
Борис Гуменюк

ЗАПОВІТ

Сьогодні знову копаємо землю
Цю ненависну донецьку землю
Цю черству закам'янілу землю
Тулимося до неї
Ховаємось у ній
Ще живі.

Ми ховаємося за землю
Сидимо в ній тихо
Наче малі діти за маминою спиною
Ми чуємо як б'ється її серце
Як вона втомлено дихає
Нам тепло й затишно
Ще живі.
Завтра ми вже будемо мертві
Може багато з нас
Може всі.

Не забирайте нас із землі
Не відривайте нас від матері
Не збирайте на полі бою наші рештки
Не намагайтеся наново скласти нас докупи
І - благаємо вас - жодних хрестів
Пам'ятних знаків чи меморіальних плит.
Цього нам не треба
Адже це не для нас - для себе
Ви ставите нам величні пам'ятники.
Не треба ніде карбувати наших імен.
Просто пам'ятайте:
На цьому полі
У цій землі
Лежать українські солдати
І - все.

Не віддавайте нас батькам
Не хочемо щоб батьки бачили нас такими
Нехай батьки запам'ятають нас малими дітьми
Неслухняними хлопчиками
З рогатками з синцями на колінах
З двійками у щоденнику
З повною пазухою яблук із сусідського саду
Нехай батьки сподіваються що ми колись повернемося
Що ми десь є.

Не віддавайте нас дружинам
Нехай кохані запам'ятають нас красенями
Такими які подобалися багатьом дівчатам
А дісталися їм.
Нехай вони запам'ятають наші гарячі губи
Наш гарячий подих
Наші палкі обійми
Нехай вони не торкаються нашого холодного чола
Наших холодних вуст.

Borys Humeniuk

TESTAMENT
(żołnierzy ukraińskich, dziś walczących w Piaskach koło Doniecka)

Dzisiaj znów kopiemy ziemię
Tę nienawistną doniecką ziemię
Tę czerstwą skamieniałą ziemię
Tulimy się do niej
Chowamy się w niej
Jeszcze żywi.

Wszyscy chowamy się za ziemię
Siedzimy w niej cicho
Niczym małe dzieci za matczynymi plecami
Słyszymy jak bije jej serce
Jak ona zmęczona oddycha
Jest nam ciepło przytulnie
Jeszcze żyjemy.
Jutro będziemy już martwi
Może wielu z nas
A może wszyscy.

Nie zabierajcie nas z ziemi
Nie odrywajcie nas od matki
Nie zbierajcie na polu boju naszych resztek
Nie starajcie się odnowa poskładać nas w całość
I – błagamy was – żadnych krzyży
Znaków pamięci czy płyt memorialnych
Tego nie potrzebujemy
Przecież to wszystko nie dla nas – dla siebie czynicie.
Stawiacie nam wielkie pomniki.
Nie trzeba nigdzie karbować naszych imion.
Po prostu pamiętajcie:
Na tym polu
W tej ziemi
Leżą ukraińscy żołnierze
I wszystko.

Nie oddawajcie nas ojcom
Nie chcemy żeby rodzice widzieli nas takimi
Niech ojcowie zapamiętają nas małymi dziećmi
Nieposłusznymi chłopczykami
Z procami z sińcami na kolanach
Z dwójkami w dzienniczku
Z jabłek pełną zapazuchą z sadu sąsiada
Niech ojcowie żyją z nadzieją że kiedyś wrócimy
Że gdzieś jesteśmy.

Nie oddawajcie nas żonom
Niech ukochane zapamiętają nas przystojnymi
Takimi którzy podobali się wszystkim dziewczętom
A dostali się im.
Niech zapamiętają nasze gorące usta
Nasz gorący dotyk
Nasze płomienne objęcia
Niechaj one nie dotykają naszego chłodnego czoła
Naszych zimnych ust.



Не віддавайте нас дітям
Нехай діти запам'ятають наші теплі очі
Наші теплі посмішки
Наші теплі руки
Нехай діти не торкаються тремтячими губами
Наших холодних рук.

Ось в цих окопах
Які сьогодні для нас тимчасове житло
А завтра стануть нашими могилами
Поховайте нас.

Не потрібно прощальних промов
В тиші яка настає після бою
Це завше виглядає недоречно
Це наче штурхати загиблого воїна
І просити щоб той встав.
Не треба панахид
Ми й так знаємо де тепер буде наше місце
Просто накрийте нас землею
І - йдіть.

Було б добре якби на тому місці було поле
Колосилося жито
Щоб жайвір у небі
І - небо
Багато неба -
Ви можете собі уявити якій хліб родитиме поле
Де лежать бійці?!
(У пам'ять про нас їжте хліб з поля
Де ми полягли.)

Було б добре якби на тому місці були луки
І багато-багато квітів
І бджола над кожною квіткою
Щоб надвечір приходили закохані
Плели вінки
Кохалися до ранку
А вдень щоб приходили молоді батьки
З малими дітьми
(Не перешкоджайте дітям приходити до нас)

Але це буде завтра.
А сьогодні ми ще копаємо землю
Цю дорогу українську землю
Цю солодку ласкаву землю
Пишемо гуртом саперними лопатками
На її тілі
Останній вірш української літератури.
Ще живі.
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Nie oddawajcie nas dzieciom
Niechaj dzieci zapamiętają nasze ciepłe oczy
Nasze ciepłe uśmiechy
Nasze ciepłe ręce
Niechaj dzieci nie dotykają drążącymi ustami
Naszych chłodnych rąk.

Tu w tych okopach
Które dziś są dla nas tymczasowym mieszkaniem
A jutro staną się naszymi mogiłami
Pochowajcie nas.

Nie trzeba pożegnalnych mów
W ciszy która nastaje po boju
To zawsze wygląda niedorzecznie
To jakby szturchać poległego żołnierza
I prosić go by wstał.
Nie trzeba żałobnych modlitw
My i tak wiemy gdzie teraz będzie nasze miejsce
Po prostu nakryjcie nas ziemią
I – idźcie.

Byłoby dobrze, gdyby na tym miejscu było pole
Kłosiło się żyto
I skowronek w niebie
I – niebo
Dużo nieba –
Możecie sobie wyobrazić jaki chleb będzie rodzić pole
Gdzie leżą żołnierze?!
(Dla pamięci o nas jedźcie chleb z pola
Gdzie polegliśmy.)

Byłoby dobrze, gdyby na tym miejscu były łąki
i wiele-wiele kwiatów
I pszczoła nad każdym kwiatkiem
Żeby pod wieczór przychodzili zakochani
Wili wianki
Kochali się do rana
A w dzień żeby przychodzili rodzice
Z małymi dziećmi
(Nie przeszkadzajcie dzieciom przychodzić do nas)

Ale to będzie jutro
A dzisiaj jeszcze kopiemy ziemię
Tę drogą ukraińską ziemię
Tę słodką, łaskawą ziemię
Piszemy razem łopatami saperów
Na jej ciele
Ostatni wiersz ukraińskiej literatury.
Jeszcze żywi.

Przetłumaczył z ukraińskiego Włodzimierz Mokry

Kraków, 20 lutego 2015 r.


