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Тарас Кузьмич

Культурна дипломатія
від Людмили Скирди

Дорогі друзі, я маю честь представити унікальний 
проект культурної дипломатії, який безперечно стане 
яскравим явищем українського літературно-диплома-
тичного життя. Йдеться про книги відомої україн-
ської поетеси Людмили Скирди, видані у Китаї – “По-
дих Китаю”, “Мелодії чотирьох сезонів”, “Голоси 
Піднебесної” та альбом “Натхненний вірш, чаруюча 
картина”. Ці книги, видані китайською, досі не опублі-
ковані в Україні українською. І ми вирішили надолужи-
ти цю прогалину. 

А почалося все у далекому 2009 році. Чоловіка 
Людмили Скирди, видатного українського дипломата 
пана Юрія Костенка, було призначено Надзвичайним і 
Повноважним Послом України до КНР. І тут почина-
ється дивовижне. Країна настільки захоплює поетесу, 
що, здавалось би, давно і назавжди усталений триб 
життя, блискавично змінюється. Робочий день триває 
десять-дванадцять годин, сон – п’ять-шість від сили. 
Енергетика розвою Китаю примушує жити у новому, 
шаленому темпі. Адже хочеться охопити те, що охо-
пити неможливо – історію і культуру, літературу і 
мистецтво, політику і географію, філософію і астроло-
гію, минуле і сучасне.

Безперечно, для української поетеси китайська ци-
вілізація була вкрай екзотичною. Вона вражала своєю 
креативністю, багатством, могутністю і незнищен-
ністю. Для того, аби здобути знання, потрібно було 
пірнути у ці глибини. І українській поетесі це вдалося. 
Вже у першій книзі “Подих Китаю” яскраво продивля-
ється діалектична єдність минулого і сучасного, найха-
рактерніша єдність китайського буття. Улюблені по-
ети Ду Фу, Лі Бо, Бо Цзюй І, безсмертний Конфуцій, 
славетні українці Китаю – Дмитро Хорват, Григорій 
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Кулішенко, творець всесвітньої мережі “Алібаба”  –  
Джек Ма, чудесні прогулянки Пекіном і відкриття, 
відкриття, відкриття. 

Треба сказати, що поетесі щасливо всміхнулися 
зорі  – з’явився перекладач, відомий літератор і ху-
дожник Гао Ман, автор перекладів Шевченка і Фран-
ка, прози Гончара тощо. До речі, ще й автор одного з 
найкращих, на думку поетеси, портрета Тараса Шев-
ченка, який експонується у Державному музеї літера-
тури Китаю. Так от, Гао Ман у своїй статті, при-
свяченій зустрічі з нашою поетесою і надрукованій  у 
головній газеті Китаю “Женьмінь жибао” (наклад – 
20 млн.), пише: “Читаючи твори Людмили Скирди, 
я зіткнувся з певним їх нерозумінням, оскільки вони 
абсолютно модерні, а манера виразу, іноземна лекси-
ка, передача змісту, ритм – усе не схоже на поезію 
традиційну. Я спробував перекласти кілька віршів, не 
одразу усвідомлюючи їхню нову методику та концеп-
туальний зміст. Але згодом сучасна мова творів гли-
боко захопила мене, поступово викликала нездоланний 
інтерес, зачарувала. Я з радістю зрозумів, що поетеса 
має величезні знання і про давній, і про сучасний Ки-
тай, а всі свої почуття і нові враження виносить на 
рівень цікавої філософії…

Те, що вона оспівує – це творення, це щастя, це 
вічність, це краса… Я глибоко переконаний, що у дав-
ньому і, одночасно, новітньому Китаї працелюбний і 
мудрий китайський народ надасть цій талановитій 
українській поетесі можливість пізнати новий світ, 
надихне її на написання нових і нових віршів, що спри-
ятимуть зміцненню дружби та взаєморозуміння між 
українським та китайським народами”. 

Ця стаття була передрукована ЗМІ, мережами і 
т. п. Словом, фантастичний піар української автор-
ки. Почався справжній інформаційний обвал, який три-
вав до останнього дня перебування Людмили Скирди 
у Китаї. Вона стала популярною поетесою у двохмі-
льярдній країні. Навряд чи подібна дивовижна історія  
повториться колись і десь. Скоріше за все Людмилі 
Скирді судилося стати героїнею безпрецедентної сто-
рінки української культури.
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У своїх інтерв’ю і численних статтях пані Скирда 

постійно наголошує на важливості духовного досвіду 
у формуванні і нації, і держави. Так, у журналі “Зов-
нішні справи” вона підкреслювала: “Я переконана, що в 
контексті наших відносин з Китаєм культура важить 
не менше, аніж економіка. Притім я маю на увазі не 
так звані культурні обміни – вони були, є та будуть. 
Я мрію про вивчення китайського менеджменту опіку-
вання культурою (не керівництва, а саме опікування), 
механізмів її фінансування, підготовки кадрів і т. ін. У 
Китаї, скажімо, не існує жодної глобальної корпорації, 
яка б не вкладала колосальні кошти у розвиток куль-
тури. От і моя книга видана за підтримки всесвітньо 
відомої корпорації “Хуавей”. Важко собі уявити, які 
величезні  можливості культурного співробітництва в 
наших обох країнах і яка радість відкриття незнаного 
очікує і на китайців, і на українців”.

Справді, Китай щиро відгукнувся на “привіт” з 
України. Презентації “Подиху Китаю” вражають 
своїми масштабами. Перша з них відбулась у Китай-
ському народному товаристві дружби з закордоном на 
чолі з відомим поетом і державним діячем Чен Хаосу. 
Представляти свою книгу в одній з найпотужніших 
громадських організацій, що налічує сотні мільйонів 
членів, було дійсно почесно. Тим більше, що Чен Хаосу 
дав надзвичайно високу оцінку творчості поетеси: “Я 
щиро дякую  Людмилі Скирді за красиву і важливу 
роботу заради ствердження довіри та розуміння укра-
їнським народом Китаю… Її робота – це плідне нова-
торство у сфері східноєвропейських країн та Китаю, і 
вона має величезне значення для поглиблення розвитку 
дружніх зв’язків з усією Східною Європою”. Закінчив 
він свою промову чудовим віршем “Сила України”:

Навіть не побувавши в Україні,
Можна уявити собі цю родючу землю щастя.
А відвідавши ці, вкриті небесною блакиттю
      золоті лани,
Напевно, одразу п’янієш від сердечного тепла
     дружнього народу.
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Тихо пливуть води Дніпра,
Повільно оповідаючи історію героїв минулого.
Безсмертна Золота Брама та сучасні помники – 
Славетні свідки перемог
Миролюбного народу у війнах.
Величні мудрі собори…
Слов’янська цивілізація саме звідси почала
       свій поступ.
Традиція боротьби за свободу, 
Втілена у кипінні пристрастей козаків,
Розквітла на теренах східноєвропейських рівнин.
З честю відчуваю животворчу силу України.
З теплом дарую вірш славетній столиці – Києву.
Весь світ та на Сході Китай
Вітають Вас!

А далі книга зажила своїм життям. Ось як розпо-
відає сама поетеса про презентацію книги в одному з 
університетів Китаю, де навчається більше п’ятиде-
сяти тисяч студентів (м. Чжецзянь): “Це була така 
красива акція, що інакше як святом дружби і поезії наз-
вати її не можна. Урочиста частина, доповідь ректо-
ра університету У Фенміня, виступ посла Чжан Сяо, 
моє слово, концерт за участю великого хору, що викону-
вав українські пісні, а ще балет, народні інструменти, 
оперні арії, читання моїх віршів. Сцена була декорова-
на 8-ма ілюстраціями до книги відомим художником 
Лі І. А ще автографи, світлини, інтерв’ю, знайомства, 
і, головне – відчуття щирої поваги до України”. Так, 
найбільша країна планети не просто привітала укра-
їнську поетесу, а й огорнула своїм теплом!

Наступна книга “Мелодії чотирьох сезонів” була не 
лише перекладена, а й проілюстрована Гао Маном. 150 
витончених мініатюр – це справді поетичний альбом, 
якому просто немає ціни, враховуючи постать видат-
ного діяча культури й літератури Китаю. Дійсно, Ки-
тай уміє радувати й дивувати, головне, цінувати твор-
чість, талант, прекрасне. Людмила Скирда писала: 
“Мандруючи Китаєм, я не втомлююсь захоплюватися 
чудовими, небаченої краси пейзажами і ландшафтами, 
ріками і горами, парками і озерами, садами і долинами. 
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Вся ця краса була, якщо можна так висловитись, моїм 
співавтором і розповіла мені про Китай більше, аніж 
будь-який філософський трактат. Кожного разу, коли 
я проходжу по розписаній квітами і метеликами гале-
реї, або коли стою у мережаному павільйоні над гладдю 
озера, я думаю про людей, що так любили природу і 
разом з нею творили цю красу, вже рукотворну”. Треба 
наголосити, що особливої динаміки книзі надала перед-
мова славетного Чен Хаосу. Вона правила за своєрідний 
код допуску до найпопулярніших медіа і її, як кажуть, 
розібрали на цитати. Відтак, слово Україна почало 
звучати врази частіше, аніж донедавна. Як тут ще 
раз не вклонитися нашій м’якій силі, нашій літерату-
рі та культурі, що знаходять найкоротший шлях до 
людських сердець. Те, що зробила Людмила Скирда на 
Великому Сході (і у Китаї, і у Японії) – фантастична 
story, у яку важко повірити, але вона має місце в нашій 
історії та й, власне, стала вже давно історичною.

Але і для самого Китаю це була небуденна подія. 
Адже поетичний масив української поетеси став пер-
шим віршованим пеаном Піднебесній. Ніхто і ніколи не 
присвячував цій країні щось подібне. Як писали крити-
ки, першість поетичної ніші назавжди закріплена за 
Україною і так залишиться на віки. Саме тому книги 
Скирди презентувались з величезним розмахом у най-
знаковіших містах країни – древній столиці Сіані, су-
пер інноваційному Шанхаї, чарівному Даляні та інших. 
Фото української поетеси на вершині найвищої пагоди 
світу Даяньті, де вона відповідає на питання десятків 
журналістів, ця своєрідна прес-конференція у небесах, 
облетіло весь Китай. Коли я засів за передмову і по-
чав читати різного роду матеріали про Скирду, мене 
здивувала кількість і англомовних видань – “Lookwe”, 
“Globe Us”, “Woman of China”, “Cultural Dialogue”, 
“Voice of Friendship”, “Lady”. Це вражає! 

І от ми підійшли до останніх книг, виданих у Пе-
кіні напередодні від’їзду поетеси на Батьківщину – 
“Голоси Піднебесної” та “Натхненний вірш, чаруюча 
картина”. Остання являє собою розкішний поетич-
ний альбом, де вірші української поетеси ілюструють 
двадцять найвідоміших художників Китаю. Добре ві-
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домо, що живопис і поезія в китайській культурі не-
від’ємні. Та й сама Людмила Скирда писала: “Віддав-
на китайський живопис ототожнювався з поезією. 
Я зробила спробу творити вірші як маленькі живо-
писні полотна. Відданість китайських митців приро-
ді і усьому живому та прекрасному, що її наповнює, 
була для мене імпульсом не лише для роздумів, але й 
для власного натхнення”.  Що тут казати – альбом 
став унікальним виданням, яке було здійснене Акаде-
мією каліграфії та живопису “Гоюнь” і присвячува-
лося двадцятій річниці встановлення дипломатичних 
відносин України і КНР. У передмові  пан Юй Гень-
хуєй зазначав: “Цей альбом, що увібрав у себе україн-
ські вірші та китайський живопис є свідченням на-
шої дружби, яка обов’язково принесе всім нам щастя, 
успіх та удачу”. Своєрідний фотозвіт про події такої 
дружби, а це біля ста світлин, що розповідають про 
величезну роботу Посольства України в КНР в галузі 
культурної дипломатії, завершує альбом.

І, нарешті, – “Голоси Піднебесної”… надзвичайно 
складна спроба заглибитись в основоположні китай-
ські вчення, адже Китай сьогодні повертає мудрість 
Конфуція і Лао Цзи, які стали найстудійованішими 
авторами сьогодення. І тут у Скирди з’явилась чудова 
можливість відгукнутись на заклик геніального Івана 
Франка: “До глибин!” Вона просто таки занурилась у 
китайську філософію, історію і як вчений, і як куль-
туролог. Дуже цікаві інтерв’ю цього періоду завжди 
викликали широкий розголос. Ну а вірші говорили самі 
за себе величезними накладами.

Сократ, Платон і Шак’ямуні,
Конфуцій, Лао Цзи, Мензи…
Чому з’явилися в ту пору
Оці славетні мудреці?
Можливо, людство вже чекало,
Можливо зорі стали вряд, 
І зазвучали, як хорали,
Скарбниці істин і порад.
І на моїм столі сьогодні
Лежать Кун Цзи і Лао Цзи – 
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Величні, ніби Гімалаї,
Могутні й вічні, як Янцзи.

Але тема мудреців – це лише, так би мовити, сво-
єрідне духовне опертя, довкола якого і формується 
повсякденна реальність Китаю, що її поетеса спосте-
рігає і оспівує. І тут коло тем та інтересів величез-
не – культура, мистецтво, державотворення, родина, 
прогрес, природа. Саме в процесі милування природою 
здавна китайські поети бачили головне джерело на-
тхнення і, схоже, Людмила Скирда вже давно, задовго 
до поїздки на Схід, обрала для себе саме цей шлях. З 
особливою силою про це свідчить і її остання книга 
“Клавір літнього і дня”, у передмові до якої професор 
з Італії Франко Баллоні підкреслює: “Поезія Людми-
ли Скирди – справді унікальне явище. Де б не жила 
поетеса, (а її ойкумена простяглася від Атлантично-
го до Тихого океану) природа залишалась стрижневою 
і найбажанішою темою перед лицем абсолюту або ж 
ідеалу існування”. От і у “Голосах Піднебесної” зна-
ходимо такі красномовні цикли: “Вірші, присвячені 
весняним півоніям”, “Дощ у липні – це радість”, “Со-
нети, присвячені цвітінню гуйхуа у вересні”, “Роздуми 
про диво троянд на землі” і т. п. А далі розгортаєть-
ся ціла масштабна панорама китайського буття з 
мудрими істинами, приписами, моральними догмами, 
артефактами, шедеврами культури, мудрецями і дер-
жавотворцями. Своєрідна мікро енциклопедія чи wiki, 
яка неодмінно викличе живий інтерес у кожного, хто 
до неї долучиться.

Дорогі друзі, книга, яку ви тримаєте у руках – це 
не лише історія успіху Людмили Скирди, це історія 
успіху цілої нашої країни на далеких східних теренах. А 
успіх, як відомо, має колосальну позитивну енергети-
ку, яка неодмінно проросте у нашому майбутньому, у 
наступних поколіннях. Я надзвичайно радий, що маю 
можливість долучитись до цього дивовижного проєкту 
і вірю у наші прийдешні звитяги.
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З книги

ПОДИХ КИТАЮ
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ПЕКІНСЬКА СЮЇТА

Думаю про Пекінську Олімпіаду
Нарешті ми в Пекіні…
Наше авто мчить від Шоу Ду до міста
По новій шестирядній магістралі,
А я буквально прилипла до вікна лімузину.
Я не вірю своїм очам
І не можу відвести очі
Від отого дива, що за вікном,
Дива нового Пекіна.
Ліс хмарочосів, вогні реклам,
Сяючі вітрини…
Як, яким чином все це виникло на землі?
Лише п’ять років тому я була в цьому місті,
А зараз не впізнаю його.
Мій чоловік всміхається задоволено і пояснює:
«Все це Олімпіада!».
І раптом я розумію, що
Найвизначнішим чемпіоном Олімпіади
Став китайський народ.
Його трудовий рекорд неповторний!
Хвала йому і слава!
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Слухаючи «Believe me, I can fly»
Ти знаєш, я вмію літати…
Я літала понад заснулим Віднем
І затишним Бонном, понад
Весняною Ніццою і зимовим Осло,
Понад сяючим у ночі Токіо
І потопаючим у каштанах Києвом,
Понад славетним Парижем
І розкішним Нью-Йорком,
А ще понад сумним Сан-Ремо
І веселим Краковом,
А ще, а ще, а ще…
Та хіба можна перелічити
Незчисленні маршрути крилатої душі поета…
Отож вчора я літала над Пекіном.
З тридцятого поверху готелю Мarriott
Я злетіла понад парком Чаоян
Над озером, таким романтичним вночі,
Що, здається, ще хвилина і зазвучить
Чарівна музика Чайковського,
А ці алеї і площі стануть лаштунками
Славетної казки про велике кохання.
Ліворуч палала вогнями Sanlitun Village:
Доносились веселі співи, ритми репу,
Запахи барбекю і Божолє.
Там, у маленькому і затишному кафе
Нещодавно я знайшла вірші Ду Фу
І дві години потерпала від захвату.
А далі амбасади, амбасади, амбасади…
А тут, у цьому скляному кубі,
Працює стиліст, що зіпсував мені зачіску,
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А ось, наша українська хата з дикту,
А решта все як у інших.
І далі я повернула в бік ресторану Roses Town
І перелетіла через канал. Ось він,
Красень Kunlun, де я купувала
Святкові кейки на Чжунцю.
Аж ось Luftganza і Kempinski,
Де печуть найсмачніший apfelstrudel в Пекіні,
Ось він затишний Beergarten Paulaner,
Німецький ресторан, де саме зараз святкують Oktoberfest.
А ще далі Westin, кухню якого так полюбляє мій чоловік.
А он яскравий ліхтарик над входом –
Це мій масажний салон.
Ліворуч – старовинні черепиці,
Кажуть, колись тут була резиденція китайського принца.
Праворуч – невеликий гольф клуб,
До якого я збираюсь вступити,
А за рогом третьої кільцевої,
Як раз навпроти Zhaolong,
Славетний і, справді, смачнющий ресторан Da Dong.
Вже час вертатись додому,
Он та палаюча над Чаояном вісімка, число процвітання,
Буде моїм орієнтиром.
А ось і Marriott,
Подібний до середньовічного шотландського замку.
Дивовижне відчуття,
Ніби я повертаюсь додому.
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Шукаю резиденцію у Пекіні
Ось вже місяць, як щоранку я збираюсь в дорогу:
Ерік, Ненсі, Тіна, Стефані, Мейсон, Гордон, Дженні, – це моя учта.
East Lake Village, Somerset Fortune Garden, Capital Mansion, Greenland 
Garden, Carry Center, Seasons Park, Park Way Court, Oakwood Residence, 
Upper East Side, Asskott, Palm Springs –
Це мої маршрути, адже я шукаю резиденцію
І пошукам цим не видно кінця.
Злітаю ліфтами хмарочосів понад хмари,
Спускаюсь на грішну землю,
Мені хочеться ще і ще їхати ранковим Пекіном,
Стояти у пробках, всміхатися перехожим, спочивати в тіні дерев,
І рушати, рушати, рушати, рушати далі.
Милуватись містом з останнього поверху Millennium
І розглядати кожну клумбу і кожну ротонду Palm Springs,
Блукати розкішними садами River Garden і спостерігати
За грою коропів у Grand Hills.
Ніде в світі я не бачила такого гармонійного житла для людини.
Ця краса якась безкінечна: ставки, парки, серпантини, фонтани
І квіти, квіти, квіти, квіти, квіти, квіти, квіти, квіти, квіти, квіти.
Я не можу зупинитись, я хочу бачити все…
Як спраглий мандрівник, що припадає до джерела,
Так я припадаю до мап Пекіна
І вдивляюсь, вдивляюсь, вдивляюсь,
Ніби хочу побачити якийсь далекий, прекрасний і незнаний берег.
А може я просто закохуюсь у Пекін з кожним днем
Все сильніше і сильніше,
І спрага моя – це спрага взаємності…
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На свято Чжунцю
відвідую літній палац Іхеюань

І

Магія назв… Знову і знову повторюю,
Мов всесильну мантру,
Благозвучні словосполучення, що творять
Той, вимріяний світ,
Повний рівноваги, краси, щастя:
«Палац Любові До Людства і Довголіття»,
«Палац Благородства і Гармонії»,
«Павільйон Орхідей», «Зала Радості»,
«Палац Позахмарних Висот»,
«Храм Море Мудрості і Розуму».
«Храм Доброчесностей», «Зала Скромності»,
«Палац Дорогоцінної Хмари»…
Ви тільки уявіть собі цю дорогоцінність –
Звичайну хмаринку, що пролітає по небу.
Спробуйте зрозуміть, чому вона, справді безцінна?
Чи тому, що безцінним є саме наше життя,
Яке дає можливість любуватись нею.
Чи тому, що прекрасна мить польоту проминальна
І її так хочеться зупинити у елегантній назві.
Чи просто тому, що настрій у імператриці Цисі
Був прекрасний з самого ранку.
А чи тому, що зазвичай вінценосці дивляться тільки
Вгору і ніколи вниз.
Хоч якби там не було, а диво-павільйон
Стоїть серед моря зелені і вчить
Цінувати ефемерні скарби.
У 1900 році парк Іхеюань
Було зруйновано і розграбовано
Об’єднаною армією восьми країн.
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Солдати зішкрябували золото зі статуй,
Палили шовкові килими,
Трощили порцеляну, вирубали сад,
Але «Дорогоцінну хмаринку»
Знищить було неможливо.
Вона, як і тисячі років тому, пливе по небу…

ІІ

Що ми знаємо про імператрицю Цисі?
Що мала три пристрасті:
Влада, розкіш, насолода.
Що була гурманкою і модницею,
Що любила пекінесів і папуг,
Що батьки назвали майбутню владичицю Китаю
Маленька Орхідея, а Святою Матір’ю
Вона стала при дворі імператора,
Що була підступною і жорстокою,
Що була безжалісною і безсердечною,
Що була неймовірною красунею
І лишалась нею до смерті.
Уявляю, як чарівна жінка в розкішних шатах
Прогулюється галереєю вздовж озера,
Рівним приємним голосом, декламуючи
Вірші Ван Вея під звуки кокю…
А може зупиняється на хвилину
І мрійливо віддає наказ будувати
Новий павільйон і, звичайно, красивіший за всі попередні.
Мільйони китайців, що пройшли алеями Іхеюаню,
Зробили десятки мільйонів світлин
І з’їли сотні мільйонів тханхулу.
Чи згадали вони ту,
Волею якої ця краса з’явилась на світ.
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ІІІ

Входжу до «Парку глибокої гармонії»…
Тисячі людей ідуть мені назустріч,
Здоровкаються, роблять світлини, посміхаються –
Щиро, радісно, непідробно.
Вдалені височіє Ваньшоушань,
Біля ніг плещеться Куньміньху,
На небі ні хмаринки, а на дворі вже жовтень…
Сонце пече немилосердно.
Заходжу до склепу і купую
Окуляри від сонця Dior за 20 юанів.
І щасливо продовжую свій шлях.
Ось серпантина підіймається вгору…
Входжу під зелене склепіння дерев
І зітхаю з полегшенням – яка прохолода!
Повільно підіймаюсь вгору кам’яною стежиною,
Відполірованою до блиску
Підборами відвідувачів так,
Що узори з квітковим орнаментом просто сяють
Під нечастим промінням сонця,
Що пробивається крізь розлогі віти дерев.
Що за диво ця серпантина…
Вона ніби подруга взяла мене за руку
І веде кудись у незнане прекрасне.
Та й справді, раптом чую витончений спів –
Жіночі голоси долітають до мене звідкись з гори,
Ніби з неба хор янголів.
Підхожу ближче і, о диво, прекрасні юні китаянки
У старовинному павільйоні
Виводять рулади стародавніх мелодій.
Картина ця незабутня!
А далі знову божественні звуки…
Звідкись з гущавини…
Аж ось він, оркестр дивовижних інструментів –
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Це кілька пенсіонерів-музикантів вирішили потішити нас
     чудовою грою. Які молодці!
Аж ось серпантина зупиняється біля муру палацу
І я, ніби з уславленого Олімпу,
Спускаюсь вниз на грішну землю.
Я думаю про імператорів та імператриць,
Що залишили нам у спадок цю безкінечну красу,
У якій кожна людина знайшла свій космос,
Кожна почувається щасливою
І кожна захлинається від оточуючої благодаті,
Фільмуючи, фільмуючи, фільмуючи.
Відсутність флоту у часи імператриці Цисі
Дорого обійшлась Китаю,
Але минули роки і необачність імператриці
Обернулась її силою,
Адже доки на цій землі існує людина,
Краса завжди перемагатиме!
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Вперше беру участь
у святі Чжунцю
Місяць вийшов повільно і тихо.
Зупинивсь між розлогих узвиш,
Над рікою, що вічністю диха,
Диха вільно, мов пісня чи вірш.
Це хвилина уроча й жадана,
Час настав для палких молитов,
Мрія лине у світле незнане,
І не зна перешкод і заков.
При столі вся велика родина
Ритуальну вечерю вершить…
Ця, така гармонійна, хвилина
Вчить любові, навчає любить.
Буде дім повний щастя, мов місяць,
Буде в домі достаток і мир.
Ліхтарі, що над вікнами висять,
Ретранслюють цю віру в ефір.
І пливуть понад башти і вежі
Міріади послань золотих.
Ця енергія, справді, безмежна.
О, Китаю, це твій оберіг!
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Мої діти закохуються у Пекін
Мої діти приїхали на новорічні свята в Пекін.
В такому красивому місті вони не були ще ніколи,
Хоча об’їхали півсвіту.
Ось вони на площі Тяньаньмень…
Скільки людей посміхаються їм,
Хочуть сфотографуватись разом,
Пригощають печеними каштанами,
Бажають щастя…
Так, це – гостинний Пекін.
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Вперше відвідую пекінські хутуни
Ресторан «Арго», маленький острівок грецького тепла,
Загубився в одному з провулків хутунів,
Що неподалік храму Конфуція.
Без допомоги «Арго» знайти нереально.
Зупиняюсь біля сірого муру і прочиняю
Маленькі брунатні двері всередину.
Три китайські красуні у чудесних ціпао
І вовняних перелинах кидаються до мене
І навипередки запрошують до чайного будинку.
«А чому б і ні», – подумала я,
Бо зимовий вітер пронизував наскрізь.
Старовинний teahouse …
Скільки ж йому років…
Яка краса сховалась за нічим не прикметними
Сірими і безликими мурами будинку.
Як тут тепло і затишно,
Який смачний чай, які милі люди.
Отак і Китай відкривається лише тому,
Хто має відвагу прочинити двері у незнане.
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Роздуми біля Великої Китайської стіни
Скільки в світі написано про це китайське диво…
Скільки гіпотез і припущень…
Скільки пеанів і од…
Скільки щирого захвату і подиву…
Ну що мені додати, як висловити бурю почуттів,
Що опанували мою душу,
Де знайти слова, здатні ввібрати в себе
Цю велич, цей геній, цю могуть!
Мовчу вражена…
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Спостерігаю за метаморфозами
саду Palm Springs
І

Рівненько стрижені кущі самшиту,
Ніби обперізують простір саду
Яскравою зеленою серпантиною.
Раптово похолодало і жовте листя
Осипалось з дерев прямо на кущі.
Дивлюсь у вікно і не вірю –
Золотий дракон стелиться по землі
І переливається на сонці.

ІІ

Сніг випав цього року неждано.
Наш сад за ніч став білим і пухнастим.
«Ніхто не пам’ятає такої ранньої зими», –
Каже мені менеджер “Marriott”,
Ніби вибачається за холод в апартаментах
І мороз на дворі.
А я посміхаюсь йому у відповідь
І заспокоюю: «Погода – це складова
Національної культури. Пишайтесь нею.»

ІІІ

Лише середина грудня,
А бруньки на магноліях
У саду Palm Springs
Набубнявіли і так нагадують
Наших «котиків» на вербових гілочках.
Невже скоро весна?
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Свято ліхтарів віщує щастя
Це свято, напевно, вигадали
Художники, музиканти, поети.
Стільки кольору, краси, фантазії,
Музики і поезії в ньому.
Світ стає сяючим від світла
Ліхтарів, посмішок людей,
Веселих мелодій і яскравих салютів.
В Sihn Kong купую цілий пакет
Смачнючих юань сяо і уявляю,
Як сядемо з тобою при столі,
Загадаємо мрію про велике щастя
І будемо смакувати вперше в житті
Солодощі дивовижної сили.
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Готуємось до зустрічі року Тигра
Сьогодні ми прикрашаємо Посольство
Новорічними символами.
Що за чудова забава видобувати
З величезного глянцевого пакета
Неймовірної краси червоні витинанки
Зі золотими ієрогліфами,
Що нагадують казкові квіти.
Ось «чхуань хуа» – їх кріплять на скло вікон.
Тож Радість, Любов і Достаток
Одразу побачать тих, хто
Вже готовий до зустрічі гостей,
А значить – обов’язково
Навідаються і до нас.
А ось три пари розкішних «дуй лень»,
Ними прикрашають двері з тією ж метою.
Всі вони про одне – прекрасне майбуття,
А, точніше, Щастя.
«Фу дзи» – так воно зветься по-китайськи.
І сьогодні, напередодні Нового року,
Всі ми говоримо мовою Щастя,
Бо кожен з нас прикріплює своє Щастя –
Хто на стіні, хто на шафі,
А хто прямо на екрані комп’ютера.
«Так багато щастя ніколи не було в моєму житті», –
Кажу я, щасливо всміхаючись,
Бо вірю, ні – знаю: тепер воно
Залишаться зі мною назавжди!
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Перша новорічна ніч в Пекіні
Всю новорічну ніч в Китаї
Відганяють злих духів від осель.
Канонада, кулеметні черги,
Вибухи, салюти…
Закуповуються тони,
Ні, сотні тисяч тон піротехніки,
Адже процес буде тривати кілька днів,
А, може, і довше.
Що не кажіть,
А на боротьбу зі злом
Людство витрачає значно більше,
Аніж на утвердження добра…
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Сайт стає реалією мого життя
Кожного разу, коли проїзджаю повз
Стародавню Пекінську обсерваторію,
Згадую мото мого сайта : «Ad Astra»

В передчутті весни
Холодна, довга, безкінечна
Чотиримісячна зима
Втомила мене.
Прагну дії!
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Качка по-пекінські в ресторані 
ДаДунг
Ми завернули за ріг
І зупинились вражені –
Це що, той самий, описаний в усіх гайдах,
І путівниках, в усіх журналах і книгах з кулінарії,
Розрекламований і десятки разів нагороджений,
Неперевершений у приготуванні качки по-пекінські ДаДунг?
Сказати, що ресторан був забитий відвідувачами –
Це не сказати нічого.
Жодного вільного місця і жодних перспектив.
Аж ось чарівна китаянка
Лагідно посміхається нам – звільнився столик.
Ми «падаєм» на стільці і замовляємо її,
Відгодовану горіхами, вимочену у меду і оцті,
Смажену на дровах ароматних порід дерев,
Її, про яку ходять легенди у Пекіні.
Але спершу суп, гарячий ароматний,
В апельсинових горнятках,
Чудесна і смачна увертюра.
Хвилина чекання і вона в’їзджає до зали,
Мов імператриця до палацу,
Бездоганна і дорогоцінна.
Ось-ось її розріжуть так,
Аби золота і хрумка шкоринка
Покривала кожен шматочок і випромінювала
Дивовижний аромат таємниці,
Яку знає лише він – Великий Дунг.
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Розмірковую про пана Ма Юня
і його Алібабу
Яким чином вирахувати IQ цієї людини?
Як збагнути суть цього проекту,
Де знайти пояснення?
Чи підлягає його шлях законам логіки?
Нічого не розумію, але ясно відчуваю,
Що тут не обійшлося без допомоги небес.

China beyond the dreams
На цій землі, на цій землі вродливій
Співають люди, бо вони щасливі.
На цій землі, на цій землі прадавній
Щасливі люди, бо вони зугарні.
На цій землі, на цій землі священній
Люди щасливі, тож благословенні.
На цій землі, мов надихом зігрітій,
Щасливі люди і талановиті.
На цій землі нежданій, наче диво,
Щасливий ти – це значить, я – щаслива!
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ДУХОВНИЙ ПРОСТІР

Як добре, що у світі
ще й досі будують театри
Тут, у найбільшому театрі планети,
Неподалік площі Тяньаньмень,
На початку 21 сторіччя,
У сімнадцятий місячний день жовтня
Я дивлюсь і не знаходжу слів, аби
Висловити свій захват
Від краси цієї – ні не споруди,
Не будівлі і не палацу,
А якогось невимовно прекрасного творіння
Людського генія і людської величі.
Звідки ці рожеві, брунатні, сірі, чорні
У маленьких панцерниках мушлів,
Бордові, охристі і усілякі інші мармури і граніти,
Онікси і халцедони, яшми і діорити.
Як, яким чином ідея цього космічного горіха,
Що так нагадує мозок людини,
З’явилась на світ і була віртуозно втілена у життя.
Чому так пронизливо звучить монгольський спів
У залі, подібній на східну піалу…
Захід і Схід…Між ними відстань збільшується щомиті.
Адже гряде ера Духу…
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Захоплена китайським ціпао
Що за казковий одяг!
Досить одягнути ціпао
І за мить зі звичайної жінки
Ти перетворюєшся на персону
Небаченої краси, точніше,
Ти прикрашаєш землю,
Мов квітка весняний сад.
Ці потрясаючі яскраві кольори,
Ці винахідливі узори вишивки,
Ці гармонійні витончені моделі…
Скільки часу існує це вбрання?
Скільки століть у нього попереду?
Ніхто не знає точно,
Але важливо інше –
Ціпао, так само, як китайський шовк,
Чи фламандські гобелени,
Бухарські килими,
Чи флорентійські розписи,
Українські вишиванки,
Чи андалузькі мережива,
Родоські мармури,
Чи золото скіфів
Нагадуватимуть завжди
Про прекрасну сутність
Людської душі –
Потяг до краси!
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Милуюсь вазою Цзинтайлань
Ніхто не знає віку цієї красуні,
Витонченої, елегантної, вишуканої,
Прибраної в золото і кобальт,
Розмальованої дивовижними драконами
Теракотового кольору.
Вона належала якомусь з імператорів епохи Мін,
Може була улюбленицею,
А може просто скромно стояла
На різьбленій тумбі у куточку якоїсь зали.
Хто знає? Зрозуміло одне –
Якимись загадковими шляхами
Вона дісталась до нас,
Як прекрасне поетичне послання –
Лаконічне і безсмертне…
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У Цзіндечжені відвідую сад
порцелянових майстерень
Цзіндечжень, о, Цзіндечжень –
Порцеляни срібний голос.
Я блукаю цілий день
У бамбуковому forest.
Звідси бачу білий дим
Стилізованих майстерень,
Став старий, вербу над ним
І садок смачних черешень.
Хто це вигадав і де,
І коли – ніхто не знає,
Але глина тут цвіте!
Я беру горнятко з чаєм…
Ось воно – душі тепло,
Витвір рук, таланту соло!
О, натхнення джерело,
Порцеляни баркарола.
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Відвідую антикварну лавку
Ця чаша епохи Мін,
Ця бронза епохи Тан,
А той під вікном жасмин?
Він сам собі кум і пан.

Відвідую виставку Fine Art,
Beijing, 2009
В останні дні прекрасної пекінської осені
Блукаємо залами виставки,
Саме під час обіду,
Насолоджуючись французькими пейзажами
І запахом свинини у кисло-солодкому соусі.
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Fashion   Week   2009
в  арт-районі 798
Я стільки читала про цей пекінський Монмартр,
Стільки чула захоплених відгуків
Від міжнародної богеми,
Стільки разів збиралась відвідать
Цю зону андеграунду,
Що стала однією з найдорожчих у Пекіні.
І от нарешті запрошення на Fashion Week…
Ніч, труби, цехи, залізниця,
Вагони, цистерни, майстерні,
Галереї, кафе, бігборди, реклама.
Одним словом, нелюдський кайф постмодерну,
Бенкет вседозволеності і розкутості,
Апогей безумства напродаж.
Вражає, але не моє…

Діалог про «Ластівку»
– Чому саме ця пісня
Залишила в твоїй душі
Такий солодкий спомин? –
Мабуть тому,
Що я почула в ній
Палку любов…
– До кого? –
А хіба це має значення?!
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Вірші з нагоди знайомства
зі скульптором Юанем Сікунем

І

З мого вікна видно парк Чаоян.
Я бачу озеро, на ньому безліч човнів,
Довкола озера алея, здається безкінечна…
Саме на цій алеї, але з тамтого боку озера,
Стоїть пам’ятник Шевченку – один з найкращих в світі.
Поет іде супроти вітру в потужному пориві,
І, здається, не має такої сили, що його б зупинила.
Прекрасне творіння Юаня Сікуня!

ІІ

Великий Ден Сяопін, що пройшов
Вже більшу половину свого життєвого шляху,
Присів відпочити перед новим ривком у майбутнє.
Вірна супутниця-сигарета – у правій руці,
Ліва – велично лежить на бильці фотелю,
Очі ледь примружені…
Здається, він задоволено посміхається…
Хто зна, може саме в цю мить
Народжується проект великого майбутнього
Нового Китаю!
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ІІІ

Як передати суть олімпійського рекорду
І чи можливо це взагалі?
Адже людина перетворюється
На енергетичний згусток
І навряд чи зможе сама пояснити,
Що з нею відбувалось хвилину тому
На біговій доріжці.
Але для Юаня Сікуня неможливого не існує.
Портрет українського Бубки –
Підтвердження цьому.

ІV

У рік Тигра вперше відвідую
Потрясаючий зоопарк у Пекіні
І зупиняюсь вражена:
Найбільший тигр світу –
«Тигр» Юаня Сікуня –
Неодмінно принесе щастя
Китайцям цього року.
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V

Цей дім – чи музей, чи скульптурна майстерня,
Чи вернісаж, чи артистичне ательє,
Чи штаб-квартира всесвітньо відомого майстра,
Куди летять листи і нагороди, дипломи і призи,
Запрошення і пропозиції з усього світу.
Не знаю як назвати цей дім –
Житлом, храмом чи павільйоном мистецтв?
Все тут говорить про головне –
Працю, працю, працю…
Титанічну працю красивої людини.

VІ

Це Конфуцій…
Так-так, я впізнала його відразу ще здалеку.
Самотня постать серед осіннього саду.
Листя облетіло з дерев і лежить в ногах філософа,
Як золотий ореол слави.
Учора до пізньої ночі я читала «Чунь-цю»
І захоплювалась роздумами великого мудреця,
А сьогодні підхожу до нього і кажу: «Спасибі».
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Вулиця Люлічан –
ще один подарунок Пекіна

І

Колись тут стояли майстерні…
В них вирувало життя вдень і вночі.
Тут робили черепицю для імператорських покоїв,
А, значить, найкращу черепицю у світі.
Вдень і вночі палали печі,
Снували робітники, рікою лилась глазур.
Мануфактура розрослась і переїхала за місто,
А вуличка перетворилась на букіністичну Мекку
Для вельмож імператорського двору.
Книгарня «Жунбаозай» – це своєрідне ядро,
Довкола якого розрісся
Космос китайських скарбів –
Живопису, каліграфії, порцеляни…
Стою біля «Жунбаозай» і розумію:
Мудрість лежить в основі
Цієї країни прекрасного
Так само, як і в основі,
Прекрасного Китаю.
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ІІ

Якщо хочете зрозуміти
Витоки рукотворних мистецтв Китаю,
Ходіть на Люлічан
І годинами блукайте
З дворику у двір,
З крамниці до крамниці,
З поверху на поверх,
Від стелажа до стелажу,
Від полиці до полиці.
Пробуйте на дотик
М’які рулони паперу
Для каліграфії,
Перебирайте пензлики,
Гортайте пожовклі фоліанти,
Вдихайте запах старовини,
Вдивляйтесь у прекрасні розписи
Порцеляни Феньцай,
Потримайте у руках смарагдову
Вазу Лін Лун,
Оксамитова поверхня якої
Нагадує пелюстки півоній,
Розгорніть сувій
«Гори і води»,
Занурюйтесь у цей
Безкінечний світ натхнення,
Наближуйтесь до істини,
Шукайте свій Шлях…
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Шопен, Шопен, Шопен
напередодні Юань Сяо
Ця затишна зала у хмарочосі на Фінансовій вулиці
Сьогодні зібрала палких прихильників
Божественної музики, що виривалась
З душі бентежного польського генія.
І ось вона полилась, як бурхливий весняний потік,
Пристрасна, ніжна, хвилююча…
Святкові вибухи за стінами зали нагадували про те,
Що Новий рік впевнено іде по землі Пекіна,
Але ми перенеслись у інший світ.
Наші душі на крилах любові летіли назустріч щастю,
Яке дарувала нам Клаудія Янг.
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Дружба і поезія –
великі радості людського життя

І

Коли зимове сонце
Заливає світлом мою кімнату,
Люблю розгорнути книгу Лі Бо
І читати, насолоджуючись кожним словом,
Вірші для друзів.
Бачу, як поет підходить
До альтанки Лао Лао,
Відламує вербову гілочку
І простягає на пам’ять другу,
Що від’їздить у далекі краї.
Так робили тисячу років до нього,
Так робитимуть і після.
Скільки поезії і ніжності у цьому звичаї!
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ІІ

Чому поети не приживаються
Під крилом можновладців?
Чому свобода для них
Дорожча за славу,
А келих вина –
За золотий гаманець?
Чому Лі Бо так легко
Залишив розкіш імператорського двору
І розпочав життя подорожнього
Довжиною у цілих десять років?
Може тому, що якби він цього не зробив,
Він ніколи б не зустрів Ду Фу,
Великого поета, що
Став його вірним другом
Аж до останніх днів.
Немає сумніву, друзів нам посилають небеса.

ІІІ

Весняна ніч. Лоян. Звуки флейти.
Лі Бо грає для Ду Фу,
Чи Ду Фу грає для Лі Бо…
Кожному зрозуміло,
Що це – розмова шляхетних сердець.
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ІV

Зимовий вечір такий холодний.
Вітер за вікном зриває
Останнє листя з дерев
І жене оскаженіло по алеї
Імператорського парку.
Лі Бо з келихом лузького вина
Побіля теплої грубки
Згадує весну і його рука
Впевнено виводить
Безсмертний рядок:
«Дивлюсь на водограй в горах Лушань».

V

Сьогодні неділя.
Перечитую Конфуція…
І знову, і знову переконуюсь
В простій істині:
«Мудрість безсмертна».

VІ

Читаю вірші Лі Бо
І весь час згадую геніального
Українського поета
Миколу Вінграновського,
Який написав:
«Я п’ю, як пив
Мій друг Лі Бо».
Він мав право назвати
Лі Бо своїм другом.
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VІІ

Не знаю, чому
Не Бо Цюй І, і не Ду Фу,
Не Ван Вей, і не Тао Юань Мінь,
А саме він – Лі Бо
Увійшов в моє життя,
Життя київського підлітка
З номенклатурної родини.
Хто подарував мені цю збірку?
Як вона зберіглася у моїй бібліотеці
Протягом цілого життя,
Аби приїхати зі мною аж до Пекіна
І радувати, радувати, радувати,
Мов тепле сонце,
Яке щоранку заливає мою кімнату.



Гори і води  49

Думаю про Конфуція
по святкуванні Чхунь Дзіе

І

В моїй улюбленій книгарні,
На самому початку славетної Ванфудзін,
Підхожу до книжкової полиці
І нараховую вісімнадцять книжок про Конфуція.
Це – бум ідей!

ІІ

Конфуцій повернувся в сучасний Китай
Так легко і органічно,
Ніби після тривалої відпустки
Приступив до роботи.
Це – доля генія!

ІІІ

У кінофільмі «Конфуцій»
Є геніальний кадр:
Чоловік і жінка дивляться
Один на одного так,
Як не здатні пояснити
Жодні слова в світі.
Це – мить кохання!
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ІV

Пісні його надихали,
Ритуали укріплювали дух,
Знання відсвіжували розум.
Це – шлях шляхетного!

V

Багатство і влада,
Здобуті нечесним шляхом,
Йому здавались хмаринкою,
Що пропливла по небу
І щезла без сліду.
Це – віра в доброчинність!

VІ

Він вважав:
Якщо злодій ще живий,
То це лише випадковість,
А не закономірність.
Це – спрага справедливості!
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VІІ

Він сказав:
«Як багато людей на землі!»
Жань Ю запитав:
«Коли їх так багато,
Що для них слід зробити?»
Він відповів:
«Їх слід зробити багатими!»
Жань Ю знову запитав:
«А коли стануть багатими,
Що ще потрібно?»
Він відповів: «Знання!»
Це – людяність!

VІІІ

Лише людяний здатен любить людей,
Лише чесний здатен цінувати чесність,
Лише благородний впізнає низького,
Лише справедливий вартий влади,
Лише мудрий цінує знання,
Лише достойний стане другом,
Лише обраний творить прекрасне.
Це – уроки Конфуція!
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Диво китайської порцеляни
супроводжує мене все життя
Все життя колекціоную
Біло-голубу порцеляну:
Севр і Дельф, Кузнєцов і Гарднер,
Окура і Лімож, Майсен і Норітаке,
Веджвуд й Імарі, Міклашевський й Аугартен…
Цей список можна продовжувати ще і ще…
Але зараз про інше.
Думаю про те, що у всьому світі
Порцеляну називають China.
І це справедливо, адже порцеляна –
Це могутній подих Китаю.
В якому б куточку світу ви не знаходились,
Коли ви берете до рук чашку з ранковим чаєм,
Згадайте невідомих майстрів
Стародавнього світу, що вже тоді
Думали про нас…
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Вірші, які я дарую моєму 
перекладачеві – Гао Ману

І
Цей красень-юнак, що виріс в середовищі
Російської еміграції в Харбіні,
І говорив російською мовою, мов рідною,
Взявся до літературних перекладів невипадково.
Він перекладав російських класиків,
Вчитувався у славетні тексти,
Марив Пушкіним і Чеховим
І працював, працював, працював…
Це можна було б назвати щастям,
Але в Китаї панували японці
І буквально щодня щось нагадувало
Про брутальну і жорстоку агресію.
Так гартувався характер.
Минули роки. Переді мною сидить
Сива, поважна людина, за плечима якої
Стільки радості і печалі, що це неможливо передати словами.
Він став славетним перекладачем
І славетним художником.
Потрясаючий портрет Шевченка його пензля
Ми щойно повісили у холі Посольства.
Він розповідає мені, як важко сприймав мої вірші –
Незвичні, модерні, раціональні…
Як не знав, перекладатиме їх чи ні.
Але ось він тут, поряд,
З чернетками перших перекладів.
Покресленими, з записаними берегами,
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У знаках окликів і питань, примітках і коментарях.
І раптом я розумію, що ніхто і ніколи
Не читав мої вірші так уважно і вдумливо,
Так глибоко і прискіпливо. Ніхто і ніколи.
«Який пекельний труд!» – промовляю я подумки.
І він, ніби прочитавши мої думки, говорить:
«А знаєте який мій останній псевдонім?, – Улан Хан».

ІІ
У Гао Мана є чарівна дочка Сяо Лань.
Вона не говорить по-російські, а я по-китайські.
Тож ми лише посміхаємось одна одній.
Зазвичай вона супроводжує батька,
Опікується ним, ловить кожне його слово,
Фотографує, щось нотує, одним словом,
Як може прикрашає його життя.
Спостерігаючи за Сяо Лань,
Мій чоловік захоплено каже:
«Бачиш, а Конфуцій все-таки навчив
Китайців шанувати батьків».
«А може, добре серце цієї жінки,
То дарунок небес?», – відповідаю я.

ІІІ
Мій майстре, я хочу, щоб Ваші очі
Завжди сяяли натхненням і захватом,
Щоб Ваша рука міцно тримала пензель чи перо,
Щоб Ваш голос звучав бадьоро і твердо,
Щоб Ваше серце билось в унісон з часом,
Щоб Ваш талант постійно радував людей,
Щоб Ви не спинялись ні на мент,
Щоб сонце щоранку осявало Вашу кімнату
І нагадувало давню істину: людина – це світло,
А світло – незнищенне.
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УКРАЇНЦІ В КИТАЇ

Олександр Вертинський
Він був істинним П’єро –
Печальним, трохи манірним,
З вишуканими манерами аристократа,
З декадентським надломом і
Прихованою іронічністю нового,
Богемного, «срібного» покоління.
Як мало ми знаємо про нього…
Ну хоч би про Шанхай 1935 року…
Український соловейко, поет і бард,
Ресторани і кафе, зрідка концертні зали,
Згодом власний клуб, який відвідували
І безпардонні іноземці, що просто
Смітили грішми і почувалися тут як вдома,
І співвітчизники, багато з яких
Колись прибули на пароплавах з Владивостоку
На береги Хуанпу, рятуючись від політичних негараздів.
Тут, на китайських широтах, в багатьох ресторанах,
Почали подавати «лосун тан» –
Справжній український борщ
З часником, сметаною і пампушками.
Цю страву Вертинський вважав найсмачнішою у світі.
А поки він безумно закоханий
У найкрасивішу жінку Шанхая,
Принцесу, королівну, зірку першої величини,
Недосяжну мрію багатьох і багатьох…
Вони вінчались у Соборі Пресвятої Богородиці
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Споручиці Грішних, і привітати свого улюбленця
Прийшов, здавалось, весь емігрантський Шанхай.
Чому Вертинський повернувся в післявоєнний,
Зруйнований і розграбований Радянський Союз?
Тому що завжди залишався порядною людиною.
Як міг він хотів допомогти рідному краю,
Що опинився віч на віч зі страшною бідою.
Його проводжали гучно. Оркестр Лунстрема
Грав дванадцять годин поспіль, а Cathay Hotel
Перетворився на колосальний танцювальний майданчик.
Так закінчилась щаслива шанхайська сторінка
У житті славетного маестро, сторінка, яка лишалась
Незабутньою аж до його скону.
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Дмитро Хорват
Мати називала його Дмитриком…
«Дмитрику, ходи но до мене», –
Сміялась вона, засмагла, у вишиванці красива і юна.
Він біг по моріжку сільської садиби,
Перевалюючись з ніжки на ніжку,
Мов мале каченя, і заливався щасливим сміхом,
Коли діставався до її рук, що завжди пахли
Чи щойно звареним вишневим варенням,
Чи терпкою м’ятою, чи ще якимось літнім зіллям,
Назви якого він так ніколи і не взнав.
Генерал – лейтенант Дмитро Хорват,
Керуючий Китайсько-східною залізницею,
Вже третю годину колесив по Харбіну,
З півдня на північ, з заходу на схід.
Він шукав ділянку для будівництва
Українського Національного Дому,
Він чітко розумів – якщо цього
Не зробить зараз, навряд чи зробить колись.
Осінній вітер зривав останнє листя з дерев,
І оскаженіло гнав перед колесами кабріолету,
Ніби підганяв уперед, задавав поривчастий ритм
І пошукам, і самому життю цієї неординарної людини,
Яка тут, далеко на чужині, залишилась
Таким самим українцем, як і тоді
У херсонських степах свого дитинства.
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Федір Даниленко
Китай – був його великою любов’ю і великою радістю.
Ця любов привела українського юнака
З Полтавщини аж до Харбіну,
Ця любов визначила головну справу цілого його життя –
Вивчення китайської культури,
Ця любов зробила з нього видатного вченого-сінолога,
Ця любов була стрижнем його духовного сходження.
Навіщо було арештовувати і вивозити до Сибіру
Сімдесятирічну людину – не будемо нині гадати.
Скажу лише, що Україна пишається своїм сином.

Григорій Кулішенко
Китай його пам’ятає і досі.
Дивлячись на його фото,
Гао Ман з повагою каже:
«Це наш герой!»
Та інакше і бути не могло,
Адже ця країна вміє цінувати
Справжню дружбу і справжні вчинки.
Він був найкращим льотчиком
Під час японської агресії у Китаї.
Японці промовляли його ім’я з жахом.
Не було жодного бою, з якого
Він не повернувся б переможцем.
Небо було стихією його життя,
В небі він знайшов свою смерть.
Сьогодні Благовіщення.
Я піднімаю своє обличчя до небес
І вдивляюсь у бездонну блакить так,
Ніби хочу отримати звідти добру вість.
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Катерина Десницька
Цей вірш про красу,
Про незвичайну красу української дівчини,
Яка, працюючи у польовому лазареті Маньчжурії,
Навіть у солодких снах не могла собі уявити те,
Що трапиться з нею невдовзі.
Де і як побачив її тайський принц Чакрабоном –
Залишається невідомим. Зрозуміло одне –
В серці полковника російської армії,
Де він служив в той час, спалахнуло шалене кохання.
І невдовзі Катруся стала принцесою На Пітсанулок.
Їй присвячували вірші і повісті, її портрети
Писали і ліпили славетні майстри.
Найславетніші кутюр’є одягали її
У найвишуканіші сукні і капелюшки.
А вона найбільше в світі любила сісти у фотель
Біля розквітлого куща бузку, як колись у рідному селі,
І тихенько затягнуть українську мелодію без слів,
Без початку, без кінця, мелодію прекрасну,
Мов безкраїй український степ.
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ДОРОГАМИ ПІДНЕБЕСНОЇ

Думаю про Великий Канал
та його творців
Великий Канал – це велика мрія…
Великий Канал – це велика історія…
Великий Канал – це велика мудрість…
Великий Канал – це велика могуть…
Великий Канал – це великий подвиг…
Великий Канал – це велике випробування…
Великий Канал – це велика стратегія…
Великий Канал – це великий народ!

На відкритті виставки мистецтв
у Хуайані
Що єднає митців усього світу?
Кажете, складне питання…
Я знаю на нього відповідь –
Це КРАСА!
Краса не знає кордонів…
Краса не має віку…
Красі не потрібна мова…
Краса вище закону…
Краса – це послання у вічність…
Два художники – китаєць і українець –
Проспівали гімн красі,
Точніше, зупинили прекрасну мить.
Яка це насолода! Яке це свято!
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Шанхай полонив мене красою
Я хочу освідчитись в коханні місту,
Яке з першого погляду стало моїм
З його хмарочосами і мостами,
Проспектами і бульварами,
Театрами і джазклубами,
Храмами і садами,
З його унікальною атмосферою
Азійської Європи чи
Європейської Азії,
З його рафінованим істеблішментом
І галасливою туристичною юрбою,
З його тисячолітньою історією
І фантастичним майбутнім.
Я вдивлялась в його шляхетні обриси
І не могла надивитись…
Тричі на день я переїздила
З Пудону до Французького кварталу,
З Французького кварталу до Фуюй,
З Фуюй до Пудону
І далі…І знову…І знову…
Цей нескінченний марафон
Приводив мене на «Експо»
Найбільшу «Експо» в світовій історії,
Адже це Шанхай!
Втомлена я поверталась до резиденції
І, вдихаючи морозне повітря розкішного саду,
Остаточно переконувалась:
«Better city – better life»!
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Серенада для Шанхая
Я місто це люблю і навесні, і взимку,
І вранішню зорю, і місяць над будинком,
Якому сотні літ. Погроми і навали
Він мужньо пережив. Його побудували
З Німеччини майстри, розумні й педантичні.
Й, здається, на землі цей дім пребуде вічно!
Тераса, тихий сад (це просто в центрі міста),
Для суму і досад тут не лишилось місця.
Хай час біжить, мов ртуть,
Виходжу на веранду
І бачу, що цвітуть, 
Для нас цвітуть троянди.
Шанхаю, любий мій! Це місто дивовижне
Минуле береже і трепетно і ніжно.
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Прогулянка вулицею Хуайхайлу
у Шанхаї
У затінку платанів, де навскоси Printemps,
Про тебе я згадала.
Ти так далеко, там 
За морем, за лісами і за горами десь,
Сидиш в садку на лаві у спогадах увесь,
І згадуєш про мене, і завжди шлеш мені
Цілунків цілу жменю. 
Я ж бачу, мов у сні,
Той сад в розлогих вишнях,
Троянди і бузок, 
Над ними жайвір, вище
Уже й до Бога крок 
І тиша… А в Шанхаї
На цій Хуайхайлу
Я до юрби звикаю,
Хоч й не люблю юрбу. 
І розумію: Боже, в цім світі два світи – 
Оцей гуде спроможно, 
А другий, там, де ти…
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Five o’clock
у шанхайському готелі “Мир”
Модерн вертається у моє життя.
Де б не була – у Відні чи Парижі, 
У Празі чи Лісабоні, Осаці чи Мілані -
Раз у раз з’являється якийсь прекрасний
Будинок з овальними вікнами
І кольоровими вітражами, 
Аби нагадувати знову і знову
Просту істину – прекрасне не має кордонів.
Ми повільно йдемо по набережній Вайтань…
Ось він, колишній фінансовий 
Центр цілої Азії,
А ось і готель Мир,
Який багато років тому належав
Найбагатшій єврейській родині міста.
Ми прибули на чай у це королівство
Величезних дзеркал і ламп Тіффані,
Скла Лаліка і меблів Хорта,
У ці зали, що пам’ятають звуки
Перших джаз-банд…
Як швидко минає людське життя,
Як дивно влаштовано світ:
Жодної людини тих часів
Сьогодні нема на цій землі,
А консолі, фотелі, торшери,
Люстри, вази і килими
Досі тут майже не ушкоджені часом.
Може ця скляна дівчинка-метелик
Розповість нам про минуле більше,
Аніж могла б будь-яка людина.
Банки, ресторани, готелі, парки – 
Вайтань зберегла той дух розкоші і сьогодні.
Досі вона вражає своє красою.
І знову я розкошую в обіймах модерну.
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Відвідую пекінську і шанхайську 
резиденції Сун Цінлін

І

У цьому старовинному будинку,
Оточеному прекрасним садом,
На березі живописного озера
Народився останній імператор Китаю Пу І.
Ніщо не віщувало біди, але зовсім юним
Імператор залишив цю затишну,
Ніби казкову галявину, що нині
Потопає у золоті опалого листя,
І більше не повернувся сюди ніколи.
Через дуже багато років
Тут помиратиме перша в Китаї жінка-державець,
Мадам Сун Ятсен або Сун Цінлін,
Як назвали її батьки.
Вона пережила свого чоловіка
Більше ніж на пів сторіччя
І лишилась відданою своєму першому коханню.
Які промовисті уроки нам часом дарує доля.
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ІІ

Ця юна китайська красуня
З трохи капризними і зовсім дитинними устами,
З тенісною ракеткою у руках
Позує перед камерою
На подвір’ї американського коледжу
Серед щасливих однокурсників,
Безтурботних і самовпевнених.
За кілька років вона стане
Дружиною великого революціонера,
А справа революції буде
Покликанням її цілого життя.
Роздивляюсь старі світлини,
Ніби гортаю альбом близької людини,
Аж серце стискується від болю.
Ось на столику її дзеркальце,
Хусточки з вишивкою,
Маленький ридикюль…
Вона тримає його у руках на фото,
Зробленому напередодні смерті.

ІІІ

Сун Цінлін малює курчаток.
Їх п’ятеро, вони пухнасті
Сонячно-жовтого кольору
З червоними дзьобиками
І чорними очками.
Скільки тремтливої ніжності
В цих беззахисних створіннях,
Скільки тепла…
Це музика жіночого серця.
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ІV

Заходжу до шанхайської резиденції Сун Цінлін
І розумію відразу – ця оселя була улюбленою і щасливою.
Все в ній говорить про затишок і гармонію:
І старовинна порцеляна, підібрана з витонченим смаком,
І прекрасні картини на стінах,
І зручні красиві меблі,
І найвдаліші фото довкруги,
І чудові пастельні килими.
Ось тераса, на якій Сун Цінлін
Так любила випити келих чаю
Під м’яким промінням згасаючого сонця.
Кремезні дерева, квітучі кущі,
Бездоганний зелений газон…
Це був притулок
Для ніжної душі могутньої жінки,
Яку поет назвав «трояндою Китаю».
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Зимовий Ханчжоу
нагадує про вічне

І

Ханчжоу під снігом…
Кілька поколінь такого не бачили
І може ніколи не побачать,
Значить нам пощастило!
Тож, ідемо складати свої подяки
До храму Ліньінси,
Одного з найстародавніших у Китаї.
На північ від озера Сіху
Між вічнозелених пагорбів
Проляга безкінечна алея,
Оповита сутеніючими променями
І засніженими вітами
Тисячолітніх дерев.
Цей храмовий парк,
Ці вкриті памороззю дерева,
Ця тиша довкруги,
Цей урочистий і врівноважений світ,
Ці вирізьблені в печерах
Статуї богів,
Що мудро всміхаючись,
Уважно спостерігають за нами,
Це повне злиття природи
І наших духовних поривань,
Свідчить тільки про одне –
Вічність десь поряд…
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ІІ

Озеро Сіху сьогодні сіре…
Стою під величезним парасолем,
Крізь дощ і сніг
Вдивляючись у далечінь,
Ніби хочу побачити рідне обличчя
На тамтому березі,
Далекому, як мрія.

ІІІ

Дивлюсь на нічний Ханчжоу
З вершини гори
І не вірю своїм очам:
У темному, важкому
Від снігових хмар небі,
Ніби декорація до класичної драми,
Пливе сяючий дракон.
Китайська земля ніколи не втомиться дивувати.
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Відвідую грушеву долину,
залиту місячним сяйвом
Ченде з’явилось неждано…
Виникло, ніби прекрасний міраж,
Аби огорнути красою і прохолодою
І лишитись зі мною назавжди.
Ці палаци і сади, альтанки і галереї,
Зали і тераси, стежки і серпантини,
Озера і струмки, парки і храми.
Пагоди і святилища,
І квіти, квіти , квіти…
«Скільки краси може вмістити людське серце?» –
Запитую у небес і чую відповідь:
«Стільки, скільки її є на землі».
З павільйону «Зелених хмар»
Дивлюсь на грушеву долину,
Залиту місячним світлом,
І розумію – в моєму житті
Не було прекраснішого пейзажу…
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Відвідую музей У Ченьеня в 
Хуайані
Цей аскетичний дім –
Ду Фу, Лі Бо, Ван Вей,
Піон, платан, гранат
І славний У Ченьень.
Минуло стільки літ,
Стільки століть спливло.
Невже це той поріг,
Де генія крило
Прорвалось у світи
Крізь тисячі запон,
Аби подарувать
Народу свій закон.
Закон краси й добра,
Точніше, свій роман,
В якому всі дива,
Ніби вночі ліхтар,
Освітлюють життя
Печальні сторінки,
А світле майбуття
На відстані руки.
Гранат, платан, піон,
Рододендрону тінь,
Місток через струмок,
Пташа дзелень-дзілінь.
І генія могуть,
І долі щедра длань.
Й ніколи не забуть
Святковий Хуайань.



72   Людмила Скирда

Це рай на долоні землі
І

Краса Санья робить нас щасливими,
Краса Санья робить нас веселими,
Краса Санья робить нас молодими,
Краса Санья робить нас вродливими,
Краса Санья робить нас толерантними,
Краса Санья робить нас однією родиною –
Фанів Хайнаню.
Краса Санья примушує нас
Любити і берегти Землю.

ІI

А це долина метеликів –
Мальовнича ущелина з гірською річкою.
Метелики небаченої краси
Перелітають з квітки на квітку.
«Метелики і квіти» – так називається
Книга моїх віршів, виданих в Італії.
Рік тому я ще не здогадувалась,
Що це про Хайнань.

ІІІ

Як красиво написав Голова КНР Цзян Цземін:
«Лазурне море з’єднується з небом,
Весна в Цзіня – нескінченна».
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ІV

Цим драконовим деревам тисячі років.
Вони ростуть лише тут, в затоці Ялунвань.
Ці драцени бачили так багато.
Якби вони вміли говорити, то
Жодний сайт не вмістив би цю інформацію.
Кажуть, бальзам з їх смоли
Повертає красу і молодість.
Як хочеться в це вірити!

V

Хайнань – це райський куточок на долоні Землі.
Так повинні були жити люди –
Між троянд і олеандрів, пальм і рододендронів,
На березі найчистішого моря в світі,
У теплі, радості і злагоді.
Але вони згрішили і були вигнані з Раю,
Аби після праведних трудів
На кілька днів повернутись
В цю райську місцину,
А потім в холодному, морозному Пекіні,
Або Києві цілий рік згадувать цю красу.
Невже ніхто і ніколи не поверне
Нам втрачену гармонію?
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VІ

Прекрасний сад «Циханпуду»
З усіх боків оточує павільйон
На честь богині Гуанін.
Її золота статуя, прикрашена
Рубінами, смарагдами і діамантами,
Вражає своєю розкішшю.
Коли дивишся на неї, думки про
Аскетизм і повстримність
Видаються ірреальними.

VІІ

Затока Ялунвань нагадує півмісяць молодик.
Пастельні пляжі, оточені смарагдовими горами…
Морська голубінь і срібні скелі…
Духмяні квіти і тропічні дерева…
Кажуть, цю місцину захищає
Від злих духів дракон Ялун,
Він береже пам’ять про свою кохану Цзілі,
Що загинула у морській пучині
Від шаленого кохання до іншого.
Що поробиш, нерозділене кохання –
Це завжди біда.
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VІІІ
«Тяньяхацзяо» в перекладі з китайської
Значить «дуже віддалене місце».
Колись люди вважали Хайнань кінцем неба і землі.
Тут ставили крапку, тут стишувались пориви у незнане:
Навіщо шукати щось краще, коли райські куші
Були поряд, на відстані звичайного погляду?
Так за Хайнанем закріпилась слава земного раю.
Саме тут стоять два велетні,
Два камінні помники династії Цінь.
На одному зроблено напис – Тянья,
На другому – Хайцзяо.
Тут, на цій вродливій землі,
Закохані клянуться один одному
У вічному коханні.
Коли червоний диск сонця
Повільно зникає за обрієм,
Наберіть повні груди морського бризу
І видихніть: «Я люблю тебе».

ІХ
Як приємно сховатись від літньої спеки
На горі Дунь Шань, де завжди повіває
Прохолодний вітерець, де смарагдова
Зелень дерев казковим парасолем
Розкривається над твоєю головою,
Де крижані джерела втомлюють твою
Спрагу і повертають снагу.
Колись казали: «Гора славиться не
Висотою, а духами, що на ній живуть».
На Дунь Шані витають справді «добрі духи»,
Тому її вважають першою горою Хайнаня.
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Х

Цей красивий чоловік
З юнацьким запалом
Розповідає мені про Хайнань:
Про загадковий тропічний ліс
В центрі острова,
Де не ступала нога людини,
Про море у призахідних
Променях сонця,
Коли вода переливається,
Мов перламутрова мушля,
І стає то рожевою, то голубою;
Про вишукані страви Хайнаня,
Аналога яким немає ніде в світі –
Курку, вигодувану екзотичними фруктами,
І ягня, що споживало лише траву
Безсмертя з гірських полонин;
Про рослини з сивої давнини
І про новітні, учора побудовані,
Розкішні курорти.
Ми сидимо на банкеті за головним столом,
На неосяжній галявині Mangrove Tree Resort,
Попереду тисячі гостей, а там вдалині
Море – безкрає, величне, прекрасне.
О, Хайнань!!!
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На вершині пагорба Камінний 
дзвін у Цзянси
Су Ші, Лі Бо, Вень Тянсян, Бо Дзуй І, 
А ще когорти аристократів, вчених, воїнів, 
Митців, провидців та інтелектуалів
Страшенно полюбляли піднятись на вершину
Цього пагорба і у затишному павільйоні
Розпити пляшку-другу смачного вина,
Відчуваючи себе у маленькому Пенлаї,
Тобто казковому світі безсмертних.
Картини, мозаїки і вірші, вірші, вірші
Уславили це місце назавжди.
Що не кажіть, а генії залишають по собі
Життєтворчу ауру, наближаючись до якої, 
Станеш поетом.
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Так щедро пригощати друзів вміє
лише наш товариш
Бенкет по-китайськи – це щедрості вибух!
О, вам пощастило сьогодні, ось риба
І качка, й омари, й акуляча спина,
Медузи, ягнята а ще зеленина,
Пельмені, вареники, локшина, рис…
Ну, словом, наїдків повнісінький віз
Прибув на бенкет, що проводить Сумбай.
А це не бенкет – це справжнісінький рай,
Де грають на ерху прекрасні дівчата,
Де співи лунають і це лиш початок
Чудового дійства, що друзів єднає,
Що слід у душі назавжди залишає, 
Адже маотай, мов чарівне вітрило,
Наповнить снагою і дасть тобі крила.
Відчуєш себе молодим і всесильним – 
Це схоже на ніч незабутню, весільну.
О, друже Сумбаю, ти красень і велет.
Хай доля тобі шлях до щастя простеле.
Нехай усе вище і вище твій лет,
Нехай не кінчається дружби бенкет! 
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Роздуми під час подорожі
дорогою Біньхай
Ці бухти чарівні, це море могутнє,
Озера й долини – вони незабутні.
Дивись й не надивишся – гори і води!
Це північ Китаю, це півночі врода.
Дорога Біньхай нас несе в невідоме.
Попереду радість, забудьмо про втому.
Енергія вітру і запахи туї…
Тут кожна хвилина снагу нам дарує.
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Спостерігаю нічне життя з тераси
розкішного готелю Фурума
у Даляні
Тут, у фінансовому районі Даляня,
Між банків і промінентних готелів,
Нічне життя починається святково –
Спалахують тисячі вогнів і вогників,
Оживають колосальні вітрини славетних брендів,
Починається радісна метушня на вулиці,
Аромати парфумів змішуються зі запахами
Квітів, сигарет, кави, звідкись долітає голос Синатри,
А потім звуки ерху. 
Безліч гостей сьогодні відвідають
Тисячі ресторанів і клубів, 
Де подають найсмачніші у світі трепанги,
Фаршировані свіжими омарами,
Ледь замаринованими у лимонному соці.
А ці молодики у котонових костюмах від Зеня
Грузять свою “амуніцію” для гольфа
У міні-автобус Мерседес,
Вочевидь відправляються до гольф клубу,
Аби завтра вранці вийти на смарагдове поле,
Повністю відокремлене від світу
Горами і морем і, вдихнувши
Животворний еліксир повітря,
Поринути у врівноважений плин
Чи то гри, чи то променаду.
Я дивлюсь, фантазую і радію
Можливості бачити це життя
Зовсім поруч, на відстані руки.
Життя, яке усього тридцять років тому
В цій країні не могло бути навіть казкою,
Бо народ не знав таких казок.
Тож ніколи не втрачайте віри в чудеса!
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Спостерігаю за збиранням лотосів
у провінції Сичуань
Це час збирання лотосів, але
Ще осінь не нагадує про себе.
Рожеве древо над ставком цвіте
І сонячне тепло, мов ллється з неба.
В човнах дівчата. Ніжні голоси
І тихий спів, і тихий плескіт хвилі.
Що хочеш нині в неба попроси,
Все буде подароване людині.
Бо час настав ужинків і щедрот,
Бо час настав великої любові,
Яка благословить і мій народ,
Про це молюсь під співи світанкові!
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Вірші, написані в пору цвітіння
азалій  в   Байлі

І

А що таке любов? Любов – це чудо!
Ти взяв мене за руку, мовив: «Людо …»
І щастям засвітилося лице.
Ця мить прекрасна, світла, незнищенна,
Бо Господом вона благословенна.
Кохання наше вічне. Вірьмо в це…

ІІ

Блукаємо між весняних азалій,
Поміж азалій у цвіту блукаєм…
Ти світлий, ніжний, наче білий птах,
Що пригорта крилом свою голубку.
Коханий мій, нехай не буде смутку
Нині і прісно у твоїх літах.
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ІІІ

Ми на вершині вічної гори…
Які безкраї далі навкруги…
Цілуєш мої руки й промовляєш:
«Ти – найдорожча в світі, ти моя.
Без тебе я, то висохла земля.
Мов джерело, ти душу напуваєш».

ІV

Ти написав мені прості слова,
Слова в яких твоя любов жива,
Твоя любов палка і незрадлива:
«Ти – сонце усього мого життя.
Люблю тебе до сліз, до забуття.
Прибудь до віку юна і щаслива».



84   Людмила Скирда



Гори і води  85

З книги
МЕЛОДІЇ ЧОТИРЬОХ СЕЗОНІВ
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Весна



Гори і води  87

*   *   *

Невже весна? Невже весна, мій друже?
Скінчилися морози люті й дужі,
Фіалки зацвіли на моріжку
Вдивляюсь в небеса й очам не вірю –
Весняне птаство полонило ирій
І чути пісню жайвора дзвінку.
Стрічай весну духмяну і легку!
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*   *   *

Зима минула. Скоро скресне крига.
Відлига в місті й на душі відлига.
Неначе ми прорвались крізь облогу,
Аби відчути тепле слово Бога.

*   *   *

Неподалік гори Ланьчжоу
Колись збирались фани слова
І в «Павільйоні Орхідей»
З’являлися мільйон ідей,
І сотні рим, і сотні віршів,
А серед фанів був найбільшим
Любителем «чжуецзані»
Славетний майстер Ван Сиджі.
І чаші із міцним напоєм
Пускали вздовж ріки стрімкої,
І кожен чашу мав спіймать
Й негайно опус написать.
Отак з’являлись древні книги
В часи весняної відлиги,
В епоху Хань, в епоху Цзинь,
І навіть за правління Динь.
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*   *   *

Птахи і квіти… Краще за Чжу Да
Ніхто не зміг це диво передати.
Вони прийшли до кожного у хату.
І не страшні ні горе, ні біда
Тобі тепер, бо квіти з го хуа
Будуть від зла завжди оберігати.

*   *   *

Сократ, Платон і Шак’ямуні,
Конфуцій, Лао Цзи, Менцзи…
Чому з’явилися в ту пору
Оці славетні мудреці?
Можливо людство вже чекало,
Можливо зорі стали в ряд,
І зазвучали як хорали,
Скарбниці істин і порад.
І на моїм столі сьогодні
Лежать Куй Цзи і Лао Цзи –
Величні, ніби Гімалаї,
Могутні й вічні, мов Янцзи.
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*   *   *

А й справді, що воно таке – природа?
Чи дощ, чи сніг, чи сонце, чи негода –
Люби її, прекрасну і всевладну!
Вона не зна ні відчаю, ні страху,
Дарує нам снагу і рівновагу,
Рятує у хвилину безпорадну!

*   *   *

Як ти нас знайшла?
Де про нас почула?
Мудра, наче гуру,
Ластівка мала.
Розкажи мені,
Де ти гостювала,
Чом не прилітала,
Навіть уві сні?
«Я не дрозд, не шпак,
Я – урочий знак.
Що він розповість?
Дивну, щасну путь
Вам не обминуть!
Вірте в добру вість!»
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*   *   *

Як відблиск космічний у кожній людині
Є сила, що зветься тепер кундаліні.
Так легко було мені серцем вбирати
Розважливу мудрість Махабхарати.
І знати: усе від людини в людині,
Безсмертна вона і вовіки і нині.

*   *   *

Я не мстила ні разу,
Не рекла: «Азм воздам».
Пробачаю образи
Друзям і ворогам.

Це не пересторога
Й всепрощенства синдром.
Просто це перемога
Любові над злом.
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*   *   *

Я думаю – що таке досвід,
Упавши в траву горілиць?
Він, мабудь, формується просто
З мільйона життєвих дрібниць.
І те, що ми серцем пізнали,
І те, що зумієм пізнать.
Чи можна уклавши в анали,
У спадок комусь передать?

*   *   *

Який чудовий вірш! Яка могуть!
Чен Хаосу зумів у вірш вдихнуть
Енергію всесильну і нестримну.
«Ми досі молоді!» – сказав поет.
Я згодна з ним! Прекрасний мрії лет
Дарує нам цю молодість безцінну.
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*   *   *

Де я була? Я купувала шовк.
Ти подививсь на мене і замовк.
І вмить згадалось – на початку травня
Ми забрели в провулок Дешалан.
Старий Китай нас захопив у бран
І зазвучали ритми й ноти давні.
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*   *   *

В ранковий час, о так, в ранковий час
Зустріла Вас на сонячній алеї.
Й Ви поспішали, гольф чекав на Вас.
Я ж малювала вранішні лілеї.

Ставок був невеликим, але він
Прекрасним був й достоту рукотворним:
Кущі півоній, іриси й за ним
Ще три сосни, мов золоті валторни.

Ви підійшли і посміхнулись так,
Немов усе життя мене чекали.
Я здивувалась й мовила: «Ні хао!»….

Й подумала – це, мабудь, добрий знак,
А, може, це китайський зодіак,
А, може, це міраж над літнім ставом?
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*   *   *

Розквітли вранці померанці
На схилах Хуашань гори.
Весни співці, моцартіанці!
Берись до пензля і твори!
Як сяє цвіт на темнім листі,
Не просто сяє, а гряде
Духмяне, чисте, променисте
Життя прекрасне й молоде!

*   *   *

О, Гао Мане, твій портрет Тараса,
Мабуть, один з найкращих в цьому світі,
Твоя рука лежить на «Заповіті»,
Рядки якого вічності окраса,
Тому ви вдвох, неначе друзі разом
Десь летите над людством й понад часом.
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*   *   *

Цей вірш для павлонії, тільки для неї.
Мов хмара бузкова пливе по алеї,
Коли зацвітає це древо премиле,
Коли підійма пурпурові вітрила,
Коли розгортає свою парасолю,
Яка порятує й від зливи, й від болю.

О, ні, недаремно на дереві цьому
Шукає притулок від блискавок й грому
Птах щастя казковий, п’ятикольоровий…
Вгадали! Це – Фенікс, що знову і знову
Відродиться з попелу. Смерті нема.
Існує одвічна життя таїна.

Тож квітни, павлоніє, в затінку саду,
Аби дарувать насолоду й розраду,
Аби переконувать нощно і денно:
Життя є безсмертне! Краса – незнищенна!
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*   *   *

Весна зимовий сум загоїть,
Гріхи відпустить, стишить щем,
І наші душі, нас з тобою
Омиє праведним дощем.
Всю ніч, всю ніч ми проблукаєм,
Чи в небесах, чи на землі.
У цім, такім далекім краї,
Де всі щасливі й молоді.

*   *   *

Теплий бриз колихає фіранку.
Я прокинулась. Шоста ранку.
За вікном океан. Синій простір.
Над вікном ластів’я хоче в гості.
Це оселя славетного майстра.
Він назвав її «Біла айстра»,
Бо вона потопає у квітах,
Ароматом легким оповита.
Я вдивляюсь у синь океану.
Як назвати – блаженство, нірвана –
Стан душі, що над світом цим ніжним
У молитві завмерла, мов Крішна.
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*   *   *

У фіолетовім тумані
Поміж гліциній молодих
Ніким не впізнані й незнані
Ми пропливали повз горіх,
Повз клен розлогий, кущ азалій,
Ліхтарики і ліхтарі
У фіолетовій нірвані
Ми танцювали до зорі.
Всю ніч звучав і сяяв зримо,
І шаленів оцей кураж:
Даль океану незглибима,
І скрипки голос невситимий
Для нас з тобою і про нас.
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*   *   *

Беру блокнот і думаю, що час
Предивну гру розпочина із нами.
Він проплива, ні, прослиза крізь нас,
Стає примарним, мов стає туманом.
Ще вчора день був довгим і важким,
Життя було розважливе й повільне.
Сьогодні все летить, як вихор рвійний,
Змива сліди, з облич здирає грим.
І тільки сад так само розквіта,
І бузина так само лебедіє…
Лише природа поспішать не вміє,
Як вічність мудра й вічно молода.
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*   *   *

О, ластівко! О, геометр!
Що креслиш ти у небі синім?
Довершеність класичних ліній
Вінчає твій весняний лет.

О, ластівко! О, диригент!
Керуєш всім пташиним хором.
Весни музичний інструмент
Пестунка ніжної Аврори.

*   *   *

Тут, у тихім саду,
Між троянд і лілей
Я збагнула одну
Найпростішу з ідей.

Лиш жертовність врятує
Тебе і мене.
Це єдина клейнода,
Що не промине.
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*   *   *

Облога фіалок, облога конвалій –
Це ліки найліпші від втоми й печалі.
Це вої чарвні, ця армія ніжна
Свій наступ веде планомірно й успішно.

Сьогодні уранці я вийшла на ганок,
А далі – ні кроку, там море фіалок.
О, милі мої, мої рідні чужинці!
Ну що ще бракує цій радісній жінці?

*   *   *

Вже провістила ластівка весну,
Вже проросли нарциси і тюльпани,
І журавель блука зеленим ланом,
Й квітневі дні оновлення несуть.

І Великодній піст, що проминув
В щоденнім каятті був, мов свічадо,
В якому ми побачили початок
Невідворотних і цілющих жнив.

Так, жнив душі, бо радісна душа
Стає ураз неначе поле щедре,
Коли її наповнить милосердя
І спраглим дасть напитись із ковша.
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*   *   *

Яка весна! Я упаду в траву,
Щоб серцем до землі, й порину в тишу.
І все в мені, клітини найдрібніші
Підтвердять суть просту, що я живу!

Неначе спринтер стрічку розірву,
З розгону опинюсь в обіймах вишні,
Й мої роки, немов сніги торішні,
Зійдуть, аби явить мене нову!

*   *   *

Коли весна зненацька вибухає
Цнотливим гроном молодих суцвіть,
У неї вчусь натхненню світ любить
І знову світ для себе відкриваю.

І сад пливе, неначе біла зграя,
Пекін подібний на бузкову віть,
Душа зрина у синю небозвіть
І світить, мов зоря, що не згорає.
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*   *   *

І більше жодного мінору!
І більше жодної печалі!
Наш вектор тільки вгору й вгору!
А наш маршрут – все далі й далі!
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Літо
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*   *   *

Ранковий сад прекрасним був, як пісня.
Стояли верби над ставком і листя
Їх шелестіло у поривах вітру
Так ніжно, що душа цвіла від світла
Любові до цього земного житла,
Який ніхто не знищить і не зітре.
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*   *   *

 «Душа – це те, що нас єднає з Богом» –
Сказав мій друг і щезнув десь за рогом
Монастиря, що зветься Шаолінь.
Бо фаном був Кунфу, тому щороку
Він приїздив сюди і брав уроки
Гармонії між Янь і ніжним Інь.

*   *   *

Які ми різні, різні і чужі…
А може ні, ми – інші, але рідні…
Чи ні – ми квіти, що цвітуть у квітні.
О так – ми квіти, ноти чи вірші…
Ми втілення космічної душі.
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*   *   *

Я снідаю щодня в цім ресторані…
Тут кельнери у смокінгах, а в залі
Скляна тераса просто над ставком,
Де коропів червоних цілі зграї,
Де лілії повільно розквітають
І де в кущах сміється милий гном.

Коріння, трави, зерна, свіжі соки…
Organic Food – це наш рятунок й доки
Ми це не зрозумієм – горе нам!
Бо будемо важкі і товстобокі,
Бо будемо подібні на Cherokee,
Як не крути, а будуть навіть щоки
Лежать на плечах у прекрасних дам.

Мені заварять чай, що зветься сіньтя.
І стану я всесильною, мов ніндзя.
Тож вийду в сад і зрозумію враз,
Що я цей світ любовію рятую:
– «Люблю тебе, мій світе. Чуєш?» – «Чую!»
Буяй, сіяй, світи! Гряде наш час!
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*   *   *

О, Миколаю, захисти мене,
О, Хресте Животворчий, дай опору.
Хай возсіяє доки видно зору
Благословення чисте і святе.

Неначе дим, хай зникнуть вороги,
Нехай розстануть біси віск неначе.
І зазвучить хорал любові – значить
Господь живе в душі і довкруги.
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*   *   *

О, Господи, прости мої гріхи!
Я грішна дуже, визнаю і каюсь.
Молю тебе, пробач, я повертаюсь
Під твій покров назавжди, назавжди.

Аби возносить чисті молитви,
Аби любити світ і в світі суще
І зрозуміти щастя – неминуще,
Аби повірить, що безсмертні ми.
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*   *   *

Кінчається піст і кінчається літо.
Вже лист опадає з берез над ставком,
Вже яблучко світить червоним бочком,
І вже по-осінньому сонечко світить.

В душі розцвітає небес благодать,
В саду доцвітають осінні троянди,
Над світом звучать афірмації й мантри,
У серці моєму молитви звучать…

*   *   *

Я – сонце твоє, твоє сонце.
Ти – сонях, задивлений в небо.
Щоранку всміхаюсь до тебе
Й пишаюсь своїм охоронцем.
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*   *   *

Сонце у тумані,
У тумані став.
Зветься це футянем,
Ти таке чував?
Це, коли в Пекіні,
Більше сорока
Й небо сіро-синє,
Й погляд, мов блука.
Між дерев вологих,
Квітів і кущів
Натомивсь небога
Ув альтанці сів.
Це, коли повітря,
Тепле і густе.
Це, коли на вітах,
В’яне все живе.
Це, коли під вечір,
Втома нас дола.
Це, коли малеча,
Словом дітвора
Кисне у басейні
Тридцять днів підряд
Й прохолода важить
Більше аніж клад.
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*   *   *

Це повітря густе і важке
Ріже ластівка гострим крилом,
Їй футянь не страшний, адже це –
Лиш фантом, лиш фантом, лиш фантом.

*   *   *

Я думаю сьогодні про Тибет,
Хоч не була ніколи там, та знаю:
Людська душа незнаного бажає
І починає лаштувати лет
У ті захмарні, золоті краї, 
Де стільки знань приховано віками,
Де в Шамбалі езотерична брама
Нам відкриває загадки свої.
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*   *   *

Мене стрічає хор сорок –
Улюбленець Шанель.
То білий крок, то чорний крок
Тілень, тілень, тілень.

Хода поважна, горда стать –
Ну, просто комільфо.
Хотіла б їх намалювать,
Чи краще ні, зафільмувать,
Як це зробив Трюфо.

*   *   *

Лілеї – троянди, троянди – лілії …
Прослався цей шлях у моєму житті.
Цей шлях засвітивсь у житті у моєму,
Це диво зійшло на моєму путі.
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*   *   *

Я готова, я готова
Починати знову й знову
Цю життєві карусель, 
Що летить крізь ніч і день.
Перший день – зелені поні,
Потім – слоники червоні,
Далі – золота карета…
Чим не транспорт для поета!
І ніяких бізнес-планів.
Ми залишимось в нірвані.
Радість творчості – до Бога
Найнадійніша дорога.
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*   *   *

Петуній час, петуній час,
Рожевих, жовтих, білих, синіх…
І повертається до нас
Пора гортензій і гліциній.
Пора черешень й полуниць,
Пора півоній і жасмину.
В ній все знайоме до дрібниць,
У ній немає місця спліну,
Бо світ цвіте, 
Бо світ в плодах,
Бо в світі радість прибуває.
О п’ятій в світі цім світає
Й корона сонця золота
Повільно й легко випливає,
Прекрасна й вічно молода!
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*   *   *

В Пекіні дощ, в Пекіні дощ…
Мій друг сказав, що дощ, мов дож,
Приходить в діамантах вод,
Аби порадувать народ.
Тому, що дощ – найрідший гість
У цих краях. Мов добра вість
Спадає він з Божих висот,
Мов хтось набрав рятівний код.
Змиває все – і бруд, і пил.
Переставля на свій копил
Акценти в нашому житті.
Purification на меті
Мабуть, він має в ідеалі.
Отож, відкинемо деталі
І просто вийдемо під дощ,
І жодних не потрібно прощ.
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*   *   *

Поезіє, ти – янгол мій.
Це значить кожну мить
Я можу розгорнуть сувій,
Як це робив Ду Фу, друг мій,
Аби любить й творить.

*   *   *

Спадає спека і футянь
Лишає нас поволі.
Ми вижили! Тож море знань
Нам залишив палкий футянь,
А, може, й виклик долі.
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*   *   *

Сосна, бамбук й зимова слива –
Достатньо аби буть щасливим…
Фенікс, дракон і черепаха
Нам принесуть небесне благо…
А цвіт півонії й целінь –
Це просто вічне Янь та Інь…

*   *   *

Юні пекінки мчать на роверах
Хто на навчання, хто в інші сфери
В джинсах, футболках, спідничках і рюшах,
Кепі, панамках і капелюшках.
А ця в пелерині – мереживо біле
Так нагадала янгольські крила.
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*   *   *

Сьогодні дощ, чи ні, скоріше дощик.
Я обійшла весь сад без парасолі,
Адже не купиш ні за які гроші
Оцей гідромасаж, цей дотик долі.

*   *   *

Ранковий став і верби над ставком
Нагадують про милу Україну.
Тут зупинився час. І я спочину
У аурі між дійсністю і сном.
Покаюсь перед Богом, помолюсь
У храмі саду, у зеленім храмі.
Пошлю любов Олюні, Юрі, мамі
І сонечку щасливо усміхнусь.
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*   *   *

І я сказала: «Годі про сумне.
Дивись, метелик в мене на палітрі,
Такий великий, схожий на колібрі.
Все розуміє – зна, коли і де
Спинить свій лет, присісти, відпочить,
Щоб опинитись на моїй картині.
Які у нього крильця темно-сині,
Як хочеться цю мить призупинить»!

*   *   *

Оце і все. О, де ти, дика спеко?
І відповідь: «Радійте, я далеко».
Не віриться – футянь минув, мов сон.
Мав рацію премудрий Соломон!
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*   *   *

Ми вийдемо в сад. О, яка прохолода
Спустилась з небес на дерева і води.
І світ ожива. І в моїх синьожилах
Пульсує не кров, а божественна сила.

*   *   *

Це літо кавунів…
Їх гори тут і там.
Китай помолодів.
О, кавуновий храм!
Цілюще джерело
Вологи і снаги:
З’їдаєш півкіло і,
Справді, мей венті.
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*   *   *

Водяні лілеї, золоті кувшинки…
Липа, а над нею в’ється жайвір дзвінко.
Ніби Україна – поле, в полі юнки…
Але то не поле, то для гольфа лунки.

*   *   *

Зусібіч фітонциди – там сосна,
Там кіпарис, а тут секвоя дужа.
Над нами зорі. Ніч така ясна.
Ми пливемо з моїм коханим мужем
У цім басейні срібно-голубім,
В цій стороні далекій, Піднебесній.
Ми молодієм з кожним днем і в цім
Я бачу Божий промисел чудесний.
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*   *   *

Лі Бо сідає до столу,
Затягує пісню юначу
І доки не впаде додолу,
Він п’є, і сміється, і плаче.
А потім прокинеться вранці
Під дружні цикадові співи
І враз зрозуміє – ми бранці
Якоїсь небесної сили.
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*   *   *

Ставок нагадує «шусюй»* –
Лілеї, лотоси, качки…
Цей потрясаючий фен шуй
Ось тут на відстані руки.

Чи вдасться описать мені
Цей став, неначе у «шусюй»?
Мабуть, що ні, мабуть, що ні..
Тоді – малюй, малюй, малюй!

*«Шусюй» – сичуанська вишивка, якій вже понад тисячі років.
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*   *   *

Я вийшла у сад. Іще спали лілеї.
Я йшла по росі до альтанки своєї,
З якої, неначе з гори Еверест,
Все видно довкруг і все чутно охрест.
І ось, з-поза хмари, неначе на сцені,
Світило з’явилось і токи шалені
Дістались землі, і води, і чола.
І сад заспівав і душа зацвіла.
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Осінь
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*   *   *

Місяць вийшов повільно і тихо.
Зупинивсь між розлогих узвиш,
Над рікою, що вічністю диха,
Диха вільно, мов пісня чи вірш.
Це хвилина уроча й жадана,
Час настав для палких молитов,
Мрія лине у світле незнане,
І не зна перешкод і заков.

При столі вся велика родина
Ритуальну вечерю вершить…
Ця, така гармонійна, хвилина
Вчить любові, навчає любить.

Буде дім повний щастя, мов місяць,
Буде в домі достаток і мир.
Ліхтарі, що над вікнами висять,
Ретранслюють цю віру в ефір.

І пливуть понад башти і вежі
Міріади послань золотих.
Ця енергія, справді, безмежна.
О, Китаю, це твій оберіг!
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*   *   *

Сьогодні День родини. Що це значить?
Якщо ви разом, світить вам удача,
І щастя, і добробут, і снага.
Тому Китай в цей час завжди в дорозі,
До рідних берегів усі, хто в змозі,
Летять на крилах, їдуть, їх гука
Любов батьків і предків дух одвічний.
Красивий звичай? Так, красивий тричі!

*   *   *

«Скирда – я Вас люблю» – так зветься вірш,
Присвячений мені не десь – в Китаї.
І я відповідальність відчуваю,
Бо читачів моїх все більш і більш.
«Я Вас люблю!», – і сказано усе.
«Вас теж люблю!», – у відповідь сказала.
Відтак у світі більше світла стало.
Вірш, радість, лист, усміхнене лице…
Для мене так багато важить це.
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*   *   *

Листи летять з усюди… Весь Китай
Читає мої вірші. Диво з див!
Сто тисяч в день відвідують мій сайт,
Аби почуть душі моєї спів.

*   *   *

Дивись на світ, люби цей світ, мій друже,
Лише тоді ти будеш мудрим й дужим.
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*   *   *

Ховаю у шафу шовки і шифони…
Скінчилися літні бали й перегони…
Лишились на сайті троянди й лілеї –
Мій літній ескорт, мої ельфи і феї.

*   *   *

Душа болить… Душа радіє…
Значить існує, значить діє
Субстанція та фантастична,
Що робить існування вічним.
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*   *   *

На дворі осінь. Жовтень на порозі.
Я так люблю цю пору. У знемозі
Дерева у плодах схилили віти.
Як тихо довкруги. Як сонце світить
Нещадно і прощально водночас.
Ще тиждень, два – й зима відвіда нас.
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*   *   *

Цей качиний парад
На дзеркальнім ставку,
Спів ранкових троянд,
Зозулине куку,
Шелест верб, шелест верб,
Ніби десь над Дніпром,
Й дуб старий, мов адепт
Між реальністю й сном.



Гори і води  133

*   *   *

Я бреду по осінньому саду,
Я складаю сонети й пеани,
І деревам, і квітам, і ладу,
Що існує без нас й поза нами.
Це природи майстерня велична,
Це гармонія тверді і неба.
Світ оцей мене манить і кличе
Й водночас не пускає до себе.

*   *   *

Флотилія качина пливе переді мною…
Тут поглядом спочину під ніжною вербою.
Відчую дивний спокій, забуду всі турботи.
Адже ми є лиш доки, є диво це – природа!
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*   *   *

І ось лелека, добрий бузько,
Приніс колиску на мотузці,
Повісив на старій черешні
І зник той бузько обережний.
Мене знайшла бабуся. Дід
Аж вигукнув: «Оце так плід!»
Тому і досі всіх вражаю,
Асоціююся з врожаєм!

*   *   *

Найбільше благо – так вважав Конфуцій –
Подовше жить. Вчимося ж цій науці!
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*   *   *

О п’ятій ще темно, о шостій світає
Так непомітно пора наступає
Осінніх туманів, пожовклого листя,
Що ранком ущерть засипає обійстя.
Яка прохолода! А значить – наснага!
Я можу усе. Я подібна до мага.
Сідаю під кленом, що зветься моміджі,
На схід повертаю спокійне обличчя,
Вдихаю озон й ароматів букет –
Співець цього світу – вкраїнський поет.
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*   *   *

Повний місяць,
Повне щастя,
Повний дім
І небо синє.
Ні печалей,
Ні напастей,
Просто йога – Кундаліні.
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*   *   *

Сьогодні місяць молодий, 
Мов срібний серп, 
Мов знак таємний,
Холодний, витончений, чемний,
Мов нерозгорнутий сувій.
Але невдовзі стане він
Світилом ночі променистим,
Що ллє на землю світло чисте
Й прекрасне, мов церковний дзвін.
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*   *   *

І знову повний місяць. Він прекрасний! 
Він дивиться на світ з нічних небес.
І в кожнім домі править за окрасу,
Бо сяє, ніби в діамантах весь.
А ми йдемо алеєю повільно,
Мелодія чужа летить здаля,
Нерідна мова, не своя земля,
Але своя оця зоря вечірня.
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*   *   *

Коханий мій, твій лист живий, він диха,
Оберіга мене від сплину й лиха,
Дарує серцю віру і любов,
І звеселя, і тішить, і втішає
Своєю теплотою зігріває,
Неначе Богородиці Покров.
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*   *   *

В цьому світі, такому прекрасному,
Цій оселі земній для людей
Нам бракує лиш дії вчасної
І гуманних духовних ідей.
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*   *   *

Грузинська балерина, славетна і прекрасна,
Відвідала Китай, навпрочуд своєчасно.
Погода – хоч куди, китайці на vacation,
В столиці full relax,
Нежданий мов sensation,
І ми пішли в Da Dong, боготворимий мною.
Ми їли Beijing’s Duck з легендою живою,
Ми випили вина грузинського три літри,
Наш клич : «До дна, до дна…» кудись летів за вітром.
І спогади, і мить ота дорогоцінна,
Коли й душа летить в Тбілісі із Пекіну.
А може у Батум, у сад Махінджаурі,
Де при столі сидять Циала і Тімурі,
Де найсмачніший хліб, найзапашніша кава,
Й життя сердечний триб, й розмова нелукава.
Це так було давно й далеко від Пекіну…
Я, наче у кіно, бачу себе – дитину
І розумію – ні, минуле не минуло,
Лишилися ті дні, той сонячний притулок
На морі, у саду, у теплім Кобулеті,
Подібного нема ніде на всій планеті!
Тому летить душа, тому душа співає
І тужить за земним і неповторним раєм.
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*   *   *

Цю «Bentley», що я зустрічаю щоранку,
На швидкості сто веде китаянка.
На вигляд сімнадцять. Справжня красуня.
Отак за реформи Китай голосує!

*   *   *

Я так люблю це свято в дні осінні.
Дерева золоті і жовті дині,
Троянди запашні і канів спалах,
І благодать в душі, і сонце гріє,
Й збуваються усі солодкі мрії.
Краса оця мене зачарувала:
«Це, мабуть, щастя», – тихо проказала.
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*   *   *

Ось дім подібний на шато,
Довкола нього сад,
Про нього мріяла літ сто,
Мабуть літ сто підряд.
Журчить фонтан, струмок дзвенить,
Левкої, солов’ї,
І кожний мент, і кожна мить
Щасливі і мої.
А по дорозі Bentley мчить,
За ним наш долматін.
І в серці музика звучить
Чи Mozart, чи Chopin.
О, саде мій, о наш юань,
О, ніжний серця спів,
Це Божа длань, це Божа длань,
Божественний мотив.
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*   *   *

Чи збіг обставин?
Чи просто диво –
Все віщувало
Життя щасливе:
Гора зелена,
І клуб розкішний,
І птиця фенікс,
І Рамакрішна.
Пагода древня,
Вечірні далі,
І небо в зорях,
Як у медалях.
В Ханчжоу осінь –
Це незабутньо.
Я чую досі
Як грає лютня,
Чи може ерху,
Чи може біва…
Все нам віщує
Життя щасливе!
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*   *   *

Я п’ю «лунцзін»,* духмяний, солодкавий
І думаю про невмирущу славу
Цього напою і про таїну,
Яку він береже тисячоліття,
І про прекрасну суть цієї миті,
Душа, мов прокидається від сну,
І вірш ляга на тверді білизну.

*Чай «Колодязь Дракона»
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*   *   *

Вже листопад. А у Ханчжоу літо.
Рожеві квіти на зелених вітах.
А головне, так тепло на душі
Від слів, що друзі берегли для тебе,
Від гарного вина, ясного неба…
І розумієш серцем – то потреба
Цим дням осіннім присвятить вірші.
Ну а про що? Про все. Лоувайлоу –
Славетний ресторан в серці Ханчжоу.
«Лун цін ся жень» – найкращі в цих краях,
І «Дун пхо жоу» твір мера і поета,
«Цзяо хуа цзі» – то гордість і прикмета
Ханчжоуських шефів по усіх світах.
Ніч за вікном. Вогнями спалахнуло
Сіху величне й ожило минуле.
Ці пагоди і дамби, й острови,
І павільйони, і мости, і кручі,
І звідкілясь мотив «Бе саме мучо».
«Романтика назавжди» – ці слова
Сам імператор написав на арці –
Він був поетом і мистецтвознавцем.
О, острівець гармонії і тиші!
Я шлю тобі свою любов і вірші.
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*   *   *

«У шань тянь фен» – це феніксів оселя.
Тут близько до небес, немає стелі,
Що відділяє нас від зорь і Бога.
На сьоме небо тут пряма дорога.
І пагода прекрасна, наче квітка,
Нас не питає – хто ми, що ми, звідки?
А підніма на крилах і летить
В оспівану поетами блакить.



148   Людмила Скирда

*   *   *

Криниця дракона – так зветься село,
У горах зелених, до неба чолом,
Під лагідним сонцем «лунцзін» проростає –
В Китаї немає смачнішого чаю.
А ось над горою чарівна тераса.
Ми саме на ній враз вирішуєм разом:
Тут спробуєм свіжий славетний «лунцзін»,
Подалі від гомону, міст і долин.
І ось нам приносять прозорі бокали.
Чаїнки, як воїни-стражі повстали,
А не полягли, як зазвичай бува.
Ковток і ти чуєш, що «ці» прибува.
Чому пам’ятаю цю мить невловиму?
Чому повертатись з гори у долину нам так не хотілось?
Чому у душі все знову, і знову, і знову вірші?
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*   *   *

О, мій святий, мій любий Михаїле,
Я дякую тобі й тобі молюсь.
У тебе доброти і віри вчусь,
І вчусь як Божий світ любить щосили.
Осінній день палає за вікном.
Зелений чай. Блакитна філіжанка.
Зів’яле листя пахне терпко й п’янко
І верби похилились над містком.
О, саде мій, вже осінь надійшла,
І Михаїлів день уже згасає,
І впевненість, мов зірка, воскресає:
Ні, не торкнеться сум мого чола.
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*   *   *

В районі трьох гір сім будинків стоять,
На кожному з них літ минулих печать,
Ідея Ма Юня – (мізки number one),
Красу зберегти – хао кан чи charmant.
Ми робим світлини, ми просто блукаєм
Під плескіт води у струмках й водограях,
Ми, мов розчинились, у вічній природі –
На заході – гори, озера – на сході.
О, де ти коханий? – Я – лотос прекрасний!
О, де ти кохана? – Я – зіронька ясна!
О, де ти Китай, півтора мільярди? –
Я – Всесвіт довкруг, а не крапка на карті.
Хвилини оці щонайменше безцінні,
Бо ти розумієш, що космос в людині.
О, вічна гармонія тверді і неба…
Ми ніби вбираєм це диво у себе.
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*   *   *

Жовтий лист. Порожній сад.
Місяць зветься листопад.
Тужить скрипочка за літом –
Танго зветься «Компарсіта».
Я самісінька в кімнаті
За комп’ютером, мов дятел.
У кімнаті тепло й тихо.
Злагода довкола диха.
Не дивуйся, придивися –
Добрий час тут зупинився.
Мить надходить своєчасно,
И люстро каже: «Ти – прекрасна!»
І уже ніщо на світі
Не заступить цеї миті.



152   Людмила Скирда

*   *   *

Отак, як Ван Сичжі*,
Я хочу працювать –
Альтанка, тихий став
І Божа благодать,
Лиш порухи душі,
Лиш вітру шелестінь,
А на м’якій траві
Верби старої тінь.
Прелюдія життя –
Це титанічний труд,
Це труд до забуття,
Коли вже рук не чуть.
Ну а вінець життя –
Це золотий врожай,
Який збирає весь
Цей піднебесний край.

* Ван Січжи (303-361рр.) – каліграф епохи східної Цзінь, який прославився, як 
«бог каліграфії» завдяки таланту і незвичайній працьовитості. Найвідоміші 
твори «Прелюдія в альтанці Ланьтін», «Ясна погода перед снігопадом».
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*   *   *

Універсальний триколор* –
Коричневий, зелений, жовтий…
У нім осінній є мінор,
І є у нім акценти форте.

Ось іноземець на коні,
Вояка хоч куди і красень,
Може і він сумує часом,
Але не в героїчні дні.

Верблюди, коні і бики,
Принцеси, діти і артисти…
Вони пережили віки
І нас зустріли дженджуристо.

І дарували нам тепло
Трьох кольорів, мов світлу осінь.
Вони живі й прекрасні досі,
Немов земля й на ній зело…

* Трикольорова кераміка танської династії.
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І

Ми знову вдвох в цій дальній стороні
За сімома морями, за горами.
Любові світло й злагода між нами,
А наші дні розважливі, ясні.

О, як хотілось написать мені
Щось елегійне, щось, про що роками
Я мріяла. Та маєм інші карми –
Жага дерзань засвічує вогні

Нам знову й знову. Й знову ми у дії!
Лише вперед, лиш до вершин, до мрії
Не думкою, усім єством злетіть,

А потім у незнане з головою
І знов у небо, до зорі, якої
Нам навіть в снах ще не вдалось зустріть.



Гори і води  155

II

Стоять сади в оранжевих плодах.
Осінній день, мов повна чаша. Тихо.
Спадає лист, земля потужно диха,
Світ змінюється просто на очах.

Стає прозорим, ніби золотим,
Стає, мов казка, трохи загадковим.
Ставок лежить, мов золота підкова,
І золотавий парк сія за ним.

А ми рушаєм пагоді назустріч.
Вона сія на пагорбі чи кручі,
Чи в небесах пливе. Не в тому річ.

Важливо те, що ми удвох, як завжди,
І, що довкруг небачені пейзажі,
І що у небі журавлиний клич.
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III

Невдовзі осінь нам махне крилом.
Позолотіли гінко вмить і ранком
Я не впізнала сад і ту альтанку,
Що помороззю сяє, ніби склом.

Цей ранок – між реальністю і сном.
Ледь видно у тумані: китаянка
Займається тай чі і пахне п’янко
Зопріле листя під моїм вікном.

Коханий мій, рушаймо в тиху осінь…
Вже досить боротьби, гонитви досить.
Поглянь, яка краса вдалечині!

О люба, ні, нам рано спочивати.
Майбутнє наше славне і крилате,
Попереду у нас найкращі дні!
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*   *   *

Неначе “alma mater” –
Таке тепло зусюди.
На нашім світлім святі
Красиві, добрі люди.

Чжецзян співає „Ганзю”,
Летіть осіннє листя,
Запрошує до танцю,
Вальсує на обійсті.

Це молодість Китаю,
Його снага і врода!
В майбутнє посилаю
Свого натхнення подих!
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Зима
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*   *   *

Зимовий сад, прозорий і легкий,
Немов летить, парує над землею.
А я іду по сонячній алеї,
Яка мені нагадує сувій

Безцінний і прекрасний. Божий дар
Природи дива назавжди із нами.
Любіть її і бережіть. Віками
Вона нестиме вам натхнення чар,

І силу, і красу, і благодать
Душі поривів, мудрості глибини.
Її могуть не знає втоми й спину.
Колись і ми не будемо їх знать.
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*   *   *

Писати вірші в літаку,
Точніше у польоті,
Ідея ця Чен Хаосу
Подібна ніжній ноті.

Адже політ – це свято сил!
Поезія у русі
Дарує нам могутність крил,
Отож, літаймо, друзі!
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*   *   *

Цзінхун з Аньхою аж червоний…
Це всіх міцних чаїв корона.
Його п’ємо в зимові дні,
Коли вітри північні, люті,
Коли морози вже у грудні,
І помаранчі запашні.
Зима – це теж фрагмент культури…
Напої, страви, партитури
Зимових свят, вистав, вогні
Ялинок новорічних, гості
І тости, тости, тости, тости,
Допоки світло у вікні.
Всі розійшлись, ми вдвох з тобою
І чай, і чай, і чай з Аньхою.
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*   *   *

О, Гао Мане, друже мій чудесний!
В моїй душі мелодія воскресла
Забутих літ, коли я ще дитя
Гортала книгу про краї далекі,
Де пагоди, дракони і лелеки,
Де зовсім інша часу течія,
Мов кликала мене в нове життя.
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*   *   *

І він сказав мені, поцілувавши скроню:
«Ти – чиста, мов роса на лотоса долоні».

*   *   *

Юань Сікунь вивчає Лао Цзи
І створює скульптури мудреця.
Це між минулим й нинішнім мости,
А ще важка, важчуща праця ця.
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*   *   *

Я знаю: невдовзі настане той день,
Коли воссіяє над світом «ай жень»!

*   *   *

Я вся – любов, я вся – любов…
Я ніжно пахну миртом.
Повторюю це знов і знов:
Я вся – любов, повірте.

І, коли ти мене ведеш,
Дорогою п’янкою,
Твоя любов не знає меж,
Бо ти ідеш зі мною.
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*   *   *

Рятує природу, читає «Лунь юй».
А хто? Моя доня.
Прекрасна мей нюй.

*   *   *

Колись були процеси ці єдиним –
Писати вірші, малювать картини,
Ось го хуа прекрасна Ци Байші,
Де, мов пташиний ключ, летять вірші.
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*   *   *

Коли мороз сягає сорока,
Коли тріщать льоди, мов канонада,
Усе живе шука тепла і ладу,
А на моїм плечі – твоя рука.

*   *   *

Ти присвятив мені рядки,
Глибокі і натхненні.
Минуть роки, минуть віки,
А ці слова, мов плин ріки –
Цілющі й незнищенні.
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*   *   *

В морозні дні, в грудневі дні,
(Ми знали буде донечка),
Дитя вродилося, чи ні –
То народилось сонечко!

Щоранку сходить над життям,
І світить, і всміхається.
І в світі щастя прибува,
І радість не кінчається.
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*   *   *

Лю Тянь Хуа*, Лю Тянь Хуа,
Співа струна, рида струна –
То ерху плаче і сміється,
Ці звуки розривають серце
Від захвату і насолоди –
Дарунок Бога і природи!

* Видатний китайський композитор та музикант (1895-1932рр.)
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*   *   *

Сіань в снігу. І пагода, і парк,
І монастир – «проект» Сюань Чжуана.
Ледь сходить сонце. Цей зимовий ранок
Такий прекрасний, наче добрий знак.
Гармонія і тиша довкруги.
За вікнами нове тисячоліття,
А ця земля під куполом блакиті
Невтомно ретранслює нам щомиті
Енергію натхнення і снаги.
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*   *   *

Морозним шляхом йти насамоті,
Свободою наповнювать легені,
Спивать повітря, мов настій женьшеню
І відчувать, що невмируща ти.

*   *   *

О, золота ріка моєї мрії,
Нарешті ми зустрілись,
О, Чанцзян!
Енергія в тобі такої сили,
Що ти за мить мене береш у бран.
Й отримуєш від мене цей пеан.
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*   *   *

Ми Інь і Янь. Ми Інь і Янь.
Ми прибули в старий Сіань –
Чарівне місто, стольний град,
В якому нині снігопад.
Але так тепло на душі,
Так легко пишуться вірші,
Такий солодкий сніг чомусь,
О, сніжний вальс, о, сніжний блюз…
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*   *   *

Це сталося багато років тому…
Або, точніше, за правління Чжоу –
З’явилися на щастя витинанки,
Ці символи любові і достатку
Кріпили в кожнім домі для порядку
На вікна, на будинки, на альтанки.
«Сихе жуі», і «шуаньсі», і «шоу» –
Оселю прикрашаєм знову й знову,
Бо віримо – це, справді, добрий знак
Полум’яніє, наче Божа іскра,
І зігріва, і захищає місто,
І весь Китай, і світ, і буде так!
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*   *   *

О, новорічний ярмарок, о, свято!
Старезний храм гуде як вулик, радо.
О, скільки тут товару і людей,
О, скільки тут наїдків і напоїв,
І співаків, і циркачів, й живої
Енергії, яка в святковий день
Зійшла з небес на старших і дітей.
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*   *   *

Це танець левів,
Танець левів –
Червоно-золотаве мрево,
Бадьорі ритми,
Дзвони, звуки…
Священнодійство чи наука?
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*   *   *

Ніч ліхтарів, чи свято «Юаньсяо»,
Чи повний місяць – ми гукаєм «браво»
Оцій красі, що полонила нас,
Бо кожен дім палає, мов палац,
Й на кожного чекає щастя й слава!
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*   *   *

І я зайшла в старий «сихеюар»,
Аби зігрітись і попити чаю.
Як затишно і тихо,
Як палає
Ліхтарик над вікном
Й на ерху грає
Маленький хлопчик,
Мов казковий гном.
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*   *   *

«А що віщує «Книга перемін»?», –
Мене спитав мій друг, мов добрий джин
Мого життя, а, може, добрий геній.

«Не буде перемін, – відповіла , –
Адже життя – це пущена стріла
І в ньому розподілені «дуйлені»».
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*   *   *

«Весняне сонце, білий сніг»,
«Зимова слива», «Ранній іній»…
Мабуть, з усіх земних утіх
Оці мелодії щоднини
Я слухать хочу, бо люблю
Глибокий звук струни живої,
Що ніби розмовля з тобою.
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*   *   *

Ви – «шень» і «дань»*,
Мов «інь» і «янь» –
Чжоу Синьфан** і Мей Ланьфан***…
Ми згадуєм про вас щораз
У цей передсвятковий час,
Коли у новорічні дні
Театр запалює вогні.

* Персонажі Пекінської опери
** Славетний виконавець персонажів «шень»
*** Славетний виконавець персонажів «дань»
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*   *   *

Зима – це час для каліграфії.
Оволодій кайшу і каншу,
(В Китаї це, як орфографія),
Засвоїв і не маєш ганджу.



Гори і води  181

*   *   *

«Не прагни до багатства. Будь повстримним.»,
Це напис на печатці, не на скрині,
Бо ця стара печатка – символ влади.
Вона була супутницею князя,
Вона стоїть на кожному наказі.
І ревно князь виконував пораду.
Він довго жив, і, кажуть, був щасливим.
Й цей світ залишив в час цвітіння сливи.
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*   *   *

Легенди, легенди, легенди…
Вже рік я їх ревно збираю.
Легенди, немов монументи,
Талантам народів Китаю.
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*   *   *

„Цюаньцзюде” – банкет із качки.
Цей ресторан пливе неначе
В качиній зграї по ставку.
І хто його хоч раз відвідав,
Вечеряв в ньому чи обідав,
Вже не забуде мить оту.
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*   *   *

Вже золотіє зрілості межа.
Ощадна в друзях. В почуттях скупіша.
Вікно і стіл…О, раювання в тиші!
Душа ясна і пристрасті чужа.
Ні, все не так. Невтолена жага
Тобою володіє невситимо.
Вікно і стіл, і всесвіт за дверима,
А в нім піщинка кожна дорога.
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*   *   *

Мандаринові дерева,
Гіацинти і нарциси…
Я між них ходжу, як мева
У червоному намисті.
Це Чхунцзе, Чхунцзе прекрасне,
Це весняна баркарола,
Скільки радості і щастя!
Дякуємо тобі, доле!
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*   *   *

Комусь – „фен-шуй”,
Комусь – шуй, фен,
Ну а комусь – звичайний дзен…

*   *   *

І знову сніг іде в Пекіні,
І сірі небеса – не сині,
І спокій душу огортає,
І сон навзаєм прилітає,
І сад в снігу, і ніч над ним,
Мов шестикрилий серафим.
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*   *   *

«Лічунь», «лічунь» весну віщує…
Високе сонце, серце чує
Як наближається тепло,
Ще мить і проросте зело!

*   *   *

Мій дім потопає в лілеях…
На крилах п’янких ароматів,
Пливу ув обійми Морфея,
А, може, в полон Сварасваті.
І вірю – попереду диво!
І знаю – весна нас чекає!
І хочу світ бачить щасливим!
Все можу, все вмію, все знаю!
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З книги
ГОЛОСИ ПІДНЕБЕСНОЇ
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Вірші, присвячені весняним півоніям
І

О, кущ півоній під моїм вікном
У прохолодних, дощових краплинах.
Пелюстки сніжні схожі на пір’їни, 
Уквітчані смарагдовим зелом.

О, кущ півоній, ніжності крилом
Все втихомирить – суперечки, кпини,
Мов марево, безплотний, безневинний,
Він стане благодаті джерелом.

За ніч змінився світ. Поглянь довкруг:
Пейзаж з вікна впізнати неможливо.
Розцвів клематіс, облетіла слива,

І зав’язь позбивало з диких груш.
«Змінився світ?» – здивовано питаю.
«Змінилась ти!» – луна відповідає.
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ІІ

У холі будинку
На тлі золотої щирми
Ваза з півоніями,
Подібними до рожевих фламінго.
Ніжні пухнасті квіти
З чарівним ароматом.
Вони проводжають 
Й зустрічають мене щоденно,
Огортаючи шлейфом духмяності,
Ніби захищають від буденної прози.
А хіба не те саме
Робить справжня поезія?

ІІІ

Лоян  потопає в божественних квітах – 
Це царство півоній несамовитих,
Це військо духмяне краси на сторожі.
Улюблені квіти! Улюбленці Божі!
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IV

Цей вірш про півонію
Ніжну, пухнасту,
Таку і в Китаї
Зустрінеш нечасто.

Рожеві пелюстки,
Смарагдові стебла
І посмішка тиха,
І погляд у небо.

Неначе принцеса
У перлах і шатах.
В ній ніжності стільки
І стільки принади,

Що кожного ранку,
Проходячи поряд,
Я дякую Господу,
Дякую зорям.
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Дощ у липні – це радість
І

Які дощі, які дощі розкішні
Упали на самшит, троянди, вишні.
Омили світ від пилу і від чаду.
Ця свіжа, ця неждана прохолода,
Неначе фея повернула вроду
Прив’ялим квітам
І нічному саду.
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ІІ

Ти кажеш: «Дощі налякали футянь».
І, справді, він нас обминає.
Кінчається липень,
Спустіла Дундань,
І спеки і досі немає.
І я одягаю від Prada шифон
Й сандалі легкі Ferragamo.
Ходімо в Бейхай – 
Це не парк, це фантом,
В світі нерозгадані брама.
І наш променад
Вздовж озер і алей
Не зна ні початку, ні краю.
Повільне кружляння,
Політ в емпірей
Чи може дорога до раю.
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ІІІ

Будем слухати небо і ніч,
Кущ жоржини і сутінки дому,
Допоможем дощу молодому,
Що до нас посилає свій клич.

Хай проллється між стебел і віт,
Хай промовить гроза своє слово,
Хай душа вирушає на лови
Див земних. О над світом політ!

Як перлина дощу чистота
Огорта твоє рідне обличчя,
Як природа говорить велично,
Нас в щасливих дітей оберта.

Злива музики лине навстріч.
Як звучить незбагненно й крилато
Ця стежина у зарості м’яти! 
Будем слухати небо і ніч…
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IV

Життя наповнене життям,
А значить Божим Світлом.
Оце і є гармонія – 
Ти поряд. Ранок. Літо.

Вночі був дощ. Він шелестів,
Неначе ліс травневий.
Дощі ідуть вже десять днів
На квіти і дерева.

Мов помолодшала земля,
Так мудро й своєчасно – 
Життя наповнилось життям,
Яке ж воно прекрасне!
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V

Як наближається гроза?
Спочатку грім, а потім злива.
Дерева, трави, дереза – 
Всі посміхаються щасливо.
Злякалась спека, щезла вмить,
Не попрощалась, по-англійськи…
І світ співа, а не горить
У ритмах дощових мальтійських.
Це рондо, рондо – не романс…
А може танго алергіас…
Є в цій грозі праюний шал
І пристрасть дії, дії, дії,
І ця енергія води,
Ця бажана й цілюща сила,
Немов запліднює сади,
Наснажує і душу, й тіло.
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Сонети, присвячені
цвітінню гуйхуа у вересні

І

І знову аромати гуйхуа
Наповнили нічні алеї саду,
Неначе сад зітхнув духмяно й радо,
Казковий сад у місті Ціньхуа.

Так, надійшла вже осені пора,
А гуйхуа – це золота окраса,
(Але, на жаль, така короткочасна),
Осінніх днів, ще сповнених тепла.

Я думаю: як мудро у природі
Все поєдналось – зацвіта на Сході
Летюче диво – древо гуйхуа,

На Півночі ж вже пада сніг добрячий,
На Заході ще літні дні гарячі,
Ну а на Півдні – в розпалі весна!
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ІІ

Дивись, дивись – ця квітка непомітна
Дарує нам блаженства світлі миті,
(Що ніби линуть із небес, з блакиті),
І осипає душу ніжним квітом.

Цей аромат нікому не підзвітний
Летить над світом доки сил летіти.
Ось квіт опав і ніби голі віти,
Але душа вже знає запах рідний.

Господь дарує нам буття безцінне.
У нім духмяні квіти, смак ожини,
Високе небо і земля бездонна.

І гуйхуа – це справді райське древо.
На ньому птах оранжево-рожевий,
Над ними сонця золота корона.
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Вірші, присвячені моїм
улюбленим цикадам

І

Сьогодні ташу, 23-е липня.
Я прокидаюсь і від сонця сліпну – 
Таки велика спека надійшла.
Сад повен світляків. Земля волога.
Підуть дощі – небесна допомога.
За ними осінь – золота пора.
Не чути голосів дитячих зранку,
Опущені і жалюзі, й фіранки,
В басейні ні душі, хоч 36
За Цельсієм. І сад пашить мов домна.
Я так люблю це видиво фантомне,
Коли пливе в повітрі сірий міст
З важчущого граніту. Ця пора
Нагадує мені Grand Opera,
Бо хор цикад
(Яке могутнє форте!)
Звучить щодня чимдужче й неповторно.
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ІІ

Цикади – це радість,
Це серпень мажорний.
Це форте природи,
Легке й неповторне!

Це море енергій,
Вібрацій, емоцій.
Та, врешті, ніхто
Не пояснить нам, що це!

ІІІ

Із ранку до ночі
Триває це свято – 
Співають цикади,
Співають цикади.
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ІV

Ці фіалкові небеса
Чужого міста над водою.
Верби розплетена коса
І ніжний аромат левкоїв,

І цей щоденний променад
Алеями старого саду
Під музику нічних цикад,
В обіймах злагоди і ладу

Мені насняться знов і знов.
О, літній сон, о, сон безцінний.
Звільняюсь від земних заков,
Лечу над вежами Пекіна.
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V

І знову цикади озвались до мене,
Цей голос правічний,
Це дійство шалене,

Садок надвечірній,
Нам добре удвох,
Бо з нами це небо високе і Бог.

Це срібне сюрчання,
Це мантри дерев,
Це спів потаємний русалок  і мев.

VІ

Симфонія літа – це хори цикад.
Не чула ніколи подібних рулад.
Це щось надпотужне, це щось потойбічне
Енергія космосу диха в обличчя.

І ти резонуєш з природою й небом,
І ти відчуваєш в польоті потребу,
І ти розумієш – ніщо нас не спинить.
Все ближче до Бога сягає людина.
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VІІ

Сьогодні цикади звучать за порогом,
Неначе струна поміж нами і Богом.

VІІІ

Це літо в Пекіні було фантастичним.
Цикади включались, мов струм електричний.
І зранку до ночі звучали ці хори.
Лише у мажорі, ні краплі мінору.

ІХ

На садовій стежині
Мертва цикада.
Відспівала…

Х

Що за дивна доля у цикад – 
Невидимий хор, повна анонімність,
Відчайдушний альтруїзм!
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Роздуми про диво троянд на землі
І

Вродливий елегантний хлопець
У шовковому костюмі від «Brioni»
На один ґудзик,
Як це щойно стало модним
У новому сезоні,
Дарує мені короб із сапфірової парчі,
Повний рисових колобків
У банановому листі і каже:
«Завтра ми будемо згадувати поета,
Якого китайці шанують, мов Бога.
Бо і поети, і Боги – творці».
«Але Боги час від часу людей
Карають, а поети – ніколи» – 
Відповідаю я і раптом відчуваю
П’янкий аромат трояндового
Куща, який ніби посміхається
До мене тепло і радісно.
О, травень – час троянд!
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ІI

Від нашої резиденції до
Нашого Посольства
Дорога довжиною у 10 км.
Якби я цього не бачила
Щодня на власні очі,
Я б ніколи не повірила,
Що в межах міста
З суворим континентальним кліматом
Можливе подібне диво – 
Десять кілометрів трояндових кущів, 
Різнокольорових, різних сортів,
Але однаково прекрасних навесні.
Отже, щодня нас зустрічає,
Супроводжує і проводжає
Краса невимовної сили.
Ніжність, трепет, радість – 
Ось вони поряд.
Здається, протягни руку
З вікна авто,
І зможеш відчути
Оксамитову лагідність
Чарівних пелюсток.
У травні Пекін потопає у квітах 
І ніде в світі в цей час 
Такій красі немає аналогів.
О, травень – час троянд!
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ІІІ

Вночі він з’являвся нечутно
І підлітав до троянди,
Гордої, мов китайська імператриця,
Струнка і строга, вся в жовтому,
Вона видавалась холодною і недосяжною
Та, не обертаючи голови,
Кожною своєю кровинкою знала,
Шо він десь поряд,
І завмирала в чеканні.
Метелик опускався так низько,
Що повітря починало тремтіти
У неї на устах, щоках і чолі,
Лоскотало вії,
Пульсувало між пелюстками.
У відповідь вона огортала його
Ароматом неземної сили.
Квітка і метелик – 
Інь і Янь – 
Апофеоз краси і гармонії.
О, травень – час троянд!
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ІV

Троянди скінчили цвітіння своє,
Точніш не цвітіння – палання.
Тепер восени знову сад зацвіте,
Але це вже буде згасання.

Повіють вітри, зникне листя алей
Й надійдуть морози невдовзі.
Та спогад про травень троянд і лілей
Нам так допоможе в дорозі.
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V

Троянда кольору печалі
Сьогодні вранці зазвучала.
Троянда сніжна в срібних росах
Спізніла гостя blanka rosa.

Я озирнулася довкола,
За ніч довколо стало голо.
І в цій густій осінній тиші
Звучав троянди голос віщий.

І душу відпустило тіло,
І радість душу охопила.
Сад облетів і змок до нитки,
Та не кінчалось диво квітки.
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VІ

Листя двір наш і дім засипало,
Ти сміявся крізь шибку веранди,
Я останні троянди зрізала,
Дивовижні осінні троянди.

Все складалось на краще. Зима
Проведе з нами курс «летаргії».
Ми забудем троянди осінні,
Допоможе нам біла пітьма.

Час минув і земля у квіту,
Але спогад не кида нас, грішних.
Ти смієшся, щасливий і ніжний.
Я зрізаю троянди в саду.
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VII

Це соло троянди…
Це трепет, це ніжність,
Це зреченість побуту стовідсоткова…
Овальність, пустельність,
Духмяна величність,
Субтельність і лагідність
Знову і знову…

Це соло троянди…
У присмерку літнім
Вона, наче гостя темнавого саду.
Врочиста і світла,
Наповнена миттю,
В чеканні чи дива, 
А чи зорепаду.

Це соло троянди…
Це голос, це пісня
Солодка до болю…
Це музика ночі…
Ти чуєш? Я чую!
Вже падає листя…
Троянда ж про осінь
І чути не хоче.     
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Як красиво народився Конфуцій
В ніч, коли народився Конфуцій,
Два синіх дракони злетіли з небес.
За ними дві ясні богині
Спустились на землю.
Вони несли у руках кришталеві
Чаші з небесною росою,
У яких саморуч скупали хлопчика.
У цей час дзвони і труби заграли
Так, що ніхто у світі ніколи не чув
Подібної музики,
З якої, мов з хвиль моря,
Виринув могутній голос
Імператора небес:
«Ця золота дитина буде некоронованим
Царем і досягне величезного,
Досі незнаного поклоніння».
П’ять зірок впали з неба
І стали багатокрапкою
У цій нескінченній долі – 
Долі Кундзи. 
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Думаю про суть буддизму
на березі озера Сіху
Яка причина наших страждань – це
Прив’язаність до грішного світу, 
То звільнення від прив’язаності
Автоматично позбавляє страждань.
Але як тоді творити добро,
За яке обіцяна нагорода
В реінкарнаціях,
Коли ти не маєш прив’язаності,
Коли для тебе це не має значення?
Чи може я чогось не розумію?
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Думаю про питання,
на які немає відповіді
Вмираючи, імператор Лю Бей
Заповідав своєму синові Лю Ченю:
«Не роби зла навіть невеликого.
Роби добро навіть маленьке».
Ця мудра істина долетіла до нас
З далеких давен.
Але, на жаль, так і стала
Моральним імперативом.
Чому? Запитую я
Та не чекаю на відповідь.
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Людство завжди
буде шукати істину
Сьогодні всі вивчають «Йога сутру»,
Прадавню книгу і бездонно мудру.
Тікають в медитацію, у піст
І практикують мантри і осани
(Як ось мій друг, відомий глобаліст)
Та не збагне ніхто пророчий зміст
Тієї сили, що керує нами.
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Критикувати Імператора
було звичною справою
«Щоденники Дії і Відпочинку»,
Розпочаті в епоху династії Хань,
По суті стали унікальною хронікою
Життя імператора Дай Цзуна.
Щовечора імператорський критик Чжу Суйжань
Сідав до столу і ретельно записував
Усі подробиці чергового дня,
Прожитого імператором.
Одного разу  імператор поцікавився:
«А мої помилки теж стануть
Здобутком історії?»
«Інакше і бути не може,
Адже моя посада зобов’язує
Мене фіксувати ваш кожний
Хибний крок і аналізувати
Усі ваші промахи.»
«Для чого ти це робиш,
Хіба це комусь цікаво?»
«О, так, адже ваші помилки – 
Це найкраща школа
Для ваших нащадків.»
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Імператор навчав своїх міністрів
«Перший принцип царювання, –
Сказав Дай Цзун,
Звертаючись до своїх міністрів, –
Це збереження народу.
Цар, який експлуатує народ
На користь свого блага,
Нагадує людину, що відрізає
Шматок за шматком зі своїх стегон,
Аби прогодуватись.
За всіх обставин –
Ганебна смерть чекає на нього.»
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Прагнення до гармонії –
між почуттями і мудрістю
Учитель сказав:
„Очищення душі відбувається
Через звільнення від заков
Заздрості, ревнощів,
Ненависті і скнарості.”
„А що ж далі?” –
Спитав Лю Хуейнен.
„А далі ти будеш
Піклуватися про старших
І допомагати бідним
Так легко, ніби дихаєш,
Адже ти станеш вільним.”
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Це повинен знати кожний
Учитель сказав: „Той, хто прагне
Легкого і розкішного життя,
Не розуміє, що, по суті,
Він прагне свого нещастя.”
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Про вічну тему добра і зла на Землі
Учитель сказав:
„Протиставляти зло злу,
Ненависть – ненависті,
Насильство – насильству –
Це значить йти дуже
Старим шляхом, який
І досі не привів людство
До якихось здобутків
У сфері моралі.
Треба раз і назавжди зрозуміти:
Тільки Добро перемагає Зло.
Отож, слід спиратись лише
На духовні сили світла,
А не на темні сили жорстокості.
Киньте камінь угору –
Чим вище він летить,
Тим слабша його сила.
Киньте камінь з гори –
Чим довше він летить,
Тим швидшою і міцнішою
Стає його сила.
Отак і сила добра.
У чому секрет?
Зло всесильне на початку
І безсиле в кінці.
Добро ж слабке на початку
І всесильне в кінці.
Тому – Добро переможе Зло.”
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Дещо про державне управління
з позиції даосизму
Учитель сказав: „Мати державу
І правити народом, залучаючи
До правління тих, кого народ ненавидить,
Це помилка – найбільша з можливих.
Якщо ж заохочення занадто великі, то держава
Неодмінно біднішає.
Якщо ж покарання засуворі,
То у державі панує жорстокість.
Якщо держава біднішає і в ній
Панує жорстокість, це значить –
Замість закону в ній править хаос.
Якщо оцей хаос досягає певної межі,
Мова вже йтиме про зраду.
Якщо народ заговорить про зраду –
Значить ворог стоїть на порозі країни.
Якщо ворог стоїть на порозі –
Правитель втрачає свій народ.
Ось чому я кажу, правитель
Може отримати зиск лише
Від гармонії. Це значить –
Правити слід за допомогою
Гуманності, яка неодмінно
Викликає довіру підданих.
Це єдиний вірний шлях
Відносин міх верхами і низами.
Хто збагне цей шлях неба і
Цей принцип відносин між людьми –
Буде царювати вічно, адже
Він царює за допомогою справедливості.»
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Дещо про гармонію духа і тіла
з позиції даосизму
Учитель сказав: „Коли з’являється ци,
Зароджується життя;
Коли зароджується життя,
Виникає свідомість;
Коли виникає свідомість,
Спалахує розум;
Коли спалахує розум,
Народжується доброчинність;
Коли народжується доброчинність,
У світі з’являється злагода і гармонія.
Отже, розум дарує нам гармонію.
Тому не дозволяй, аби речі
Керували твоїми емоціями,
А твої емоції руйнували твоє мислення.
Жени від себе зненависть і злість,
Печаль і сум, дурощі
І безпричинну радість.
Будь врівноваженим і спокійним,
Адже лише спокій може стати
Оселею дао в твоїй душі.
А ще пам’ятай – найкращим
Засобом проти злості є поезія;
Проти печалі – музика;
Проти дурощів – ритуал.
Приборкай свої пристрасті,
Виправ помилки, наповни
Серце спокоєм і щастя стане
Твоїм супутником назавжди.”
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Про п’ять ознак щастя
Учитель сказав:
„Якщо ти будеш жити довго,
Якщо ти будеш при здоров’ї,
Якщо успіх не відвернеться від тебе,
Якщо тобі пощастить розбагатіти,
Якщо мир супроводжуватиме твої дні –
Значить ти проживеш
Щасливе життя.”
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Про п’ять ознак доброчесності
Учитель сказав:
„Хто ввічливий, тим не гребують,
Хто вільний, той завоює маси,
Хто справді вірить, тому довіряють люди,
Хто ретельний, той досягає успіху,
Хто поблажливий, тому служать з радістю.
Оце і є п’ять ознак доброчесності.”
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*   *   *

Конфуцій мріяв
Про державу,
Яка б нагадувала
Велику родину –
Гармонійне існування
У взаємоповазі
Влади і народу,
Старших і молодших,
Багатих і бідних.
А я мрію про державу,
Де бідності не існує взагалі.
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*   *   *

„Для благородної людини
Головне – обов’язок.
Для безчесної – вигода” –
Так вважав Учитель.
Українці, ви чуєте Конфуція?
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*   *   *

„Любов до життя – це ознака старості” –
Так говорив Пліній.
А мільярди китайців від мала до велика,
Які милуються щовесни квітами мейхуа,
Вважають інакше.
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*   *   *   

Мій друг чудесний,
Славний Гао Ман
Сказав, що старість вже бере у бран,
Життя стає все важчим, важко жити.
Я здивувалась і відповіла:
„Ви маєте натхнення два крила –
Це значить, що не будете старіти!”
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*   *   *

Щасливим бути хочеш?
Значить будь!
Все дуже просто.
Це коли заснуть
Тобі так легко,
Ніби той метелик
У тебе біля скроні лапотить.
Це значить – чиста совість!
Отже, мить
Любові і блаженства
Постіль стелить.
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*   *   *

Це зона багатих,
Це рай у долині.
Змагання „Феррарі” і „Ламборджіні”,
Яхтклуби, гольфклуби,
Отелі і віли,
I surfing, і riding,
І ф’южен між ділом.
Пейзаж досконалий. I SPA за порогом.
Скажи мені, де це?
ДАЛЕКО ВІД БОГА.
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*   *   *

Самотніх людей непомітно в Китаї,
Китайський народ про самотність не знає.
Не можуть китайці бути самотні –
Їх безліч у світі й по світу сьогодні.
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*   *   *

У слов’ян дракон – ворог номер один.
У китайців дракон – друг номер один.
І що усе це значить?
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*   *   *

Валізи, валізи, валізи, валізи.
Важкі, дерев’яні, оббиті залізом.
Це дуже надійно і дуже престижно.
Валіза, яку ти купуєш навічно.
Вояж з Vuitton,
Цілий світ на долоні –
Блакитні валізи, валізи червоні.
Заходжу в Hyatt,
Бой везе мій Vuitton,
Цим сказане все –
Це сьогодні Bon ton!
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*   *   *

Кінчається зима…
Ні снігу, ні тепла…
Непевний час
Важкого переходу.
Але у нас в саду
Вже слива розцвіла –
Це значить, що весна
Іде зі Сходу.
Дивлюсь, не надивлюсь
На квіти мейхуа.
В них ніжності і сили
Божий спалах.
І світиться душа,
І відчува рука –
Енергії добра
Нас привітали.



Гори і води  235

*   *   *

Тріпочуть на весняному вітерцеві
Білі пелюстки грушевого цвіту.
Це – ніжність.
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*   *   *

У затінку бузку збулася моя мрія.
Я провела тут сеанс аромотерапії.
І мушу вам сказать: пігулки – світ ілюзій.
Посидьте під бузком, що розквіта у лузі.
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*   *   *

Вже канни зацвіли,
Точніше – спалахнули,
Мов яскраві смолоскипи
Вздовж алеї саду.
Від цієї краси на душі
Ще світліше.
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*   *   *

З мого балкону видно гори,
Три озера довкола парку.
А далі місто неозоре –
Бульвари, площі, брами, арки…
Цей світ інакшим є щоднини.
Енергії розвою й росту
Обличчя змінюють Пекіну.
Все дуже легко, дуже просто.
Учора був пустир, а завтра
Стоїть фундамент хмарочосу.
У чім секрет – фінанси, мантри?
Все дуже легко, дуже просто.
Або, скажімо, голий берег ріки
За ніч розквітне садом,
Жасмин, магнолії і черрі,
І солов’їнії рулади.
І супроводжує сяйливо
Наші труди, наші змагання
Китайське неповторне диво.
Як гарно жить в зачудуванні!
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*   *   *

Вже осінь на порозі. Осінь вже.
І ти мене питаєш: „Та невже
Скінчилось полум’яне літо й канни
Вже відпалали в нашому саду?”
І я тобі всміхаюсь і кажу:
„Скінчилось літо, літо полум’яне.”
Вже водяні лілеї у ставку
Прив’яли, наче їх печаль зморила.
І лотосів прекрасних, сніжно-білих
Вже не зустрінеш на своїм шляху
Вздовж тихих вод, каналів і озер.
І вздовж алей все слабший хор цикад.
Все меншає розваг, спокус, принад.
Тьмянішають ще вчора сині далі.
Згасає світло у святковій залі.
Так, надійшла пора прощання з літом,
Але в душі нема печалі й сліду,
Попереду чудесна осінь знов
І знову золоті над світом крила,
І знову вибухає творча сила,
І знов натхнення, радість і любов!
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*   *   *

Виходжу на сонячних променів рівень.
Я майже в раю, де ні євро, ні гривен
Тобі не потрібно. Перо і папір,
Перо і папір, і небесний ефір.
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СТОРІНКИ 
ЩОДЕННИКА 2011 
РОКУ

Січень
20.01. нас запросили на концерт 
Пекінської опери, яка зачарувала мене 
назавжди. Акробатика, арії, гонги, 
барабани і потрясаючі костюми, 
рівних яким по красі і винахідливості, 
мабуть, у світі більш немає. До цього 
безміру краси звикнуть неможливо!

Я знову й знову
Бачу дивний сон.
Прекрасна „дань”
З „Peony Pavilion”.
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Лютий
У нашому Посольстві 18 лютого відбулась новорічна зустріч 
друзів України на чолі із Чен Хаосу, який присвятив мені 
більшу частину своєї промови, а я прочитала вірші, йому 
присвячені. Просто якесь „Золоте сторіччя”.

Це так чудесно – дарувати вірші.
А чи існує подарунок більший?



Гори і води  243

Березень
І

Дружина Міністра закордонних справ Китаю пані Ле 
Аймей 07.03. організувала виставку фоторобіт дружин 
послів, акредитованих в КНР. Музей столиці просто сяяв 
від посмішок численних гостей, лампіонів, прожекторів і 
чудових світлин.

Китай фантастичний,
Китай незбагненний
З чудових світлин
Промовляє до мене:
„Іди, не спиняйсь,
Світ безмежний
Й прекрасний.
Попереду радість,
Попереду щастя.”
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ІІ

Одна за одною презентації моїх книг: 28.3. у Пекіні – 
в університеті політичних наук і права, а 30.03. – 
у Дзямуси, північному п’ятимільйонному місті на 
кордоні з Росією. Промови, концерти, квіти, тепло 
людських сердець. Ніде у світі так не шанують поезію і 
поетів, як в Китаї.

Не втрачу жодної хвилини,
Всім розповім про Україну.
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Квітень
І

16.4. Клаудіа Янг запросила нас на свій п’яно концерт 
у затишному залі Адама Ю на Фінансовій вулиці. І, як 
завше, прекрасна музика піднесла нас на крилах таланту 
піаністки чи не до небес.

О, Клаудіа, ти прекрасна квітка
У чудесному саду Китайської культури.
Твоя душа – безсмертна партитура.
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ІІ

24.4. вперше Гао Ман показував нам ілюстрації до 
„Мелодій чотирьох сезонів”. Я була вражена їх ніжністю, 
легкістю, світлом. Яка натхненна праця і який великий 
талант!

Я знову вірш дарую Гао Ману
І славлю його серце полум’яне.
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Травень
01.5. відбувся потрясаючий концерт у національному 
центрі мистецтв „Краса Китаю”. Оркестром керував 
славетний маестро Чен. Це незабутньо!

Славетний диригент,
Мов ластівка весняна.
Натхнений жест
І світові осанна
Звучить у небі
Зорянім Пекіна.
І далі, далі
І не знає спину…
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Червень
Кількість художніх вернісажів у червні неможливо 
порахувати. Щодня я отримую все нові і нові 
запрошення. Щодня я складаю подяку китайським 
митцям. Нескінченна і могутня хвиля краси!

Заходжу до зали,
Улюблені квіти.
Хотіла б до них
Небеса прихилити.
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Липень
09.07. вперше прибула з чоловіком до Монголії на 
відзначення національного свята цієї країни.

Наадам…Стадіон. Історія у строях.
Сторінки давнини безсмертної, живої!
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Серпень
Серпень 2011 року був неймовірно цікавий. Міжнародні 
концерти та мої інтерв’ю для масмедіа, мов злива 
відсвіжували життя, наповнювали кожен день красою і 
змістом. А ще поїздка до Києва.

Я так люблю це праслав’янське місто,
Його сади, його повітря чисте,
Собори златоверхі і Дніпро,
Який тече з минулого в майбутнє.
І юності хвилини незабутні,
І долею дароване добро.
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Вересень
Відбулась чудесна поїздка до стародавнього Сіаня, 
колишньої столиці імперії, де на вершині єдиної у світі 
алюмінієвої пагоди я давала інтерв’ю CCTV.

На Заході Рим, а на Сході Чаньань*.
Тут люблять баранину їсти з мяньчан**.
Історії славної музика вічна
Тут нас надихає, і манить, і кличе!

* стародавня назва Сіаня
** довга локшина
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Жовтень
На початку жовтня відвідали з нашим сином Юрком 
улюблені нами Цзіньхуа і Ханчжоу. Осінь нас полонила 
своєю м’якою розкішною красою. А ще селище Багуа цунь…

Про інь і янь писав ще Лао Цзи.
В цім селищі навряд його читали,
Але віками ревно зберігали
Гармонію. І радість панувала
Серед людей трудящих тут завжди.



Гори і води  253

Листопад
Нарешті розпочалась справжня осінння погода. 
Похолодало, засіріло, подули північні вітри.
Все згідно вищим законам.

Я не втомлюсь розважливість вітать
І славити гармонії закони.
Я знаю, що святе природи лоно
І лиш вона дарує благодать.
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Грудень
І

15.12. на борту СА 1209, що взяв курс  на древню 
столицю Сіань і досяг максимальної  висоти 10 км, я 
давала автограф китайському  геологу і фану поезії Liang 
Changbao, який в очікуванні посадки читав грудневий 
номер  журналу „Women of China” з моїм інтерв’ю  і 
впізнав мене серед пасажирів.

Ця зустріч у небі,
В захмарних висотах
Залишила слід
Ніби янгольський дотик.
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ІІ

З 26 грудня з нашою донею Олюнею ми перебували у 
Шеньчжені і Гонконзі, повернулись напередодні Нового 
року, який весело і радісно зустріли родиною. Це наша 
сімейна традиція і багатовікова традиція китайського 
народу. А ще ми всі троє Півні, а Дракон наш найкращий 
товариш за китайським гороскопом.

Дракон і Фенікс, Фенікс і Дракон.
У цім партнерстві – зоряний закон!
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Молитва осіннього ранку
Цього ранку, стоячи на місточку
Понад ставком, по якому
Пропливала пара ніби іграшкових качечок,
Я раптом відчула таку любов
До цього затишного і беззахисного світу,
Ніби від однієї мене залежить
Його майбутнє, і я промовила:
„Боже, навчи мене
Туди, де зненависть – нести любов,
Туди, де сумнів – віру,
Туди, де відчай – надію,
Туди, де печаль – радість,
Туди, де пітьма – світло.”
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Передноворічні роздуми
Троянди під снігом, під снігом троянди,
З’явилась зима на сріблястих пуантах
І світ огорта у мережані пута
Снігів і льодів вже за рік призабутих.

Бери кожушок і вдягай рукавички,
Годуй на балконі замерзлу синичку,
Щоранку сніжок відгортай від порогу –
З’явилась зима, білосніжна і довга.

Під вечір пуер із вишневим варенням,
І місяць на небі неначе на сцені,
І сни новорічні, ялинки, цілунки…
Це час сподівань і казкових дарунків.
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Сонет для мами
Матусю рідна, ти все молода…
Ти в серці маєш те, що не зникає –
Любов до пісні і любов до краю,
Який подарував тобі літа.

Оті літа – це скарб, а не біда…
Господь дарує їх лише навзаєм
Тому, хто творить, любить і дерзає,
Тому, хто засіва густі жита.

Пребудь довіку в радості і силі.
Поглянь довкруг – які обличчя милі
Це друзі, діти – це одвічне коло…

Його ніхто не зможе розірвати…
А найдорожчі – Україна й мати
Цвістимуть завжди як весняне поле!
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Діалог під зорею Альтаїр
Ця спека, це літо, цей синій круїз…
Це море панамок і море валіз…
Цей теплий сірокко, цей безмір води…
Коктейлі і соки, і джаз довкруги…
За що мені радість неждана оця
У місяць зимовий, у місяць Стрільця.
Шезлонг голубий, лазурова блакить
І голос, що кличе цвісти і любить.
Ти кажеш: „Людуню, дивись – Альтаїр
Під ним присягаюсь в коханні, повір –
Минає життя, час летить все хуткіш,
А наша любов все міцніш і міцніш!
Немає ні дня а ні ночі тепер,
Щоб я не подякував Богу за те,
Що дав мені долю душею рости,
З тобою в цім морі житейським плисти
Тримати за руку, чоло цілувать,
Разом прокидатись, разом засинать
І вірити серцем – вовіки і присно
Любов твоя світла, кохання пречисте!”
Я слухаю голос і теплий, і щирий…
Навіщо слова, мій коханий, єдиний,
Ти – рідний, ти – рідний, ти – рідний – ну що ще…
Немає на світі нічого дорожче
За очі дітей, за дітей голоси,
За щастя у морі житейськім плисти
З тобою, мій муже, з тобою, мій світе!
Як сонцем любов’ю твоєю зігріта!
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Прогулянка по весняному парку 
Чаоян
Весна спалахнула, неначе салют…
О, залпи духмяних магнолій!
В цім парку найкращий весняний маршрут
І дуже смачні равіолі.

Тож наш променад вздовж озер і алей
Крізь тиху ранкову прозорість
Дарує снагу (number one привілей)
Для тих, хто не втратив ще совість.

Так, знову весна! І весни аромат
Вертає нам радість і силу.
І цінність життя виростає стократ,
І крила, і крила, і крила!!!
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Польоти у нічному небі
над парком Чаоян
Над парком ніч спускається поволі.
У темному небі з’являються повітряні змії,
Метелики, дракони, птахи,
Декоровані ланцюжками малесеньких вогників.
Десь за деревами і кущами,
На спеціальних майданчиках
Любителі неземних забав
Запускають свої повітряні апарати.
І коли ми досхочу надивились
На цю нічну феєрію радості,
Ніби фінальний акорд
Нашого вечірнього променаду,
У небі спалахує лимонний місяць,
Прекрасний, мов на картині Марчука.
Очей не відведеш від цього світу,
Наповненого красою і благодаттю.
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Відпочиваю на березі озера
у парку Чаоян
Ставок, мов дзеркало. Над ним
Легкий туман. 
Неначе хтось тут час спинив,
Взяв став у бран
Чи медитації, а чи 
Легкого сну.
Ми сидимо, ні летимо
В будучину.
Та раптом плюскіт – і з води
Встає фонтан,
Стрибає короп, а над ним
Летить кажан,
Рудий котяра причаївсь
У комиші,
Бо там вечеря…
Він полює на вужів.
І повертає нас в сьогодні
Цей сюжет.
Сама земля призупиня
В майбутнє лет.
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Цвітіння лотосів у парку Чаоян
I

Ще день чи два і розквітнуть лотоси.
Спочатку оці велетенські понад самим берегом,
Прекрасні квіти ніжно-рожевого кольору.
А потім ті дальні довкруж
Малесенького острівця на воді
З ажурною китайською альтанкою в центрі.
Слів нема, аби висловити цю красу
Та чи це потрібно?

II

Це квітка чистоти. А що значить?
Це значить, що душа, мов квіт неначе,
Повинна буть прекрасною завжди.
Повинна буть достойною, мов лотос,
Що височіє понад твань болота,
Немов летить в божественні світи.
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III

Щоранку він читає Сутру лотоса,
Потім п’є Те Гуань Ін
І вирушає до майстерні,
Де упродовж усього свого творчого життя
Малює лотоси і тільки лотоси.
Служіння Чистоті дарує щастя…

IV

Що таке поза лотоса?
Це спроба грішне тіло
Уподібнити безгрішній квітці,
А отже – очиститись.
Спробуйте і переконаєтесь,
Що в цьому житті
Ще багато різних див
І найдивніше з них – людина.

V

Чому Будда асоціюється з кіткою лотоса?
Чому головна буддійська мантра починається словами:
“О, перлина у квітці лотоса”?
Чому тисячі скульптур Будди – 
Це ніщо інше, як втілення у життя
Славетної мантри?
Чому Будда, досягнувши просвітлення,
Порівняв людство саме з цією квіткою?
Лотоси, лотоси, лотоси…
Милуюсь вашою красою і розумію,
Що ніколи не збагну вашої таємниці.
Та чи це потрібно?
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Борюсь з вагою
І

Щовечора я одягаю
Японський герметичний костюм чорного кольору,
Вигаданий для тих,
Хто прагне скинути кілька зайвих кілограмів,
І як ніндзя розчиняюсь у темряві саду.
Кілограми блискавично тануть,
А душа співає величальну 
Людському розуму.
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ІІ

В костюмі від „Карра”,
У кепі від „Polo”
Я пробігаю дванадцяте коло.
Сонце зійшло. Заспівали птахи.
Боже, прости мені, грішній, гріхи.
Ось воно щастя, легке й неозоре,
Ось вона радість погідна, мов поле
Рідне моє, праслов’янське, святе…
Кращого в світі немає ніде!
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«Good night, Beijing» ніколи не 
постаріє
„Reflector” вірний собі –
Виконує культовий твір,
Який слухали Пекінська Олімпіада,
Дім Народних Зборів
А ще мільярди китайців
В усіх усюдах цієї маленької
Планети, що зветься Земля.
І от тепер знову
Звучить знайома мелодія,
Яка вочевидь ніколи не
Стане старомодною,
Бо Пекін завжди молодий.
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Прогулянка вздовж San Li Tun
О, літо в Пекині,
Буяння шифонів,
Реклами, плакатів,
Квітучих газонів,
Троянд і лілей,
Й петуній пахучих.
Обвал кольорів,
Мов гроза неминучий.
О, як я люблю
San Li Tun у цю пору:
Красунь дефіле,
Атмосферу мажору,
Зайти в „Let’s seefood”
І на літній терасі
„Bazar” погортать –
Що сьогодні на часі?
А потім блукать
Між „Balmain” і „Armani”,
Спочить в „З d З”
На червонім дивані
І в затишку „Starbucks’y
Випить експресо,
Поклацать Wi Fi,
Продивитися пресу,
Знайти своє фото
В китайським журналі,
Купить у букіні Румі й „Гітанджалі”,
Згадати Тагора
Незлим тихим словом,
Спитати у Дженні,
Чи сукня готова
І рушить назустріч найближчій людині.
О, як я люблю 
Оцю пору в Пекіні.
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На відкриття ресторану «Modo»
на San Li Tun
Я твій Вергілій, тож ходім
До ресторану „Modo”.
У моднім ресторані цім
Панує смак і врода.
Нам „екоф’южен” подадуть
Два кельнери у чорнім,
Венесуелець шефом тут
І музика мажорна.
І бізнес ланч, скажи чому,
Стає маленьким святом,
Чим зачепили за струну
Ці хлопці і дівчата
Душі моєї? Не скажу.
Та в ресторані „Modo”
Я відчуваю не чужу,
А рідну насолоду.
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Подорож у експресі Пекін-
Шанхай
Раптово на пекінському вокзалі
Купила я „бестселер” Патанджалі.
Так, „Йога-сутра” нині, мабуть, top.
І п’ять годин не закривала книжку,
Забула Ганді й навіть Рамакришну.
Це, справді, був в моїм житті nonstop.
Експрес Пекін – Шанхай
Летів, мов птиця.
Та не хотілось у вікно дивитись –
Це щось подібне на ментальний шок.
Все дуже просто, просто і буденно
І в той самий час достоту незбагненне.
Та ось Шанхай і прибуття дзвінок.
Тепер живу і думаю: „Нівроку!
Якщо в тобі є часточка від Бога –
Не кайся у гріхах – пиши вірші.
О, як це легко – відпустить минуле,
Але є карма. Ви про неї чули?
Тож, мабуть, краще, друже, не грішить.
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Прогулянка по саду
«Павільон голубих хвиль»
Цей, найстаріший сад в Сучжоу
Тисячу років тому побудував поет Су Шуньцин.
Природний ландшафт м’яко
Переходить у рукотворний пейзаж.
Тихо, людей майже не чуть,
Угорі наді мною курличуть журавлі
І п’янко пахне осіннє листя під ногами.
Поет мав неабиякий хист
І його ідея нагадати поетичні
Рядки класиків була геніально реалізована,
Бо і сьогодні я відчуваю кожною клітиною
Тисячолітній рімейк і шепочу вірш Лі Бо:
„У плинних водах місяць осінній”.
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Сад спокійного дозвілля
Славетний лікар Сюй Тайші,
Що жив в епоху Мін,
Вважав: природа для душі – 
Це друг номер один.
І пацієнтів лікувать
Він вирішив в саду,
Де спокій, тиша й благодать,
Де яблуні в цвіту,
Де ірисів бузковий став,
Де мхи і комиші,
Де влітку хтось на ерху грав,
А хтось читав Су Ші.
І в цій гармонії було
Найбільше із чудес,
Бо тіло прагне до зела,
Як дух наш до небес.
Мені здається, що між туй
Й самшитових кущів
Досі блукає лікар Суй
І шепотить вірші.
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Сад майстра рибальських сітей
у Сучжоу
Вперше я милувалась китайськи садом у Нью-Йорку.
Довго блукаючи Метрополітен-музеєм,
Я втомилась і мріяла десь відпочити.
Та раптом прекрасна картина
З’явилась перед моїми очима – 
Китайський сад чи скоріше садочок,
Затишний і світлий, ніби з якогось стародавнього сувою.
Це був фрагмент наймініатюрнішого саду Сучжоу,
Перше дерево якого проросло
Десь аж в середині ХІІ-го століття.
Саме тоді сади увійшли в моду,
І навіть другорядний службовець
Міг собі дозволити мати сад.
А сьогодні я стою перед павільйоном Дянь Чунь
І розумію, що усі наші мрії збуваються,
Адже я опинилась у цім чарівнім куточку землі
І радості моїй немає меж.
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Сад-печера лева у Сучжоу
Цей сад будував монах Тянь Жу
На честь свого вчителя Чжі Чжена.
Монах вочевидь був великим життєлюбом,
І це далося взнаки при закладці його неповторного творіння.
Відтак пагорби з надзвичайного каміння,
Яке десятками років витримувалось
В озері Тай і, відтак, 
Набувало дивовижних форм,
Не можуть не вражати своєю винахідливістю.
Імператор Кансі був великим прихильником
Цього саду. Тому його копія прикрашає
Пекінський палац Юаньміньюань.
Минули буремні століття, але краса садів
Лишилась нетлінною і незнищенною.
Чому? – запитую у свого китайського друга.
Це велика загадка – відповідає він.
Мабуть завжди нищать те, що має ціну.
А чи має ціну оця п’ятисотлітня ліана бузкової гліцинії?
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Приєднуюсь до 5000 віршів,
вже написаних про Лушань
І

О, гори Лушань,
Вас уже оспівали
Поети у віршах,
Музики в хоралах.
Та я відчуваю:
Цього ще замало.
І знову ловлю
Мить натхнення зухвалу.
О, гори Лушань,
Ви – святиня Китаю.
Ви – образ землі,
Назва їй Піднебесна.
О, „гори і води” –
Їх кожен впізнає.
Вони неповторні,
Єдині, чудесні!
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ІІ

В горах Лушань у школі „Байлудун”
Колись навчався геній-веселун.
Любив цей світ він і пісні, і вірші,
Та друзів і вино любив найбільше.
Він серпантини ці наче молитву
Напам’ять знав і ніби мову рідну
Беріг їх у своїй душі незгасній.
Ці водограї, ці гірські тумани,
Стрімкі потоки й голубу нірвану
Він зупинив, неначе мить прекрасну.
Вірші Лі Бо гортаю знов і знову –
Любити світ – оце життя основа!
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ІІІ

Азалія пахтить скажено,
Дурманить квітка навіжено.
Це значить на порозі літо –
Пора бажань несамовитих.
І я рушаю у дорогу,
Яка віншує перемогу.
Дивлюсь на світ, на ліс, на лан
Між незрівнянних гір Лушань.
І розумію – в цьому світі
Бувають незабутні миті.
Це спекле літо, ця вершина
І на вершині Я – ЛЮДИНА.
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“… Дивлюсь на водограй
в горах Лушань…”
Рядок Лі Бо ожив переді мною:
Ось водограй і Даханьян величний.
Веселе птаство в синє небо кличе.
Отут бувать поет любив весною,
Коли земля наповнена снагою
І вірші легко пишуться про вічне.
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Раптова зустріч з помником поету
серед весняних нарцисів
В горах Лушань
Зустріла Бо Цзюй І.
Під ніжною вербою він стояв,
Замислений, задивлений у світ,
Що потопав у білосніжнім мреві.
Я підійшла, вклонилася йому,
Зробила фотку і сказала тихо:
“Поете, я вітаю Вас з весною”.



280   Людмила Скирда

Рівнодення у природі
Сьогодні день, найдовший в цьому році.
Сьогодні день драконових човнів.
Сьогодні в цій чаруючій затоці
Змагання будуть молодих мужів.
На честь поета, ні, на честь свободи,
Яку поет подарував душі,
За що й здобув любов свого народу 
І став безсмертним,
Бо живуть вірші.
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Згадуємо Лао Цзи
“В горах Лушань, 
Я бачив це і знаю,
Там досі дух пророковий витає”.
Сказав мій друг, про Лао Цзи йшла мова.
Стояла ніч осіння й загадкова.
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Надійшла пора літніх вечорів
Кінець червня, а спеки й досі немає.
Завтра повний місяць з’явиться
Над озером у парку Чаоян
І ми будемо просто милуватися ним,
Ні з чим не порівнюючи.
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Нічна прогулянка довкруж старої 
альтанки
Дивлюсь на цвіт опалий слив
В горах Лушань.
Яка тонка поміж весною
Й літом грань.
Але чому моя душа
Над схилом гір
Летить подалі від землі
В нічний ефір.
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Роздуми побіля вілли Мейлу у Куліні
Кулін нагадує музей архітектурних стилів
Під відкритим небом.
Тут зійшлись Схід і Захід так щільно,
Що одразу не зрозумієш
Чи це вікторіанська Англія,
Чи Китай епохи Цин.
Та всі ці споруди, і занедбані в часі,
І ретельно відреставровані, сьогодні – 
Це жива історія, це романтичні і драматичні
Сторінки людських доль.
Сун Мейлін і Чан Кайші прожили
Довге-предовге і нелегке життя.
Колись вілла Мейлу була
Їхньою затишною домівкою.
Дуже скромною, якщо порівнювати її
З віллами сучасних тайкунів світу.
Я переходжу з кімнати до кімнати
І на власні очі переконуюсь в тому,
Що аскетизму, в якому жила дочка
Одного з найвпливовіших банкірів Китаю
Сьогодні просто не зустрінеш
Поміж фінансової еліти.
І це вражає.
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Думаю про безсмертя
під звуки вербової сопілки
В монастирі звучить чиясь сопілка…
Такий тоненький голосок у неї.
Під неї прокидаються лілеї
І ластівки вітають ранок дзвінко.
І до молитви вже ідуть монахи,
І гонг ранковий в небеса злітає,
Співає жайвір і душа співає!
Невже оця краса теж стане прахом?
Не вірю, ні, прекрасне не вмира!
Адже воно не візуальне диво,
А незнищенна аура добра,
Безсмертна, ніжна, світла, полохлива!
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Вірш, що народився
побіля павільйону Тенван
у Наньчані
В епоху Сун поет Су Ші
Лежав на ніжнім спориші
І думав думу. Він бо знав,
Чому всихає влітку став,
Чому звучить Камінний Дзвін
Доокруж озера й долин,
Чому в роки Овець й Биків
Янцзи виходить з берегів.
В епоху Сун поет Су Ші
Складав пісні, писав вірші
І був славетним. Кожен знав – 
Су Ші цю землю оспівав!
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В теплі осінні дні читаю
свого улюбленого Ду Фу
Ну, що поете, осінь надійшла.
Вже відлетіли ластівки тремтливі.
Зібрали лотос. На старезній сливі
Жовтіє листя. Ранішня імла
Якась холодна. А низькі тумани
Лише світило здатне розігнать.
Цикади неспроможні вже співать,
Так, як раніше – голосно й зухвало.
Не пахнуть квіти, бджоли не гудуть.
Соми лягли на дно й весни чекають.
В садах дівчата яблука збирають,
А матері дівчат вечерять ждуть.
Городи вже зів’яли й будяки
Вже відпашіли малиновим цвітом.
Надходить осінь, ніде правду діти,
Бо вже мороз на відстані руки.
Поете мій, послухай, у душі
Моїй душі горить палка надія.
Не гріє сонце, але серце гріє,
Вирують мрії, радісні вірші
Щораз летять у світ цей норовливий –
Це значить: все складається щасливо!
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Насолоджуюсь віршами
славетної Сюе Тао
Вона була цзінюй – 
Чи гейша, чи гетера.
Цвіла епоха Тан,
Ні, не епоха, ера.
І творчості вітри,
І піднебесні сили – 
Все кликало: твори!
І всі, хто міг, творили.
А серед них цзінюй – 
Прекрасні ніжні діви.
Мистецтво і любов вони боготворили.
Це був новітній дух
Натхнення і свободи.
Це птаство чарівне
Не прагне нагороди,
А прикрашає світ своїм зачудуванням.
Вони творили міт
Епохи процвітання.
О, дорога цзінюй,
Гортаю безупинно
Вірші твої легкі, 
Так схожі на перлини.
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Лише в Китаї
так вміють шанувати поетів
Поети в Китаї були богорівні.
О, Божі таланти, о, генії дивні – 
Лі Бо і Ду Фу, Бо Цзюй І і Су Ші …
Ви сонячна радість моєї душі!
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Ще про китайське свято
Таке спекотне літо це,
Таке вродливе.
Дуань у узе, дуань у узе –
Шепоче слива.
А по воді летять човни,
Дракони віщі,
Дуань у узе, дуань у узе –
Це вітер свище.
Хто переліг, а хто програв –
Не в тому справа.
Дуань у узе, дуань у узе –
Правічна слава.
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О, море бамбуку у музейній залі
Цей чоловік усе своє життя малює бамбук.
Він досяг нечуваної досконалості
У зображенні листочків і стовбурів,
Колінця вузликів і прожилок, кольорів і відтінків.
Але немає дня, коли б він
Не відкрив для себе щось нове і незнане
У цій загадковій рослині, що на Сході
Стала символом незламної волі.
Щоранку цей чоловік прокидається
В надії отримати нову вість
Про одного з трьох „зимових друзів”.
І ця вість прилітає раптом
На крилах пташечки, що сіла перепочити
На бамбукову гілку.
О, море бамбуку у музейній залі –
Гойдаюсь на твоїх хвилях.



292   Людмила Скирда

World    Art    Museum – новий
погляд на живопис бароко
І
Коли ти живеш у Китаї,
То „гори і води”,
„Птахи і квіти”
Потроху стають
Твоєю духовною культурою.
Велич природи
І найбільшу окрасу її –
Метелики, птахи, квіти –
І сьогодні малюють
Більшість китайських митців.
А що ще потрібно людині
Окрім краси цього світу?
Отож, дивись і даруй її людям!
Ви напевно думаєте,
Що це просто…
О, ні. Це величезний труд,
Адже досягнути справжньої
Майстерності можна лише
Завдяки пекельній праці
І доброму серцю.
От живе на світі художник
І все життя малює лише бамбук,
І все життя його мучить
Спрага досконалості.
Бамбук, мейхуа, сосна і півонії,
Хризантеми, клени, іриси і сакури,
Лотоси і знову бамбук, і знову
Мейхуа, і знову півонії,
Але цього разу ще красивіші,
Ще філігранніші, ще вишуканіші,
Ще поетичніші.
Це і є творчість –
Велика загадка і велика нагорода.
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ІІ
У розпалі футяню
Я відвідала експозицію
Барокового живопису з Неаполю
У „Beijing World Art Museum”,
На якій мене супроводжувала
Юна китаянка на ім’я Сара.
Перше, що впало в око –
Колосальний дисонанс
Між живою, свіжою красою Сари
І потворними образами на картинах.
Я не кажу про сюжети –
Кров, вбивства, хтивість…
Я кажу про інше –
Про бачення світу
На Сході і Заході, між якими прірва.
Тут – птахи і квіти чотирьох сезонів.
Там, морок гріховних пристрастей
Протягом віків і віків.
Коли живеш у Китаї,
Мимоволі стаєш
Рафінованим positivthinking естетом.
Птахи і квіти,
Гори і води, метелики і риби,
А ще вірші, вірші, вірші…
Безкінечне блаженство гармонії,
Коли трепет кленового листочка
Побіля нічного вікна
Видається симфонією світобудови,
Квінтесенцією законів природи і космосу,
Своєрідною філософією буття
В єдності зі світом краси і злагоди.
Моя душа вже не потребує іншого.
О, бароко – прощавай.
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Болючі роздуми
про подвійні стандарти

І

Що таке історія людства?
Це планомірне і запекле
Знищення цивілізацій.
Війни, повстання, революції,
Бунти, міжусобиці –
Це самознищення
Народів і культур.
Як, яким незбагненним чином
І ті, і інші все таки виживають?
Ця порцелянова чаша,
Ніжне й беззахисне
2000 літнє біло-голубе диво,
Розписане з такою
Любов’ю і майстерністю,
Що, здається,
Крізь музейну вітрину
Зігріває тебе.
Жодної тріщинки,
Плями чи щербинки,
Вона справді жива.
Чи не загадка?
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ІІ

Чому у запеклій боротьбі
Люди із шаленою затятістю
Часто знищують свої ж святині?
Що це – спосіб самоствердження
Чи жертвопринесення,
Вірус дебілізму
Чи слабодушне затьмарення розуму?
Масовий психоз
Чи духовне самогубство,
Демонстративне варварство
Чи неприхований вандалізм?
Дивлюсь на Велику Китайську стіну
У вечірнім сяйві призахідного сонця.
Вона справді незнищенна!
Чи не загадка?
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ІІІ

Коли американці увійшли в Ірак,
У перший же день
Було пограбовано Національний музей
З абсолютно безцінними
Скарбами – свідками
Виникнення людської історії
І, зокрема, християнства,
На цій землі.
Чи не задля того,
Аби присвоїти ці скарби
Починалась одна
З найбезглуздіших воєн?
Чому саме культурні реліквії
Стали першими жертвами операції „Буря в пустелі”?
І що воно таке за винахід –
Подвійні стандарти?
Гуманістичні цінності
І цінності ринкові?
Чия правда? Хто переможе?
Чи не загадка?
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Вперше відвідую
«Today   Art   Museum»
На соло вернісажі Бянь Цин
Серед його сріблясто білих полотен.
Що ніби легкі хмаринки
Пливли довкола нас,
Я раптом збагнула суть даосизму:
„ВСЕ З НІЧОГО”
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Діалог на вернісажі в
«Art   Channel   Gallery»
Mo І народився в Тибеті,
Він не дуже розуміє mandarin,
Та й, взагалі, дивлячись
На майстра, думаєш, чи є
Потреба в якомусь порозумінні
Зі світом людини,
Яка перебуває чи то на своїй хвилі,
Чи то у повному дзені,
Чи просто у позахмарних висотах.
Чому ця, абсолютно виключена
З реальності людина,
Раптово зробила інсталяції
З промовистим політичним підтекстом?
Чому „The Scenery With Red Color” –
Ці декоративні пейзажі,
Сповнені пристрастного
Протестного смислу –
Сказати важко.
Єдине, що не підлягає
Жодному сумніву –
Так це істинність його таланту.
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Вірші, присвячені такій близькій
моєму серцю  Сє Бінсінь

І

Сє Бінсінь, о, Сє Бінсінь –
Це звучить як шелест листя.
А яким був той Пекін?
Де було її обійстя?
Хто її бажав, любив
В тім житті, у тій гонитві?
І для кого її спів
Був подібним до молитви?
О, трояндо давніх літ,
Я гортаю твої вірші,
Кожен мент і кожен міт –
Днів твоїх святих і грішних.
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ІІ

Які різні філософії і творять, і сповідують письменники. 
Хтось – філософію смутку, хтось – філософію безнадії, 
хтось – філософію ненависті, а хтось – філософію 
жертовності. Сє Бінсінь протягом усього життя 
оспівувала любов і красу. „Для любові немає нічого 
неможливого” – це motto стало принципом її творчості 
й її щоденного існування буквально від перших кроків 
у літературі. А наприкінці життя вона сказала: „ У 
вісімдесят життя тільки починається”. Так могла 
відчувати лише людина, безкінечно закохана у цей світ, 
зачарована його красою. Головний урок творчості Сє 
Бінсінь – оптимізм, це неймовірної притягальності 
впевненість у тому, що людина створена для щастя, яке 
не залежить ні від банківського рахунку, ні від посади, ні 
від віку. Щастя – це гармонія душі з оточуючим світом. 
І бути щасливим дуже просто, якщо по-справжньому 
любиш світ, цінуєш життя.
На тлі кривавого XX–го століття промінь світла її 
душі залишається і безцінним, і неповторним.
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ІІІ

Сє Бінсінь, о, Сє Бінсінь,
Далі море, море, море…
Над причалом чайки тінь,
За причалом – гори, гори…
Ти дитиною навік
Цю красу заримувала.
У тумані берег зник.
Більш в Янтай ти не вертала.
Але де б ти не була,
У краях близьких й далеких,
Ця краса в тобі цвіла
І летіла, мов лелека.
І у найсолодших снах
Знову бачила ти море
І кружляла, ніби птах,
Понад світом неозорим.
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Життя на березі річки
напередодні свята Цинмин
Художника звали Чжан Цзедуань.
Він жив у дванадцятому сторіччі.
Як прийшла ця чудесна ідея
Створити образ столиці
Імперії Північна Сун
Міста Бяньцзин, що
Стоїть на березі чи то каналу,
Чи то ріки? Яке це має значення.
Важливе інше – мить була зупинена
Талановитим майстром назавжди.
Ось цей статечний чоловік,
Напевно вчений,
У крислатому капелюсі
І супроводі аж трьох слуг.
Ці водоноші, що наповнюють
Свої кошелі водою
Якраз навпроти аптеки.
Цей верблюжий караван,
Що якраз проходить
Крізь ворота Бяньцзина.
Ці поважні покупці
На порозі винної лавки.
Ці розкішні верби над водою,
У затишку яких
На місточку так люблять
Постоять закохані.
Цей бородатий віщун,
Що своїми байками
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Розважає городян.
Ці плавучі будиночки,
Що пришвартовані
Вздовж каналу Бянь.
Цей прибережний готель
І його безтурботні постояльці.
Цей святковий базар
На мосту-веселці,
Вздовж якого походжають
Туди-сюди учасники Свята Весни.
І далі, і далі, і далі,
І ще, і ще, і ще,
Скільки сягає зір,
Скільки може вмістити серце,
Скільки здатен охопити розум –
Звичайний і прекрасний
Плин життя
Триває, триває, триває…



304   Людмила Скирда

Думаю про роман Цао Сюеціня
«Сон у червоному теремі»
Ви хочете знати,
Як заварювати чай,
Як запускати змія,
Що одягати і що говорити
Під час важливих церемоній,
Як розводити квітники
І саджати дерева,
Чим годувати пташок
І чим лікувати хвороби,
Які пісні співати
І які танці танцювати
Під супровід яких інструментів,
Кому писати листи,
А кому вірші,
Як гармонізувати
Різні шовки в одязі,
Чому треба вивчать астрологію,
Скільки віршів слід знати напам’ять і чиїх,
Як робити зачіски і макіяж,
Якими ароматами користуватись
Протягом дня,
Що їсти і що пити,
А ще, у якому будинку жити,
Аби бути щасливим,
Чому треба любити мистецтва
І берегти честь змолоду,
Як виказувати повагу до старших
І як до можновладців.
Що таке весілля
І як воно відбувається,
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Чим нам допомагає
Астрологія і в чому її сила,
А ще, а ще, а ще…
Жіночий роман, написаний чоловіком.
Історична енциклопедія,
Створена романтиком.
Прочитайте цю книгу
І Китай стане для вас
Не лише зрозумілішим,
А й ближчим.
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Роздуми в історичному музеї Сіаня
Епоха Мін, епоха Тан і Цин епоха.
Інтриги, вбивства, повстання – мов кара Бога.
І в цій кривавій боротьбі росте держава
Й звичайні люди там і тут плекають славу
Імперії. Це селадон – о, безліч років.
Дивлюсь, дивлюсь, не надивлюсь ніяк допоки.
Ну що за форма! Простота і досконалість.
Це диво вічне й молоде не зна про старість.
Лише культура зберіга цю автентичність,
Лише вона, лише вона – Її Величність.
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Про автора
Людмила Скирда – відома українська поетеса, вчений-лі-

тературознавець, педагог, літературний критик, культуро-
лог, перекладач, член Національної спілки письменників Укра-
їни, лауреат міжнародних літературних премій імені Андрія 
Малишка, Григорія Сковороди, Володимира Винниченка, Івана 
Кошелівця, Заслужений діяч мистецтв України.

У 1968 році Людмила Скирда закінчила філологічний фа-
культет Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка. Перші вірші поетеси були опубліковані в газеті 
«Літературна Україна» у 1962 році. У 1963 році, ще шко-
ляркою, Людмила Скирда бере участь у Всесоюзній нараді 
молодих письменників у Москві. У 1965 році виходить пер-
ша книга поетеси «Чекання», яка викликає захоплені відгуки 
в іноземній пресі та жорстку критику у радянській. Так, 
український літератор і громадський діяч, видавець патрі-
отичного часопису «Смолоскип» у Канаді Осип Зінкевич у 
своїх мемуарах згадує: «Гортаючи газети і журнали з Укра-
їни, я зовсім принагідно натрапив на вірш Людмили Скирди 
«Живеш і раптом». Я захопився цим віршем. Починається 
словами «Живеш і раптом непорозуміння…» і закінчується 
«Без мене буде дихать Україна, а я без України задихнусь». І 
так пише двадцятирічна студентка. Ставлю собі запитан-
ня: звідки вона така взялася? І знаходжу: з Кіровограда. По-
працював – на першу сторінку «Смолоскипа» за травень-чер-
вень даю цей вірш, а далі мою обширну статтю про неї та 
добірку її віршів». Справді, книга «Чекання» не тільки не 
загубилась серед книг славетних шістдесятників – Миколи 
Вінграновського, Ліни Костенко, Івана Драча, Бориса Олій-
ника, Василя Симоненка, а й одразу зайняла своє особливе 
місце у літературному процесі. Вона презентувала своєрідну і 
талановиту урбаністичну лірику.

Особливу увагу творчості Скирди приділили польські кри-
тики. Так, професор Єжи Єнджиевич, видатний польський 
дослідник творчості Тараса Шевченка, переклав вірш «Уроки 
польської», який був надрукований у журналі «Пшиязнь». Відо-
мий перекладач української літератури Флоріан Неуважний, зо-
крема, писав: «Розвиток української поезії настільки бурхливий 
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і швидкий, що Ліна Костенко, Драч і Коротич – це вже сьогодні 
свого роду класики, а їх місце зайняло покоління нових моло-
дих поетів з Людмилою Скирдою та Ігорем Калинцем на чолі». 
Професор Стефан Козак, найактивніший промотор української 
літератури в Польщі, присвятив творчості Людмили Скирди 
цілу лекцію у Варшавському університеті, в якій порівнював пое-
тесу з молодим Миколою Бажаном. Поет і критик Остап Лап-
ський в статті про Людмилу Скирду стверджував, що Скирда 
наслідує гуманізм Максима Рильського: «Це ті ліричні широти, 
на яких поезія Скирди і Рильського зустрічатимуться, її «я» – 
з його «людиною». Професор з Бордо Еміль Крюба також стає 
пропагандистом творчості Людмили Скирди. І таким чином її 
ім‘я стає досить-таки відомим за межами тодішнього СРСР, 
що не могло не викликати питань у радянських спецслужб.

У 1968 році вступила до аспірантури Київського дер-
жавного університету. З 1971 року працює викладачем на 
кафедрі історії української літератури філологічного фа-
культету КДУ.

У цей же час в життя Людмили Скирди входять 
найяскравіші представники творчої інтелігенції України  – 
художники Віктор Зарецький, Алла Горська, Григорій Гав-
риленко, Борис Плаксій, скульптори Макс Гельман, Микола 
Рапай, Михайло Грицюк, письменники Валерій Шевчук, Ірина 
Жиленко, Лесь Герасимчук, Дмитро Павличко, Микола Він-
грановський, Юрій Щербак, кінорежисери Сергій Параджа-
нов, Юрій Ільєнко, Леонід Осика, актори Наталя Лотоцька, 
Богдан Ступка, Марина Герасименко, Степан Олексенко.

Проте, період романтичного ренесансу і відлиги тривав не-
довго. На всіх фронтах знову почала розгортатись боротьба 
з українським буржуазним націоналізмом. Цю вакханалію очо-
лив емісар Кремля, секретар ЦК КПУ з ідеології Маланчук. 
Перший помічник Щербицького Віталій Врублевський у своїй 
книзі згадує: «Єдиним словом Маланчук дозволяв собі вирішу-
вати долю письменника, журналіста, режисера, встановлюючи 
над ним власну особисту цензуру. Списки складались і весь час 
поповнювалися. Я умовив друзів, щоб вони їх принесли мені. 
Як з‘ясувалося, в них уже значилося близько 20 чоловік: Драч, 
Скирда, Гуцало, Горлач, Симоненко, Вінграновський, Борис 
Олійник, Некрасов, Тельнюк, Ліна Костенко, Харчук, Леонід 
Коваленко, Дмитренко, Голобородько, Дзюба, Бердник, Куліш, 
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Сільвестров, Ященко, Грабовський». Саме у зв’язку з цим спи-
ском тривалий час Людмилі Скирді було заборонено захища-
ти кандидатську дисертацію, оскільки робота була присвяче-
на творчості репресованого поета Євгена Плужника. Справу 
вдалося довести до логічного кінця тільки у 1974 році після 
зняття Маланчука з посади. У 1977 році поетесу приймають 
до Спілки письменників СРСР і цього ж року вона отримує 
наукове звання доцента.

З 1984 по 1988 рік Людмила Скирда вела авторську 
культурологічну програму «Живе слово» на УТ.

З 1986 по 1988 рік вона перебуває у докторантурі, де 
завершує роботу над докторською дисертацією, присвяченою 
українській поемі.

З 1988 року Людмила Скирда живе у Відні, де її чоло-
вік – український дипломат Юрій Костенко обіймає посаду 
Постійного представника України при міжнародних органі-
заціях, а невдовзі стає першим Надзвичайним і Повноваж-
ним Послом незалежної України в Австрійській Республіці.

Поетеса починає активну культурну та творчу діяль-
ність, спрямовану на налагодження дружніх контактів з 
українською діаспорою, австрійською інтелігенцією та ЗМІ, 
читає лекції з української літератури, веде програми на ав-
стрійському телеканалі ORF.

Невдовзі з‘являються її книги віршів «Медитації біля 
Стефансдому» та «День душі» (переклад Вільгельма Тіло). 
У їх презентації взяли участь відомі австрійський поет 
Ернст Дегаспері, польська поетеса Єва Ліпська, музикант 
Лео Вітошинський, громадські і політичні діячі Австрії, 
дипломатичний корпус.

У 1994 році чоловіка Людмили Скирди Юрія Костенка 
призначено Надзвичайним і Повноважним Послом України 
у ФРН і вона переїздить до Бонна, де продовжує свою твор-
чу діяльність. У Німеччині виходять її книги «В обіймах 
югендстилю», «Рейнські елегії» (переклад Анни-Галі Горбач).

У 1995 році творчі вечори поетеси пройшли у великих 
містах ФРН – Ганновері, Мюнхені, столиці країни – Бонні.

У цей же час УКУ організує творчий вечір поетеси у 
Лондоні, який мав широкий медійний розголос.

З 1997 по 2000 рік поетеса живе і працює в Києві. 
Видає книги «Ad astra» та «Рожевий янгол або ком-
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позиції за кермом», друкує літературознавчі статті, 
есеї, інтерв’ю, зустрічається з читачами у різних ку-
точках України.

З 2001 року чоловіка Людмили Скирди Юрія Костен-
ко було призначено Надзвичайним і Повноважним Послом 
України в Японії, куди поетеса переїздить і де живе і пра-
цює до 2006 року. За цей час вона видає книги «Сад любові 
і сонця», «Дзуйхіцу від сакури», «Чарівна мушля» (переклад 
Йодзі Міва, Костянтина Ткачова). Важливою подією в 
українсько-японських взаєминах був вихід українською мо-
вою книги Її Величності Імператриці Японії Мітіко «Буду-
вати мости» в перекладі Людмили Скирди. На японському 
телебаченні творчості поетеси було присвячено кілька про-
грам, її інтерв‘ю друкувались в японській пресі, презентації 
книг відбулись в найбільших містах Японії – Осаці, Кіото, 
Йокогамі та столиці країни – Токіо. В Японії Людмила 
Скирда продовжує викладацьку діяльність в університетах 
Кіото та Сока Гаккай.

У 2006 році Людмила Скирда повернулась на Бать-
ківщину, де продовжувала плідно працювати. У неї ви-
ходять книги в Об‘єднаних Арабських Еміратах, Греції, 
Італії, Південній Кореї.

У 2009 році Людмила Скирда презентує українську пое-
зію на Всесвітньому мистецькому фестивалі – Дельфійські 
ігри у Чеджу (Південна Корея).

У 2009-2012 роках поетеса жила і працювала в КНР 
разом з чоловіком Юрієм Костенком, Послом України в 
Китаї. Видала у Пекіні чотири книги – «Подих Китаю», 
«Мелодії чотирьох сезонів», «Голоси Піднебесної» (переклад 
Гао Мана). У Пекіні з‘явилось й унікальне видання – худож-
ній альбом «Натхненний вірш – чаруюча картина», у якому 
25 найвідоміших художників Китаю проілюстрували вірші 
поетеси своїми роботами.

У КНР презентації книг Скирди проходили у багато-
мільйонних містах Пекіні, Шанхаї, Даляні, Сіані та ін-
ших. Як правило, це були грандіозні вечори у великих універ-
ситетах (за 30 тисяч студентів), на яких були присутні 
тисячі слухачів, відбувались концерти, присвячені Україні, 
виступали політики, дипломати, вчені.
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Про Скирду пише один з найвідоміших китайських поетів 

Чен Хаосу, статті про неї з‘являються у найпопулярнішій га-
зеті Китаю з багатомільйонним накладом – «Женьмінь жи-
бао», велику увагу творчості Скирди приділяють англомовні 
видання – «Lookwe», «Globe Us», «Women of China», «Cultural 
Dialoque», «Voice of Friendship» тощо.

Після повернення з Китаю Людмила Скирда видає «Бі-
бліографію творчості», книги віршів «Сто сонетів», «Amor 
& Море» (іспанською мовою), «О, Ямато», «Сакура гулла-
ри» (узбецькою мовою – друге видання), «О, Європо», «Solo 
of the sunny soul» (англійською мовою – друге видання).

У Мюнхені вийшов художній альбом «Натхнення два 
крила» (2017) разом з молодою художницею Олесею Костюк.

У 2016 році виходить монографія «Стою на своїй землі. 
Борис Олійник. Лірична та епічна творчість» (у співав-
торстві з професором Наталією Костенко).

Цього ж року виходить монографія професора Михайла 
Наєнка «Поетична карма Людмили Скирди».

Ім‘я Людмили Скирди є одним з небагатьох українських 
літературних імен, вже широко відомих закордоном. Її по-
езія ввібрала в себе вплив і європейських, і східних культур, 
що призвело до появи абсолютно унікального поетичного 
явища не тільки в контексті української літератури, але й 
літератур цілого світу.

Книги Людмили Скирди перекладено англійською, іта-
лійською, японською, корейською, китайською, арабською, 
грецькою, узбецькою, іспанською, французькою, російською 
та німецькою мовами. Цей перелік включає в себе усі шість 
офіційних мов Організації Об‘єднаних Націй, а відтак, 
українську поетесу може читати увесь світ.

Окремі вірші перекладались польською, фінською, порту-
гальською, угорською та румунською мовами.

Людмила Скирда була першою письменницею Незалежної 
України, перекладеною в Японії, Китаї, ОАЕ, Греції  та 
інших країнах.

Людмила Скирда – автор біля 40 книг-поезій.
Людмила Скирда – автор понад 200 наукових ста-

тей і культурологічних есе, опублікованих в Україні 
та закордоном.
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Портрети Людмили Скирди писали відомі художники 

України: Григорій Гавриленко (1964, 1970, 1978), Віктор 
Зарецький (1965, 1968, 1986), Іван Марчук (1979), Павло 
Бедзір (1967), Ірина Макарова (1978), Микола Компанець 
(1979, 1985), Микола Рапай (1975), Гао Ман (2010). Скуль-
птурні портрети поетеси – Макс Гельман (1968), Микола 
Рапай (1970, 1980). Мозаїчний портрет – Людмила Мєшко-
ва (2005).

У 1966 році Людмила Скирда зіграла роль у кінофільмі 
відомого українського поета та режисера Миколи Вінгранов-
ського «Берег надії».

Свої твори Людмилі Скирді присвятили Дмитро Пав-
личко, Володимир Дрозд, Ірина Жиленко, Юрій Щербак, 
Валерій Шевчук, Петро Осадчук, Юрій Рибчинський, 
Маріс Чаклайс, Радой Ралін, Роман Ткачук, Ернст Дегас-
пері та інші.
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