дусі, можливо. 
Чи ангел у людстві зневірився тричі? 
 
Під поглядом цим страшнувато і сиро. 
По спині – мороз. Ти тремтиш, як билинка. 
Копаешся в серці тривожно і щиро –  
Не в змозі намацати смутку краплинку. 
 
І дивиться ангел, і супляться брови.  
Він знає багато про людство, до речі. 
На щастя, ми – люди, турбота Христова, 
Збіговисько вовче у шкурах овечих. 

 
 
 

*** 
переклад Кузнєцова Сергія 

Місто в прозорому килимі 
з відблиском легким дощу.  
Там, за фіранками білими –  
тихий каштановий шум. 
Дощик краплинами спритними 
душу зобразив за мить: 
листя вологими ритмами 
і оксамитом шумить. 
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Малина 
переклад Кузнєцова Сергія 

 
Вранці по малину вийшов.  
Гілку підійняв повище.  
В листі темному, у тіні 
вгледів чарівне створіння:  
Рот червоний, кругле личко,  
як ліхтарик невеличкий. 
Сів навпочіпки й питаю: 
«Що за дівчина такая?» 
Банку – хоп мала за спину, 
І промовила: «Мали-ина». 

 
 
 

Сон зятя 
переклад Кузнєцова Сергія 

 
Ой, млинець у тещі в п’ятницю смачний! 
А в четвер побачив зять казкові сни:  
Першим з маслом він пшеничний зачепив –  
Проковтнув млинця, від щастя засопів. 
Другим житній зі сметаной вподобав – 
От якби ж Юхим не спав, то б заспівав. 
А гречаний, третім з медом він узяв –  
Уві сні, неначе кіт, муркоче зять. 
На світанку він прокинувся від снів –  
Пуп тріщить – які ж млинці були смачні! 
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Риба 
переклад Кузнєцова Сергія 

 
Вітер в гіллях покручених скиглить. 
А дерева скребуться у шиби. 
Шиби тихо від болю застигли, 
Відображують місячну рибу –  
 
Круглобоку рибину блискучу, 
Що пливе у морозній безодні 
Й відсторонено дивиться, скучно. 
На пісні вітрюгана холодні 
 
Їй плювати, не хоче любити. 
І голодному хліба не кине: 
Скільки в розпачі шибам не битись – 
До небес та молитва не лине! 
Риба й так собі плине. 
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А ДУША – ЗА НЕБОКРАЄМ 
 
 

Переклади з білоруської мови 
 

Фіналісти 
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Дорошко Дар’я (Череухіна Таттяна Леонідівна), м. Гомель 
Поетеса, прозаік, перекладач. Член Спілки письменників 
Білорусі. Народилась 23 лютого 1977 року у Гомелі. У 1996 
році закінчила Гомельське медичне училище, у 2004 - 
Гомельський державний університет ім. Ф. Скоріни 
(російська філологія, літературоведення). Друкувалась у 
республіканських та російських журналах. Автор кількох 
збірок лірики, приймала участь у більш чим двадцяти 

колективних збірках, виданих у Білорусі та Росії. Цикли віршів 
публіковалися у периодичних виданнях Лондона и Торонто. Переможець 
республіканських та міжнародних літературних конкурсів. Живе у 
Гомелі. 
 
Кузнєцова Інна, Ростовська обл., ст. Обливська 

Народилась 22 квітня 1978 року на Україні у с. Маньковка 
Черкаської області. За освітою – педагог-філолог, закінчила 
Вешенський педагогічний коледж ім. М.О. Шолохова. Перші 
публікації з’явилися у районній газеті «Авангард» ще у 
школі. Автор персональних фотовиставок, учасниця 
обласних фотоконкурсів та фестивалів. Презентувала свої 

вірші у літературно-художньому альманасі «Донская глубинка». Член 
МСПМ с 2019 року. 
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Вірші Дорошко Дар’ї 
 

Гердам 
переклад Кузнєцової Інни 

 
Лютий малює ружі, 
Льодом вкриває вікна, 
Вітер надворі кружить 
Німби ліпить зі снігу. 
Привидам посивілим, 
Що по землі блукають, 
Маючи мрію зустріти 
Одвіку самотнього Кая. 
Герди з відданим серцем, 
На крижаних загатах, 
Знайте, уламок скельця, 
Це не так вже й багато. 
Але не ваблять Кая 
Ніжні червоні ружі! 
Лютий його гукає, 
Iнiй, морози, стужа… 
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Болсун Олена Петрівна, м. Гомель 
Народилася 10 липня 1993 року у Республіці Білорусь. У 
2015 році закінчила філологічний факультет Гомельського 
державного університету імені Франциска Скорини. 
Працювала вчителькою білоруської мови та літератури в 
Круговець-Калінінській середній школі до 2017 року. 
Друкувалася в районних, обласних і республіканських 
газетах і журналах. Є автором збірки віршів і перекладів 

“Упала неба з вышыні”. Член Міжнародної спілки письменників і 
майстрів мистецтв з 2016 року. В даний час проживає в Республіці 
Польща. Пише вірші та прозу білоруською, російською та німецькою 
мовами. 
 
Павловська Аліна, м. Гродно 

Народилась 5 жовтня 1995 року у м. Гродно (Республіка 
Білорусь). Закінчила ГрДУ імені Янкі Купали, а також 
магістратуру ГрДУ. Працює вчителем білоруської мови та 
літератури у СШ № 40 м. Гродно. Фіналіст і лауреат І 
ступіню міжнародного фестивалю-конкурсу поезії та 
поетичних перекладів «Берега Дружбы» (2019). Автор 

поетичної збірки «За небакраем» (2015). 
 
Привалов Сергій, м. Гомель 

Прозаік, поет. 
Лауреат конкурсу короткого оповідання імені І. Мележа. 
Учасник конференції молодих літераторів Білорусі та 
Росіі. Відзначений, як молодий учасник конкурсу Кирила 
Туровського. 
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Вірші Болсун Олени 
 

*** 
переклад Катасової Антоніни 

Сивий попіл на пальцях кволих, 
Ламких лініях твого стану. 
Тягар днів притягнув додолу — 
Твоїм янголом я не стану… 
 
У блакитному небі загинуть пташки, 
На багряних устах ім'я застигає, 
В золотому волоссі дві білі стрічки - 
То Минуле свій слід залишає… 
 
Та не снігом зима замітає навколо, 
Не від холоду ти тремтиш, я знаю… 
Не бентежить нас, Вічних, людський той холод!.. 
Я з тобою… Я тут… Засинаю… 

 
 

*** 
переклад Катасової Антоніни 

 
Коли диявол твій впаде перед тобою, 
Покірно схилить голову свою, 
Не пробачай… Програєш ти у бою 
Усім одразу, а не одному… 
 
Коли тремтяча розверзатиме земля, 
І небом чорним стане пил доріг, 
Коли Бездоня назива твоє ім'я, 
Не йди, благаю, через той поріг. 
 
Коли в далеких швидкоплинних снах 
Зненацька янгола розтане силует, 
Не пробачай. Пробачення — це крах. 
Він потім в спину увіткне багнет. 
 
Візьми свій меч і серце притамуй, 
Сумління — гріх, страшніший серед всіх.  
Ми всі втрачаєм душі — не сумуй, —  
Коли вода виходить з берегів.  
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*** 
переклад Катасової Антоніни 

 
Ось вона… знову з'явилась, стоїть тут навпроти. 
Чого тобі треба? Як довго, як довго ти ще 
Блукатимеш в темній кімнаті з обличчям скорботи? 
Але від такого знання стане важче лише. 
 
Час швидкоплинний. Я чую, як лічить: 
— Сто сорок вісім… Сто сорок сім… — 
Днів чи хвилин? Я схиляю обличчя… 
Бачу, як морок сповзає зі стін.  
 
Криком кричу, та слова поринають у ночі. 
В думках молюся… — Сміється і знов почина. 
У сяйві місяця бачу її пусті очі… —  
Сімдесят дев'ять… Чотири… Три… Два… 
 
 

 
*** 

переклад Катасової Антоніни 
 
Мовчи. 
Не варті слів ні ворог твій, ні брат. 
Від їхніх поглядів чимдалі біль сховай. 
Там, де барвінків ніжний аромат, 
Набуде спокою твоя душа нехай. 
 
Не вір ні вухам, ні очам, ні серцю. 
Не довіряй. Ніколи. Навіть тим, 
Хто у душі лунає кілогерцем, 
Бо іноді буває й звук пустим. 
 
Немов слова кохання на світанку, 
Примариться мить щастя уві сні. 
Та нащо ж всі пусті ці обіцянки, 
Коли в душі бракує чистоти?  
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*** 
переклад Катасової Антоніни 

 
Пахощі смерті навіє полин, 
Гіркою оскомою стелеться в роті, 
Боже, як страшно піти молодим, 
Птахом, який втратив крила в польоті. 
 
Не вгору — додолу хутко летить, 
Очі заплющивши, краще ж не бачити 
Смерті своєї. Як, Боже, болить! 
Хто міг переплутати, переінакшити? 
 
Розкинув обійми рожевий люпин — 
Вдихнути й піти на квітковій цій ноті. 
Та пахощі смерті навіє полин, 
Гіркою оскомою стелиться в роті… 

 

Вірші Павловської Аліни 

 
*** 

переклад Карлової Світлани 
 

Розбиваються хвилини, 
О задумливі висоти,  
Вигинає місяць спину, 
Округляється навпроти. 
 
Сонце котиться неспинно 
Догори, горить, палає… 
Чоловік сидить у млина, 
А душа – за небокраєм! 
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Вірші Привалова Сергія 
 

*** 
переклад Круглова Романа 

І марна мрія відчуває: 
Живу - немов я уві сні. 
В думках я знов відпочиваю,  
Пильную місяць у вікні. 
 
Реальність я не розумію,  
Адже байдуже це мені.  
Себе в руках тримать не вмію.  
Я залишуся уві сні! ...  
 
Так обертається Земля, 
Що не встигаю навіть жити.  
Тому не маю права я  
Час уві сні свій розгубити! 

 
 

*** 
переклад Круглова Романа 

 
І знов самотності спекота 
І ряд думок у голові.  
Не зрозуміти, навіть, хто ти, 
Зернинку не знайти в траві.  
 
Хай зникнуть гори, ліс зотліє.  
Життя скінчить нарешті біг. 
І хто не перший раз старіє,  
Не в змозі бачить перший сніг.  
 
І рештки наші дехто знайде  
Аж через тисячі негод.  
Та чутка у народі зайде, 
Що ми не виправили код.  
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*** 
переклад Круглова Романа 

 
І знову в серці анічого,  
І думки зникли з голови.  
І непотрібна та дорога,  
Як не потрібні я і ви.  
 
Я ні на що не сподіваюсь, 
Самому краще…та чому? 
Йти далі світом намагаюсь,  
Щоб залишитись одному. 

 
 
 

*** 
переклад Круглова Романа 

Я розуміти вже почав 
Людей, що прославляли море.  
Таланту може хтось не мав, 
Але знайшов свої простори.  
 
Ось так і я, посеред вас,  
Хто пензлем доторкнувся думки. 
А потім зник на довгий час,  
У власних мріях порятунку. 
 
Вода для прози, віршам - сіль 
І Сонця промінь сяє з висі.  
Але спочатку - в серці біль,  
Поки на світ вірш не з'явився. 
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*** 
переклад Круглова Романа 

 
Знову дорога.  
Нові обличчя.  
Зникла тривога.  
Гітари величчя. 
 
Крутять колеса.  
Тягнуть на берег.  
Зали, як плеса.  
Досвіду шерех. 
 
Берег не річки.  
Цілого моря!  
Зазь суперечки.  
Творцям опора!  
 
Зараз поспати б,  
Думки на потім...  
Спроби ті марні!  
Маю вже досвід. 
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Бакуров Байр, Республіка Калмикія, с. Тугтун 
Народився у п. Тугтун Кетченерівського р-ну Республіки 
Калмикія 24 березня 1984 року. Там же з успіхом закінчив 
середню школу. У 2007 році закінчив Калмицький 
державний університет ім. Б. Б. Городовикова, факультет 
калмицької філології та культури, за фахом філолог-
викладач калмицької мови. Після університету працював 

кореспондентом у редакції Юстинської районної газети «Авангард», далі 
– у редакції газети «Хальмг үнн». Пише калмицькою та російською 
мовами. Вірш «Тугтн - мини Төрскм» був надрукований в газеті 
«Авангард» у грудні 2007 року. Публікується у соціальних мережах за 
псевдонімом Каакна Шоңгта. 
 
Бадмаєв Ердні, Республіка Калмикія, м. Еліста 

Народився 22 грудня 1991 року у с. Ут-Сала Ікі-
Бурульського р-ну Калмицької АРСР. Дитинство пройшло 
у с. Шатта того ж району. У 2009 році закінчив середню 
школу с. Приманич, у 2014 році - Калмицький медичний 
коледж им. Т. Хахлинової, у 2018 році - Інститут 

калмицької філології та сходознавства Калмицького державного 
університету ім. Б. Б. Городовикова за фахом «Викладач калмицької 
мови та літератури». Лауреат літературної премії Республіки Калмикія 
им. Д. Н. Кугультінова. Перші вірші почав писати у школі. З 2014 року 
працює фельдшером швидкої допомоги. Учасник літературно-
поетичного конкурсу, присвяченого 65-річчю з дня засновання 
Монгольского державного університету. Автор збірки віршів 
калмицькою мовою. Одружений. Росте син Сангаджи. 
 
Неметова Нізатель (Ердена Невідома),  
Республіка Калмикія, м. Еліста 

Народилася у п. Тугтун Кетченерівського району Республіки 
Калмикія. У сім’ї друга дитина. Закінчила Троіцьку середню 
школу ім. Жукова у 2002 році. У 2007 з відзнакою закінчила 
факультет калмыцької філології, а пізніше - юридичний 
факультет КалмДУ. Вірші почала писати ще у шкільні роки. 
Сьогодні займається поезіею для душі, складає вірші та 
йоряли (поетичні благопобажання), пише пісні на калмицькій 

мові. Публікується у соцсітках під псевдонімом Эрдена Невідома. 
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Вірші Бакурова Байра 
 

     переклад Кузнєцова Сергія 
 

Тугтун - моя Батьківщина 
(Тугтн - мини Төрскм) 

 
Давненько то було, минули днини, 
Дітей до себе батько запросив 
Ділить худобу й землю у родині –  
«Даю тобі» усім проголосив. 
 
Попрямував у нові землі згодом, 
Поїхав Каакин в нові степи.  
Повірив в світлу долю свого роду,  
Прийшов на берег озера Сарпи.  
 
Буває, час однаково не плине, 
Більмо не завжди біле1 – в добру путь.  
Так селище Хорха Тугтун2 гостинне  
Тепер стоїть в калмицькому степу.  
 
Із рідного мого Тугтун отоку3 
Відомі й знамениті земляки –  
Велика річка з малого витОку –  
І славні серед них чоловіки. 

 
Письменник, наш земляк, Басан Дорджиев 
Промовив: «Я в Тугтуні народивсь». 
І науковець наш Бата Бадмаєв, 
І він на світ в Тугтуні появивсь. 
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Чотири види чепурних будинків, 
До степу йдуть на повну широту. 
Чотири види тучної худоби 
Дербети4 мають в селищі Тугтун.  
 
Калмицька мова тут лунає вільно –  
Співає молодь, діточки ростуть. 
Тут літнім людям допомога спільна, 
Старим повага у Хорха Тугтун. 
 
В щасливому хотоні5, як годиться, 
Старим калмицьким звичаєм живуть. 
Всі заповіти батьківських традицій 
Святинею у поколіннях звуть. 
 
Сподобалась тобі моя хатина – 
У будь-якій оселі зазвичай  
Сідай на чільне місце у гостині,  
Смакуй із радістю калмицький чай. 
 
Тугтун – то Батьківщина моя рідна. 
Ти цілувала дитинча своє. 
Оток мій любий, буду тебе гідним,  
Обійстя миле, серденько моє. 

      
1) - Калмицьке прислів'я – «Час не йде однаково, більмо не завжди 
залишається білим». 
2) - Стара назва селища Тугтун у Калмикії, Батьківщини автора. 
3) - Оток – адміністративна одиниця в дореволюційній Калмикії, селище.  
4) - Дербети – етнічна група у складі калмиків. 
5) - Хотон – селище. 
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Моїй бабусі 
переклад Кузнєцова Сергія 

(Мини ээҗдм) 
 

Бабуся мила пестила ізмалку,  
Ростила, дарувала все, що мала.  
«Байр, любий мій онук», - казала палко  
Та немовля маленьке обіймала.  
 
Найкраще все онукові віддала,  
Навчаючи традиціям і правді.  
Кмітливого хлопчину доглядала,  
Нащадка роду виховала вправно.  
 
Ти старшого онука підіймала,  
Торкнутися рукою до тороки*.  
Ногою стать в стремено помагала,  
На чоловічу вивела дорогу.  
 
Покинув врешті я свою родину,  
Бабусенька старенька вболівала,  
Питала «Де він, як він?» щогодини, 
Переживала сильно, сумувала. 
 
Та пролунав узимку грім скорботи,  
Тихенько сива відійшла бабуся,  
Позбавила онученька турботи.  
Про добру пам’ять я з тих пір молюся.  
 
Бабуся моя мила, за тобою  
Болить душа, в печалі залишаюсь.  
Твоїм ім’ям, Занден, з любов’ю – 
Так правнучку назву заради шани.  

      
*) - Дослівний вираз «Рукою дотягнутись до тороки, ногою дотягнутись 
до стремена» означає вирости для дитини. 
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Вірші Бадмаєва Ердні 
 

Калмик  
(Хальмг гисн) 

переклад Кузнєцова Сергія 
 

Калмик – ім'я моє грізне,  
Калмицька кров моя гаряча, 
Калмицька душа моя багата, 
Калмицька лють моя шалена! 
 
Калмицька Батьківщина моя прекрасна, 
Калмицька мова моя милозвучна, 
Калмик-старець мій шанований, 
Калмичка-дівчина моя ввічлива. 
 
Калмицькі предки мої героїчні, 
Калмицька історія моя правдива, 
Калмицька китиця моя червона*, 
Калмицькою гордістю я сповнений. 
 
Калмицької матері ціни немає, 
Калмицької культури меж немає, 
Калмицькому серцю перешкод немає, 
Калмикія моя – процвітай!  

 
*) - Зала – червона китиця на головному уборі калмиків. 
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Вогонь життя  
(Әмни һал) 

переклад Кузнєцова Сергія 
 

На старенькі дивлюся світлини, 
Незабутні моменти буття. 
Там в очах у живої людини 
Ніби світиться вогник життя.  
Та життя для людини минає.  
У порожніх замерзлих очах  
Тільки тінь, а вогню вже немає. 
У душі залишилась печаль. 
Прийде час перед Богом постати.  
Подивись у зіниці – щораз  
Починає той вогник згасати 
Перед смертю... І ось вже погас.  
 
Відчуваю подію завчасно – 
Вже відходять старенькі від нас.  
Не забуду, як вогник той гасне, 
Неминуча відзнака сумна. 
Вже востаннє із дідом зустрівся 
Та побачив у нього в очах –  
Той вогонь, мов лампада світився. 
Він так дивно згасати почав. 
«Ось і сутінки, скоро вже темно, 
Тільки Шаттинський міст перейти. 
Осягайте навчання ретельно, 
Обережніше йдіть до мети», – 
 
Для онука воно найцінніше –  
Те напуття мені від біди. 
Так бабуся сказала пізніше: 
«Дід заснув у цю ніч назавжди». 
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переклад Семисала Андрія 
 

З родичами людина-з гілками дерево 
(Садта күмн - салата модн) 

 
За те що живу на білому світі 
Матері вдячний вельми. 
За те що виріс, та став дорослим 
Батькові подяка окрема. 
 
Ладен вклонитись своїй бабусі 
Милій за життєву премудрість. 
Молюся за свого дідуся, що порадами 
Суворими дав духу присутність. 
 
Згадую з теплом смак 
Домашнього молока. 
Як добре було зігріватись 
Біля пічки з кізяка. 
 
Бабуся готувала такий 
Дивовижний міцний чай. 
Від їжі з бульйоном та м`ясом 
Йшло серце за небокрай. 
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Згадую тіток та сестер 
З їх руками золотими понині 
Їх турбота та щирі обійми 
Зробили з мене людину. 
 
Кожного дядька у великій родині 
Я поважаю безмежно. 
Незважаючи на різницю в віці 
Ви навчали мене обережно. 
 
Вам скажу я, молодші браття: 
Все буде добре, лихо мине. 
Якщо буде потрібно, ви завжди 
Зможете позвати мене. 
 
Мої рідні, для вас 
Моя вдячність за все буде вічною 
Будьте сильними та здоровими 
Буду завжди для вас я підтримкою. 
 
Велика родина не є тягарем. 
Тягар - це мішки із піском. 
Якщо у людини є рідних багато 
Він наче з гіллям в полі клен. 
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Вірші Неметової Нізатель (Ердени Невідомої) 
 

*** 
переклад Катасової Антоніни 

Та, що народила… 
 

Завжди відчуваю турботу твою 
І знаю, що з думок твоїх я не йду. 
Чекаєш на мене у кожну годину. 
Рідніше за тебе, немає людини. 
 

Приспів: 
Ту, що народила, 
Світ мені відкрила, 
«Мама» називаю, 
Більш за всіх кохаю! 
Ту, що народила, 
Світ мені відкрила, 
«Мама» називаю, 
Більш за всіх кохаю! 
 
Бережи її, Боже, тебе я благаю! 
Нехай її серце, мов сад, розквітає! 
Щаслива хай буде вона і здорова! 
Люблю тебе, мамо, й повторюю знову: 
 

Приспів: 
Ту, що народила, 
Світ мені відкрила, 
«Мама» називаю, 
Більш за всіх кохаю! 
Ту, що народила, 
Світ мені відкрила, 
«Мама» називаю, 
Більш за всіх кохаю! 
  
«Мама» називаю, 
Більш за всіх кохаю! 
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