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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η�γεωγραφία�της�ψυχής�
του�Ντμίτρι�Μιζγκούλιν

Για τον Ντμίτρι Μιζγκούλιν μπορείς να μιλήσεις με δύο
τρόπους: για τον ποιητή της Πετρούπολης ή για τον ποιη-
τή της Γιούγκρα. Έτσι, για παράδειγμα, μιλούν γι’ αυτόν
στο ίντερνετ, στα κριτικά άρθρα. Αλλά η αληθινή ποίηση
είναι ευρύτερη από την τοπική γεωγραφία, γιατί ως βάση
έχει τη γεωγραφία της ψυχής. Επιλεγμένα ποιήματα του
ποιητή δημοσιεύτηκαν το 2005 από τις εκδόσεις «Χουντο-
ζεστβίναγια λιτερατούρα» υπό τον τίτλο Γεωγραφία της
ψυχής. Ακολούθως, από τον ίδιο οίκο, εκδίδονται το 2006
τα Επιλεγμένα έργα. Και τα δύο βιβλία, πέρα από τις εκ-
δοτικές τους αρετές, πετυχαίνουν κάτι πιο σημαντικό:
βρίσκουν τεράστια απήχηση. Πείστηκα γι’ αυτό προσω-
πικά, όταν μοίρασα πάνω από πενήντα αντίτυπα αυτών
των εκδόσεων σε ανθρώπους των πιο διαφορετικών επαγ-
γελμάτων και διαφορετικής κουλτούρας. Αποτέλεσμα:
ούτε μία αρνητική αντίδραση, αντίθετα, ζητούσαν κι άλλο.
Το μυστικό αυτής της επιτυχίας είναι απλό: οι στίχοι του
Ντμίτρι Μιζγκούλιν είναι προσιτοί σε όλους, πράγμα χα-
ρακτηριστικό μόνο όταν η ποίηση έχει λαϊκό χαρακτήρα,
και σε συνάρτηση με το ταλέντο και την ιερή σχέση με το
λόγο του ποιητή.





Αμέσως θα σημειώσω ότι δεν είναι στις αρχές μου να α-
ναλύω λεπτομερώς τους στίχους των ποιητών σε φωνήμα-
τα, να τους εξετάζω ως κατασκευή, να αναζητώ τις αρετές
και τα ελαττώματα της δομής. Μ’ αυτά καταπιάνεται αρ-
κετά μεγάλη ομάδα κριτικών, οι οποίοι και τη Βίβλο ακό-
μα δε θα δίσταζαν να την αναλύσουν εξονυχιστικά. Οι ο-
ποιεσδήποτε ποσοτικές (ή παρόμοιες) έρευνες στις ανθρω-
πιστικές σπουδές καλούνται μόνο να επιβεβαιώσουν την
αρμονία και την ποιότητα, που είναι ορατές έτσι κι αλλιώς,
είτε να τις διαψεύσουν. Εγώ προσλαμβάνω τους στίχους
ως σύνολο, σαν πυροβολισμό, ο οποίος είτε βρήκε το στόχο
είτε όχι· ως νόημα, το οποίο είτε έγινε συνιστώσα της ψυ-
χής και του νου του αναγνώστη είτε τον προσπέρασε – προ-
σλαμβάνω τους στίχους ως Κόσμο του Θεού. Αυτό δε με ε-
μποδίζει να δω το μέγεθος του χαρίσματος του ποιητή, τις
αστοχίες του, τις δυνατότητές του. Για να είμαι ειλικρινής,
συνήθισα περισσότερο να μιλώ με στίχους από το να μιλώ
γι’ αυτούς· είναι πιο ευχάριστο να τραγουδώ την αγαπημέ-
νη μου μελωδία από το να την περιγράφω. Το κύριο είναι να
υπάρχει μουσικό αυτί. Έτσι λοιπόν θα μιλήσω –θα τρα-
γουδήσω– για τους στίχους του Μιζγκούλιν, στο κάτω κά-
τω η οργανική διευθέτηση είναι δική μου...

Το λαϊκό πνεύμα του ποιητή παρουσιάζεται στο ότι,
παρά τη συμπαντική μοναξιά, τόσο της ψυχής όσο και
της προσωπικότητάς του, εκείνος αφομοιώνει τους πόνους
και τις χαρές, τις ήττες και την περηφάνια του λαού του,
της πατρίδας του. Και μιλά γι’ αυτά έτσι ώστε οι στίχοι
του γίνονται όχι μόνο οικείοι και κατανοητοί στον καθέ-
ναν, αλλά ο οποιοσδήποτε μπορεί να τους απαγγείλει λες
και είναι δικοί του.







Ένας τέτοιος ποιητής είναι προικισμένος με ιδιαίτερη
όραση, που δίνεται από το Θεό, και είναι συγγενής με την
προφητεία, ενώ οι διοράσεις του, ντυμένες με τη μουσική
του λόγου, γίνονται κτήμα του αναγνώστη:

Κοίτα, απ ’ το παράθυρο αυτό
μπορούσε να δει τη Ρωσία,
να δει τη μοίρα της...

(«Το σπίτι όπου ζούσε ο Τιούτσεφ», 1922)

Θα επιχειρήσω να υποστηρίξω ότι η έμπνευση είναι
όχι μόνο λυρική, αλλά έρχεται κι από τη μελαγχολία κι
απ’ τη συμπόνια· ο μηχανισμός της εκτόξευσής της είναι
μεταφυσικός κι η υλοποίησή της είναι πάντα πράξη δη-
μιουργίας. Εξού και η στιχουργία.

Η περίοδος της ημιδιάσπασης, της ασθένειας της πα-
τρίδας μας, που έλαβε χώρα κατά τη θυελλώδη και συγ-
χρόνως θλιβερή δεκαετία του ’90 του περασμένου αιώνα,
βρήκε περιεκτική και ακριβή έκφραση στους στίχους του
Ντμίτρι Μιζγκούλιν. Με σβόλους πόνου τέτοιοι στίχοι
σχίζουν το γενικό καμβά επιλεγμένων ποιημάτων, τονί-
ζοντας το λυρισμό και τη φιλοσοφία, τσιμεντάροντας τη
δραματική ιστορία της Ρωσίας του 20ού αιώνα.

Στην πατρίδα –όπως στο σιδηροδρομικό σταθμό–
επικρατεί αναστάτωση και φασαρία.
Και το σκοτάδι μέσα στη γεμάτη κάπνα αίθουσα
είναι τέτοιο που δε βλέπεις τη μύτη σου.

Και ποιος από εμάς δεν είδε, δεν ένιωσε, δε βίωσε αυ-



τό τον πόνο; Και μάλιστα στη λέξη «βίωσε» πρέπει να
τονιστεί ο «βίος», η «βίωση», διότι αυτή η προσέγγιση
προσδιορίζει, υπογραμμίζει το μέγεθος της σπουδαιότη-
τας των γεγονότων.

Η Ρωσία πίνει αδιάκοπα, βαριά,
σα γυναίκα, με οδύνη,
απελπισμένα,
με μακρόσυρτο θρήνο, σαν από πείσμα,
και φαίνεται να ’ναι αδύνατη η σωτηρία.

(«Ξεχασμένη φωτογραφία»)

Γι’ αυτό και:

Έγινε το αδιαχώρητο στα ρώσικα νεκροταφεία.

Σε τέτοιο βαθμό ώστε:

Χώρος για τον πόνο δεν έμεινε μέσα στην ψυχή.
Η φλόγα της πυρκαγιάς χαμήλωσε.
Τώρα ακόμα κι η στάχτη κρύωσε.
Υπήρχε πατρίδα και δεν υπάρχει πια.
Ο άνεμος πλανιέται σ ’ όλο τον κόσμο,
ανάμεσα στους παγωμένους φωστήρες.

Αλλά ο Ρώσος ποιητής δε θα ήταν Ρώσος ποιητής, αν
δε θυμόταν, δεν ήξερε, δεν έχυνε στο καλούπι του υπερή-
φανου λόγου την ιστορία της ρούσικης γης, της Ρωσίας,
και δεν πίστευε σ’ αυτήν, όπως ο Τιούτσεφ. Αξιομνημό-
νευτα, διδακτικά, επίκαιρα, ειρωνικά και πολύ πρωτότυ-





πα συνέχισε τους στίχους του μεγάλου Ρώσου ποιητή ο
Ντμίτρι Μιζγκούλιν:

Με το νου δεν τη νιώθεις τη Ρωσία,
πόσο μάλλον άμυαλος αν είσαι...

Ο ποιητής πιστεύει στη Ρωσία όπως πιστεύει στο
Θεό. Αλλιώς η ζωή χάνει το νόημά της. Όπως πίστευαν
κι οι πρόγονοί μας, στους οποίους δεν έτυχαν λιγότερα
δεινά απ’ όσα έτυχαν σ’ εμάς και οι οποίοι ουκ ολίγες φο-
ρές σήκωσαν την πολύπαθη Ρωσία από τις στάχτες.

Όμως αναγεννήθηκαν, αναστήθηκαν
από τις στάχτες οι πόλεις της Ρωσίας,
κι οι τρούλοι υψώθηκαν ψηλά, 
δαντελένιοι και χρυσοί...

(«Στοχασμός στη στέπα»)

Ο Μιζγκούλιν δεν αποδέχεται τα σημερινά είδωλα, α-
πορρίπτει όλα αυτά τα σκουπίδια, τόσο τα υλικά όσο κι ε-
κείνα που μπουκώνουν την ψυχή του λαού. Ειρωνικός πα-
ρατηρητής, προτείνει στον αναγνώστη και αυτό τον τρό-
πο πίστης στη Ρωσία:

Θα ξαναφτιάξει η ζωή λίγο λίγο.
Θα επιστρέψει το κραταιό ανάστημα.
Και θα έρθει η ώρα που η συγκομιδή της πατάτας 
ξανά θα γίνεται το χινόπωρο.

Γιατί το κράτος δε στηρίζεται σε εκείνους που πι-





στεύουν ότι το στηρίζουν. Το κράτος στηρίζεται σε αυ-
τούς που σπέρνουν το σοφό, το καλό, το αιώνιο και σε αυ-
τούς που με κάθε πολιτική συγκυρία φυτεύουν πατάτες.
Αν σπέρνουν και φυτεύουν κάτι άσχετο, το κράτος καταρ-
ρέει, κάτι το οποίο βίωσαν στην πράξη (δηλαδή στο πετσί
τους) οι κάτοικοι της μεγάλης αυτής χώρας. Το κράτος,
σύμφωνα με την ετυμολογία της ίδιας της λέξης, χρειά-
ζεται να κρατιέται από κάπου. Εδώ δεν πρόκειται για τε-
τριμμένη ταυτολογία, αλλά για απαραίτητο αξίωμα. Αλ-
λά ο Μιζγκούλιν στέκει μακριά από τα «Ζήτω!» του πα-
τριωτισμού, ικανού να «ισοπεδώσει» και τους πυρηνι-
κούς πυραύλους των εχθρών και την ισχύ και την άνεση
των εισαγόμενων αυτοκινήτων ή την ξέχειλη πισίνα του
γείτονα. Ο ποιητής προειδοποιεί:

Τους αιώνιους νόμους της φύσης 

να αλλάξεις δεν μπορείς. Ούτε να τους εμπαίξεις. 

Άλλοι, φαίνεται, λαοί 

θα κατοικήσουν τη Ρωσία.

Θλιβερή η ανθρώπινη μοίρα.

Θα φύγουμε κουβαλώντας την ενοχή μας.

κι άγνωστες διάλεκτοι 

θα ταράξουν τη σιωπή των ναών.

Κι ο ίδιος απαντά στον εαυτό του με την πίστη στην ι-
σχυρή και μεγάλη γλώσσα που μας έδωσε ο Θεός:





Μη μαντεύεις ο χρόνος τι θα φέρει 
και μην ψάχνεις τ ’ αύριο στα τυφλά.
Άκουσε της στέπας τ ’ αγέρι
που τη ρώσικη γλώσσα μιλά.

Πράγματι, για όσους μπορούν να ακούσουν, όλη η φύ-
ση από το Πριμόριε έως την Αγία Πετρούπολη μιλά Ρω-
σικά. Κι η Ρωσία της ανταποδίδει την αγάπη μέσα από
τα έργα των αριστοτεχνών του λόγου, που την αγγίζουν
με δέος, όπως αγγίζουν την αιωνιότητα.

Και εσύ, βασανισμένος από την αμφιβολία,
στο σκοτάδι της ψεύτικης ματαιοδοξίας,
θα παγώσεις από οδυνηρό δέος 
απέναντι στη μεγαλοπρεπή απλότητα.

Κι αν υπάρχει αιωνιότητα στον κόσμο,
τότε έτσι μοιάζει:
απαστράπτον άπειρο
πάνω από τον ξανθόπυρο ποταμό.

Όταν πλημμυρίζουν τη γη τα καταχθόνια κύματα που
πηγάζουν και παράγονται από τα δαιμονισμένα μέσα μα-
ζικής ενημέρωσης, τότε μπορούν να τους αντισταθούν
μόνο οι φωνές των προφητών... και οι φωνές των ποιη-
τών. Ο Μιζγκούλιν ξέρει σε ποιον ανήκει η φωνή του.
Ποιος του έδωσε την εξουσία του λόγου.

Αλλά δε θ ’ αφανιστούν, ό,τι και να γίνει,
καλά, κακά,





ανέμελα τραγούδια,
σοφά ποιήματα.

Ναι, πλανήθηκε ο δρόμος 
στη ματαιότητα και τις αμαρτίες.
Τελικά μόνο από το Θεό 
ο λόγος των στίχων μας.

Γι’ αυτό ιδιαίτερη θέση ανάμεσα στις μυριάδες ριμών
του Μιζγκούλιν κατέχουν οι βαθιά διαπεραστικές και
στοχαστικές, οι ορθόδοξες. Ο κόσμος, τεχνητά εθισμένος
στον αθεϊσμό, μπορεί και να μην ακούσει τέτοιους στί-
χους, όπως δεν ακούει τη φωνή της συνείδησής του. Τι να
κάνουμε, κι οι τυφλοί δε βλέπουν τον ήλιο, αλλά οι περισ-
σότεροι απ’ αυτούς πιστεύουν και ξέρουν ότι υπάρχει. Ο
ιερέας Αλέξανδρος Ελτσιανίνοφ έγραψε: «Η αρχή της
πνευματικής ζωής ξεκινά με την έξοδο από την υποκει-
μενικότητά μας, από τον εαυτό μας, με το να ξεπεράσου-
με τον εαυτό μας κατά την επικοινωνία με την ανώτερη
αρχή, με το Θεό». Ακριβώς σε αυτούς τους στίχους μπο-
ρεί κανείς να δει πώς ο ποιητής βγαίνει από την υποκει-
μενικότητά του, ξεπερνά τον εαυτό του, με φόντο την ο-
ρατή και αόρατη, αλλά κατανοητή από κάθε πιστό άν-
θρωπο, εσωτερική πάλη. Πρέπει να πούμε ότι η στιχουρ-
γική αυτής της κατεύθυνσης της δουλειάς της ψυχής του
ποιητή συνδέεται στα Επιλεγμένα έργα με τις ημερολο-
γιακές σημειώσεις του: Υπό τη σκέπη της ηγουμένης του
όρους Άθως – έχει ενδιαφέρον το πλούσιο ιστορικό υλικό,
oι μύχιες συγκινήσεις του προσκυνητή και η ζωντανή
γλώσσα. Πρόσφατα έτυχε να διαβάσω τις αναμνήσεις α-





πό την επίσκεψη στον Άθωνα του συγγραφέα Βαλεντίν
Ρασπούτιν και του ζωγράφου Σάββα Γιάμσικοφ. Και στις
τρεις περιπτώσεις ως αναγνώστης εισέπραξα γαλήνη και
έμπνευση και ως πιστός ζήλεψα και τους τρεις... Αλλά
μαζί τους άγγιξα τα αιώνια ιερά. Σε κάτι τέτοιες στιγμές
κάθε πιστός θυμάται:

Και θα διαλυθεί η παγκόσμια θύελλα.
Και θα παγώσει, ηρεμώντας, η φύση.
Και θ ’ ανάψει το άστρο της Βηθλεέμ
φωτίζοντας το μισοσκόταδο του στερεώματος.

(«Γέννηση»)

Η ομορφιά και η επιβλητικότητα των ρωσικών ναών
με τους χρυσούς τρούλους που υψώνονται στον απέραντο
ουρανό αχνοφαίνονται στους στίχους του ποιητή. Είναι σαν
εκείνα τα κεριά που καίνε στο εσωτερικό τους, αναμμένα
από το λαό προς δόξαν Θεού. Κι αυτός που η καρδιά του
χτυπά σε πλήρη αρμονία με την «Επί του Όρους Ομι-
λία», μπαίνοντας στο ναό, ξέρει:

Εδώ δε διαλογίζονται λόγους,
εδώ γαλήνη και σιγή.
Λάμποντας αμυδρά λιώνουν τα κεριά,
σαν ενοχή χωρίς συγχώρεση.
Είναι το φορτίο των αόρατων αμαρτιών.
Μένουν έτη ή ημέρες;
Όλοι θα πληρώσουν σαν έρθει η ώρα.
Σώσον, συγχώρησον και διαφύλαξον...







Μια γερόντισσα κάθεται στο αίθριο του ναού.
Ένας συνοφρυωμένος περαστικός περνά...
Είθε η θέρμη του Αγίου Πνεύματος
εμάς τους φτωχούς να πλημμυρίσει...

Όπως κάθε ποιητής, ο Μιζγκούλιν έχει στίχους που συ-
νηθίζεται να τους ονομάζουμε «μέτριους». Δηλαδή περ-
νούν απαρατήρητοι. Παρ’ όλη την εξωτερική τους εγγρα-
ματοσύνη, ακόμα και την ηχηρότητά τους, απλά δεν πετυ-
χαίνουν απόλυτα το στόχο. Αλλά τέτοιους στίχους έχουν γρά-
ψει ακόμα και κάποιοι που σήμερα χωρίς αμφιβολία ονο-
μάζουμε «ιδιοφυΐες». Υπάρχει σπορέας χωρίς κοπριά; Δε
θα μπορούσα να τους παραλείψω γιατί οι αξιοσέβαστοι και
αυστηροί κριτικοί δε θα διστάσουν να με επιπλήξουν. Αλ-
λά θα τους υπενθυμίσω: χωρίς παρόμοιες ποιητικές «α-
σκήσεις», όπως αποδεικνύει η πρακτική, δε γίνεται. Κάθε
γράφων το ξέρει, κάθε απαιτητικός αναγνώστης το γνωρί-
ζει. Δεν έχω όμως την πρόθεση να μιλήσω για τέτοιους
στίχους, γιατί η συντριπτική πλειοψηφία όσων διάβασα
από τον Ντμίτρι Μιζγκούλιν είναι γνήσια ρωσική ποίηση,
ο κύριος στόχος της οποίας είναι το πέταγμα της ψυχής.

Η ψυχή έχει τη δική της γεωγραφία. Ιδιαίτερα η ψυχή
του ποιητή. Και μέσα στη γενική ποιητική γεωγραφία
της Ρωσίας ο Μιζγκούλιν έχει το δικό του ποτάμι – κι αν
πιστέψουμε τον τίτλο μιας από τις συλλογές του ποιητή,
δύο ποτάμια. Και, επιστρέφοντας στη γήινη γεωγραφία,
αυτά μπορούν να είναι, ας πούμε, ο Ιρτίς και ο Νέβας, που
τρέφουν τον ποιητικό κόσμο του Ντμίτρι Μιζγκούλιν.

Κι όμως, η γεωγραφία της ψυχής γράφεται στον απέ-
ραντο ρωσικό ουρανό. Χαμηλός και κουρασμένος στον



Βορρά της Γιούγκρα, ταραγμένος κι ανεμόδαρτος πάνω
από την Πετρούπολη (με αισθητό το αεράκι από το «πα-
ράθυρο του Μεγάλου Πέτρου»),* αλλά βαθύς πάνω από
τη Ρωσία, αιώνιος, γεμάτος προσευχές.

Και θα πετάξει η ψυχή ελαφριά
εκεί όπου κατοικούν οι ψυχές,
πάνω από τα σύννεφα της καταιγίδας.

Διότι:

Περνώντας μες στην καταχνιά τις γήινες μέρες,
η ψυχή σκέφτεται τον ουρανό.

Και μαζί με τον Ντμίτρι Μιζγκούλιν επαναλαμβάνω:

Όλοι έχουμε ένα τέλος; Δεν το πιστεύω!
Θα διαλυθεί η οφθαλμαπάτη...
Στο θηρίο που πλησιάζει 
απαγγέλλω το «Πάτερ ημών».

Κι ας μη γνωρίζω ακόμα
ούτε τους κανόνες ούτε τις βάσεις.
Όμως αυτό καταλαβαίνει
των προφητικών λόγων τη σημασία.

Όσους γνωρίζουν τον Ντμίτρι Μιζγκούλιν ως πρόεδρο
τράπεζας ή βουλευτή της περιφερειακής Δούμας, θέλω
να τους πληροφορήσω ότι ποιητής έγινε πολύ πιο πριν.



* Η περίφημη έκφραση που λέει ότι ο Μεγάλος Πέτρος άνοιξε
για τη Ρωσία «παράθυρο στην Ευρώπη».

 – Άγγελος εωθινός



Και γενικότερα: «Οι ποιητές δε γεννιούνται τυχαία, πε-
τάνε προς τη γη από τα ύψη, η ζωή τους περιβάλλεται α-
πό μυστήριο, παρόλο που είναι ανοιχτοί και απλοί...» – ό-
πως λέει ο Ιγκόρ Ταλκόφ. Στη ρωσική ποίηση έχουμε
πολλά παραδείγματα όπου το ποιητικό ταλέντο είχε δο-
θεί μαζί με το ταλέντο του δημόσιου λειτουργού (Γαβριήλ
Ντερζάβιν, Φιοντόρ Τιούτσεφ, Πιότρ Βιάζεμσκι...). Λοι-
πόν, τώρα έχουμε και τον Ντμίτρι Μιζγκούλιν.

Ο Ρώσος συνθέτης Βαλέρι Γαβρίλιν έλεγε: «Το να ξε-
χωρίσεις το γνήσιο από το πλαστό είναι απλό, σταματάς να
αισθάνεσαι τον εαυτό σου ξένο, ξέρεις ότι ο γείτονας δίπλα
νιώθει το ίδιο μ’ εσένα...» Έτσι έγινε και μ’ εμένα όταν βυ-
θίστηκα στα βιβλία του Μιζγκούλιν: αισθάνθηκα το ίδιο με
εκείνον. Και η στοιχειώδης έρευνά μου ανάμεσα σε όσους
είχα χαρίσει βιβλία του Ντμίτρι έδειξε ακριβώς το ίδιο α-
ποτέλεσμα. Κάθε τέχνη τρέφεται από δύο αρχές: τη λογι-
κή και την πνευματική (συναισθηματική)· η ικανότητα να
βαδίζει πάνω στο λεπτό όριο μεταξύ της συμβολής αυτών
των δύο ποταμών με το λόγο, τον ήχο, το πινέλο, είναι η με-
γαλύτερη αξία του καλλιτέχνη. Και –σύμφωνα και πάλι με
τα λόγια του Γαβρίλιν– ο ρωσικός χαρακτήρας συντίθεται
από: «... βαθύτατο σεβασμό απέναντι στη ζωή, τη σοφία,
την ευθυμία· από την πονηριά, την κακία, τη μάχη με τον
εαυτό, την αγάπη και κάποιες φαντασίες τις οποίες κουβα-
λάει κάθε Ρώσος». Όλα αυτά υπάρχουν στον Μιζγκούλιν,
γι’ αυτό είναι κατανοητός και οικείος στον ευρύτερο κύκλο
αναγνωστών· κι εγώ το μόνο που έκανα ήταν να προσπα-
θήσω να διευρύνω ακόμα περισσότερο αυτό τον κύκλο.

ΣΕΡΓΚΕϊ ΚΟΖΛΟΦ





Άγγελος�εωθινός
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Нашей памяти долгий свет —
Как единственное наследство,
Как от поступи прошлых лет,
Никуда от нее не деться...

Все вместила моя душа
Без остатка и без возврата,
Чередуются не спеша
Времена, события, даты...

За морозным, синим окном
Занялась, замела пороша.
С каждым часом и с каждым днем
Тяжелей, непосильнее ноша...

Заметается ночь пургой,
И луна, потемнев, ослепла...
И кружатся во тьме глухой
Хлопья снега и хлопья пепла.
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Είναι η μνήμη αιώνιο φως,
μιας κληρονομιάς ευθύνη
–σαν παλιός βηματισμός–
δεν ξεφεύγεις από κείνη...

Στην ψυχή μου όλα χωράν,
«συν» και «μείον» μοιρασμένα.
Και περνάνε χαλαρά
εποχές και πεπραγμένα... 

Στου θαμπού παραθυριού 
το περβάζι τόσο χιόνι!
Μες στο διάβα του καιρού
το φορτίο μεγαλώνει...

Χιονιάς κι ατέλειωτη νυχτιά!
Το φεγγάρι τυφλός διαβάτης...
Όμως χορεύουν στην παγωνιά,
οι νιφάδες του χιονιού και της στάχτης. 
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ТаВрИЧеСКИй Сад

И всюду — страсти роковые,

И от судеб защиты нет.

а.С.  Пу ш К И Н

Все слабее неоновый свет.
За оградой внезапно и странно
Возникает дворца силуэт,
Что сокрыт пеленою тумана,

Словно нечто такое тая,
Что открыться пред нами готово.
Замираю. И память моя
Воскрешает событья былого...

Хан из Персии прибыл и жил
Во дворце. Многочисленной свитой
Не напрасно себя окружил,
Так как прибыл он с важным визитом.

регулярно вершил он намаз
И гарем посещал до обеда.
Он привез драгоценный алмаз
За убийство посла Грибоеда.

Вот он едет к царю на прием,
Но монарх не серчает на хана.
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Ο�ΚΗΠΟΣ�ΤΗΣ�ΤΑΥΡΙδΑΣ

Και τα μοιραία ανάβουν πάθη 
και δεν υπάρχει διαφυγή.

Α Λ Ε Ξ Α Ν Τ Ρ.Σ.Π ΟΥ Σ Κ Ι Ν

Του νέον η αναλαμπή
φθίνει πίσω από το φράχτη,
στην ομίχλη τη θαμπή
μια σκιά είναι το παλάτι.

Κάποιο μυστικό παλιό 
κρύβει σάμπως από μένα. 
Συλλογιέμαι... Στο μυαλό 
τριγυρνάν τα περασμένα...

Του Πέρση βασιλιά η Αυλή
κάποτε βρήκε εδώ λημέρι.
Κάποια τρανή αποστολή
σε πέρας ήρθε για να φέρει.

Το «ναμάζ» εκτελεί τακτικά,
το χαρέμι δεν τ’ αφήνει αδικημένο.
Κι έχει φέρει πολλά διαμαντικά 
για τον Γκριμποέντοφ τον καημένο.

Ο τσάρος θα δείξει χαρά,
δε θα κρατήσει γινάτι.





И был принят подарок царем,
И обласкан посланец Ирана...

Не обмолвились словом ему
Об убийстве поэта россии.
О, когда б удалось и кому
Переписывать судьбы людские!

Но, иной доверяясь судьбе,
Как же страшно, наверное, все же
Встретить гроб на скрипучей арбе
Под изодранной, пыльной рогожей.





Θα δεχτεί μεμιάς τη δωρεά
κλείνοντας φιλικά το μάτι.

Για το φόνο του ποιητή
δε θα πουν ούτε λέξη.
Ποιος μπορεί στη ζήση αυτή
άλλη μοίρα να διαλέξει; 

Κι όμως είναι τρομερό
να βρεθείς φάτσα με φάτσα
μ’ ένα κάρο κι έναν νεκρό
κάτω από μια λινάτσα...*
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В тот день я из риги домой уезжал.
Вот плавно качнулся и дрогнул вокзал,
И крыши, и острые шпили.
И тронулся тихо купейный вагон.
И небо, и тихий пустынный перрон
В минувшее тихо поплыли.

Мой город! Готических улиц твоих
Читаю на память таинственный стих
И думаю, что не случайно
Тот месяц навечно остался в душе
И будет теперь неизменно уже
Печалью овеян и тайной.

Печалью, и тайной, и радостью встреч,
Которые всё же сумеет сберечь
Моя неизбывная память.
Я так благодарен за это тебе,
Я так благодарен за это судьбе —
За всё, что свершилось меж нами...

И мчится сквозь время купейный вагон,
И словно на гребнях притихнувших волн
его осторожно качает.
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Τη Ρίγα καθώς άφηνε ο συρμός
σάλεψε κι αναρρίγησε ο σταθμός,
στέγες κι αιχμηροί οβελίσκοι.
Οι ρόδες κινήθηκαν του βαγονιού.
Η πλατφόρμα κι ο θόλος τ’ ουρανού
σα χτεσινοί σάλεψαν ίσκιοι.

Ω, πολιτεία! Οι γοτθικοί σου τοίχοι
είναι για μένα μαγικοί της μνήμης στίχοι 
– κι αυτό έχει κάποια σημασία.
Αυτός ο μήνας θα μείνει στην ψυχή
κι από τη μια στην άλλη εποχή
σα μυστική της νοσταλγίας παρουσία.

Θλίψη, χαρά και μια ζωή γεμάτη
για τη μνήμη που ξέρει να θυμάται
τα τόσα περασμένα.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ 
θα λέω πάντοτε γι’ αυτό 
τραγουδώντας για σένα και για μένα. 

Τρέχει το τρένο μες στον καιρό,
γλιστράει σαν πλοίο, θαρρείς, στο νερό
με μια ξένοιαστη ρότα.





Мелькают, тускнея, в ночи фонари,
И звезды, в преддверии ранней зари,
В тумане таинственном тают.





Χλομιάζουν τ’ άστρα και τα φανάρια της γης.
Γοργά θ’ ανοίξουν τα κλειδιά της αυγής 
του γήλιου την πόρτα. 
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После ливней зеленеют склоны
И уступы каменистых гор.
Стало ослепительно зеленым
Всё, что серым было до сих пор.

Вдоль ущелья тянется дорога,
Всё прозрачней утренняя мгла.
Людям тоже надобно немного
доброты, надежды и тепла.
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Οι πλαγιές σα βρέξει πρασινίζουν
κι οι βράχοι παίρνουν χρώμα χλοερό.
Ό,τι ως τώρα δόξαζε το γκρίζο
πράσινο φαντάζει λαμπερό.

Ένας δρόμος ασπρίζει στο φαράγγι,
το πρωί κάνει τα πάντα λαμπερά...
Ο καθένας έχει κάποτε ανάγκη
από κάποια ελπίδα και χαρά.
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Туман лежит на дне долины.
Взошла тяжелая луна.
Застыли горные вершины
Во власти тягостного сна.

Былые, грозные века...
Они теперь им только снятся...
На них не сходят облака,
На них снега не серебрятся...

Но, как остатки прежней славы,
На солнцем выжженной земле
Застыли волны пенной лавы,
Мерцая в сумеречной мгле...
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Βγήκε βαρύγδουπη η σελήνη,
σκέπει το ρέμα η καταχνιά 
κι έχουν ασάλευτα απομείνει
τα κοιμισμένα τα βουνά.

Αιώνες, χρόνια τρομερά...
Στον ύπνο τους τα βλέπουν μόνο.
Διώχνουν τα νέφη τα βαριά, 
χιόνια οι κορφές τους δε σηκώνουν.

Όμως στα λιόπυρα τσουγκάρια
δόξες θυμίζουνε παλιές
της λάβας κάποια απομεινάρια
που λάμπουν μες στις ρεματιές. 
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есть нечто меньше, чем любовь;
Но нечто больше, чем усталость,
Когда считаешь вновь и вновь,
Как мало дней тебе осталось.

Неразрешимостью томим,
Воспринимаешь все иначе,
И одиночеством своим
Не удручен, но озадачен...

Когда темнеют небеса
И различимее детали,
Когда знакомые глаза
Полны надежды и печали.
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Υπάρχει αγάπη και φθορά,
πιο πέρα η κόπωση προσμένει
κι η ψυχή σου αναμετρά
το λίγο χρόνο που σου μένει.

Η αδράνεια μοιάζει με ποινή,
αλλιώτικα βλέπεις τη ζήση.
Στη μοναξιά σου την κενή
αλύπητα ζητάς μια λύση. 

Μες στην ουράνια νυχτιά
όταν αστράψει κάποια αχτίδα,
κείνα τα μάτια τα γνωστά
γεμίζουνε θλίψη και ελπίδα.
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Ночью в город приходит весна.
Спят канала свинцовые воды,
Но, очнувшись от долгого сна,
Пробуждаются силы природы.

Тает снег. И светлей вечера.
Суетятся веселые птицы.
у случайных прохожих вчера
Просветлели усталые лица.

Отчего же, скажи мне, друг мой,
В эти дни голубого апреля
Я теряю последний покой,
Становлюсь нетерпимей и злее?

Отчего же, скажи, иногда
Больно так от веселья чужого?
Отчего же внезапно тогда
Так бессильны и чувство, и слово?

Но когда заслоняют уже
Все на свете лихие печали,
Тихо музыка в стылой душе
Прозвучит, как в покинутом зале...
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Μύρισε άνοιξη στης πόλης τη νυχτιά 
κι ας κοιμάται το γκριζόνερο κανάλι. 
Διώχνοντας το λήθαργό της δυνατά 
η πλάση ορθή ξυπνάει πάλι. 

Λάμπουν οι νύχτες, διώχνουν το χιονιά,
χελιδόνια παίζουν στις ουράνιες στράτες.
Κι είχανε πρόσωπα πολύ πιο φωτεινά 
εχτές στους δρόμους οι διαβάτες.

Αλλά πες μου τώρα εσύ: γιατί
κέφι αλλάζω μονομιάς και στάση;
Στη γαλάζια τ’ Απρίλη γιορτή 
έχω γίνει κακός μ’ όλη την πλάση.

Γιατί τάχα συχνά δεν μπορώ 
του πλαϊνού τη χαρά να νιώσω;
Γιατί φαντάζουν από καιρό σε καιρό 
ο νους κι ο λόγος ανίσχυροι τόσο;

Στα όρια τώρα ζεις μιας εποχής 
με βάσανα πολλά και μεγάλα,
όταν η μουσική κάθε ψυχής
λες κι αντηχάει σ’ άδεια σάλα.





Остальное — не всё ли равно?
Остального — не вижу, не слышу.
Опускаюсь на самое дно,
Поднимаюсь всё выше и выше...





Δε βαριέσαι! Τι κι αν χαθώ;
Δεν ακούω, δε φοβάμαι κανέναν...
Κι όλο βουλιάζω στο βυθό,
ανεβαίνοντας ολοένα! 
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Нелегко быть с эпохой на «ты».
В наше время намного труднее.
Вдруг замру у тревожной черты,
у заросшей травою траншеи...

В небесах над моей головой
Облака проплывают, беспечны,
Зарастают траншеи травой,
Но, как шрамы, останутся вечны,

Но, как старые раны, болит
Наша память, и если вглядеться —
Лист осиновый кровью облит,
И куда нам от этого деться...
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δύσκολα μιλάς στον ενικό με τον καιρό!
Με το παρόν πιο δύσκολα τα καταφέρνω.
Στέκω μπροστά σ’ ένα χαράκωμα ιερό
που ’ναι απ’ τα χόρτα σκεπασμένο...

Ξένοιαστα τρέχουν, θαρρείς, πάνω απ’ τη γη
τ’ ουρανού τα σύννεφα τ’ ανάρια.
Μ’ ανοιχτή θα μοιάζει πάντοτε πληγή
το χαράκωμα που κρύβουν τα χορτάρια.

Σαν παλιά πληγή πονάει το χτες.
Όπου να στρέψεις το βλέμμα,
η μνήμη σου θα δει –θες δε θες–
κάποιες λεύκες να στάζουν αίμα... 
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П. КИрИЧеНКО

Позабытый погост.
Тускло светит луна.
И на тысячи верст
Тишина, тишина.

Ох, шальная беда
Погуляла окрест:
Коммунисту — звезда,
Православному — крест.

Сколько бурь, сколько битв —
Стыли реки в крови.
Сколько страстных молитв
да бессильной любви!

угасали глаза,
И морщинились лбы,
И стекала слеза
В окоемы судьбы.

Чуть дымится во мгле
Мир загадочных звезд.
Только в этой земле
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Π.�ΚΙΡΙΤΣΕΝΚΟ

Τάφοι ξεχασμένοι, παλιοί,
το φεγγάρι σωπαίνει ψηλά.
Πουλί τριγύρω δε λαλεί
και παντού σιγαλιά, σιγαλιά...

Θαρρείς το τρελό ριζικό
στήνει στα μνήματα χορό:
αστέρι στον σοβιετικό 
και για τον χριστιανό σταυρό!

Θύελλες κι άγριες εποχές!
Κι αίμα! Ποτάμια ορμητικά...
Απελπισμένες προσευχές,
χαμένα πάθη ερωτικά.

Κουρασμένα μάτια, θολά,
ρυτίδες, πρόσωπα ρικνά
και το δάκρυ μ’ ορμή κυλά
στης μοίρας το πουθενά.

Σκοτάδι και μαρμαρυγή,
αινίγματα: άστρα κι ουρανός!
Μονάχα εδώ στη γη,





В человеческий рост
Всем достаточно мест,

Все равны навсегда:
Православному — крест,
Коммунисту — звезда.
Позабытый погост.

Тускло светит луна.
И на тысячи верст
Тишина...





στα μέτρα του καθενός,
μια θέση αναλογεί,

ανάλογα με τον καιρό
και το κάθε ριζικό:
στον χριστιανό σταυρό 
κι αστέρι στον σοβιετικό.

Τάφοι ξεχασμένοι, παλιοί,
το φεγγάρι σωπαίνει ψηλά,
πουλί πουθενά δε λαλεί.
Σιγαλιά...





10

КадрЫ КИНОХрОНИКИ

Пленных немцев ведут по столице,
Офицеров ведут и солдат.
Я смотрю в их застывшие лица,
Вижу каждый затравленный взгляд.

Исподлобья глядят осторожно
И не ведают, что впереди...
рядом — мать молодая тревожно
Прижимает ребенка к груди,

Мальчик смотрит светло и серьезно
На притихший и солнечный мир,
И пытается выглядеть грозно
улыбающийся конвоир.
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ�ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Κοιτάω τους Γερμανούς αιχμαλώτους
που περνάν μέσ’ απ’ τη Μόσχα στη σειρά...
Όποια και να ’ναι τα χρόνια κι ο βαθμός τους,
έχουν πρόσωπα σκληρά, φαρμακερά.

Δεν ξέρουν τι τους μέλλεται πιο πέρα,
λοξοκοιτάνε μουλωχτά...
Κι απέναντι μια νεαρή μητέρα
το μωρό της αγκαλιάζει σφιχτά.

Τα πάντα γύρω του εξετάζει το μωράκι
θαρρείς σαν άντρας σοβαρός...
Και πασχίζει να φανεί σκληρός λιγάκι
ο χαμογελαστός φρουρός.
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ПОСЛе ОХОТЫ

Лишь ветер рассеет тяжелую мглу,
Покинем лесное болото.
Светает. устало идем по селу,
Была неудачной охота.
до дома десяток болотистых верст,
Идем тяжело и упрямо.
Минуя забытый, унылый погост,
На миг задержались у храма.
Когда-то он был и высок, и велик,
а нынче разграблен, разрушен.
И полуистлевший евангельский лик
Смущает мятежные души...
Высокие липы надсадно скрипят,
Им вторят кусты осторожно,
а ветры в развалинах храма гудят
Неистово, грозно, тревожно.
В пустых колокольнях, в глазницах пустых,
В остовах разрушенных храмов
Они завывают, как хор бесовских
Неведомых грозных смутьянов.
То зычно смеются, то хищно свистят,
То плачут, то грозно хохочут —
Они над россией притихшей летят
И темное что-то пророчат.
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ΥΣΤΕΡΑ�ΑΠΟ�ΤΟ�ΚΥΝΗΓΙ

Όταν σκορπίσει ο άνεμος την καταχνιά,
απ’ τους βάλτους η παρέα μας θα φύγει. 
Μπαίνουμε στο χωριό που ξυπνά...
Δεν είχε επιτυχία το κυνήγι.
Το πέρασμα απ’ τα βράχια είναι σκληρό,
πεισματικά βαδίζουμε έως ότου
κάποιο νεκροταφείο θλιβερό
ξεπροβάλει μαζί με το ναό του.
Είχε κάποτε θωριά επιβλητική.
Ερείπιο τώρα! Φθορά και μαράζι.
Κάποια μισόσβηστη μορφή ευαγγελική 
τις ανήσυχες ψυχές ανταριάζει. 
Τρίζουν οι φλαμουριές πνιχτά
κι από γύρω τις συνοδεύουν οι θάμνοι. 
Στα ’ρείπια του ναού σαν ουρλιαχτά
οι αχαλίνωτοι άνεμοι αντηχάνε. 
Σε πέτρινες κόγχες, στα καμπαναριά,
μέσα στην εκκλησιά τη ρημαγμένη,
οι αγέρηδες ουρλιάζουν σα θεριά,
του κόσμου χαλαστές φρενιασμένοι.
Γελάν δυνατά, σφυράνε μ’ οργή,
θρηνούν είτε κάνουν αστεία.
Πάνω απ’ τη ρώσικη περνάνε γη
σα μια σκοτεινή προφητεία. 





И, кажется, вторят и небо, и лес,
Волнуются тихие воды,
Как будто вселился неистовый бес
В спокойствие русской природы.
И душу охватит смятенье и страх,
а ветер поет и гуляет.
И вот уж в тяжелых ружейных стволах
Он песни свои завывает!
а небо подсвечено тусклой луной,
Что в озере сонном дробится...
И нет в поднебесье креста надо мной,
Чтоб смог я перекреститься...





Την ακούν δάση κι ουρανοί. 
Φουρτουνιάζουν τα νερά στη λίμνη. 
Λες κι ήρθαν κάποιοι δαίμονες τρανοί
της Ρωσίας να ταράξουν τη γαλήνη.
Φόβοι κι αμηχανία στην ψυχή 
κι αγέρηδες που τραγουδάνε,
σκορπίζουνε βροντές και ταραχή
του όπλου συντροφεύοντας την κάννη.
Το φεγγάρι κάνει τον κόσμο φωτερό,
γλιστράει στη λίμνη απάνω...
Κοιτάω ψηλά και δε βλέπω σταυρό, 
το σταυρό μου να κάνω...
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Этот город в тумане чахоточных, тусклых ночей,
Где белесое марево потом пропахло и дымом,
Стал заброшен, как сад, стал теперь он как будто ничей
В каждодневном своем убывании неуловимом.

Стали уже проспекты. И улицы стали тесней.
Стали ниже дома. И приземистей стали соборы.
Обветшали дворцы. Стали белые ночи тускней,
И оград кружева превратились в простые заборы.

Этот город, как мы, в бестолковой своей суете,
В маете, толчее, в несуразных и глупых стремленьях,
В каждом вздохе отчаянном, в каждой случайной черте
Повторяет собою последние два поколенья.

Не ищу виноватых. да я и не вправе искать!
Что слова... Что мои сокровенные думы...
Но и права, извечного русского права прощать
Я лишен навсегда этой ночью, слепой и угрюмой...

Сколько надо любви, чтобы город из пепла восстал,
Чтобы вновь замерцали кресты и высокие звезды.
Но пугает в ночи чей-то хищный и грозный оскал,
И змеей проскользает холодное, горькое: «Поздно...»
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Σα χτικιασμένη η πόλη αυτή κι είναι οι βραδιές θολές,
ο αγέρας έχει μυρωδιά καπνού κι ιδρώτα,
παρατημένο κι έρημο κήπο θυμίζει, λες,
δείχνει πολύ κατώτερη μ’ αυτό που ’δειχνε πρώτα.

Οι δρόμοι κι οι λεωφόροι έγιναν πιο στενοί.
Η πόλη –σπίτια και ναοί– χάνει την αρχοντιά της.
Ακόμα κι η Λευκή Νυχτιά φαντάζει σκοτεινή,
τ’ αρχοντικό κιγκλίδωμα φτηνός φαίνεται φράχτης... 

Η πόλη αυτή, που σαν κι εμάς επί ματαίω ζει,
μέσα στην αποβλάκωση, τη θλίψη, το μαράζι,
τη θλίψη, την κουφότητα και τη βλακεία μαζί,
στις τελευταίες δυο γενιές μού φαίνεται πως μοιάζει.

Αρμόδιος δεν είμαι εγώ τους ένοχους να βρω!
Έχουν τα λόγια μου κι οι σκέψεις τάχα σημασία;
Όμως ούτε να συγχωρήσω τώρα πια μπορώ
τη γερασμένη ρώσικη εξουσία.

Πόση αγάπη θέλει η πόλη για να βγει
απ’ τη στάχτη, για να λάμψουνε σταυρός κι αστέρι;
«Είναι αργά» – μια φωνή θαρρείς σαν οιμωγή
στην ψυχή ξαναφέρνει τ’ αγριοκαίρι.





И тяжелые волны забьются в слепом кураже,
И свинцовые тучи сокроют рассветные дали.
Но ведь теплится что-то, ведь что-то мерцает в душе,
И покуда еще у нас этого не отобрали...

И еще — этот бронзовый ангел с тяжелым крестом
Осеняет перстом купола, проржавевшие крыши...
И задумчиво ветер поет... Что же будет потом?..
Я-то знаю о чем, но уж лучше бы это не слышать.





Χτυπάει το κύμα τα κουράγια τα τυφλά,
μοιάζουν τα σύννεφα κατάμαυρο κοπάδι.
Όμως στην ψυχή βαθιά πάντα μιλά
κείνο το φως που ακόμα ζει μες στο σκοτάδι...

Κι ακόμα ο χάλκινος άγγελος που μας κοιτά
από τον τρούλο του ναού με το σταυρό στο χέρι...
Και ψέλνει ο άνεμος... Τι θα γίνει μετά; 
Ας μην το πεις... Η καρδιά καλά το ξέρει.
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Вновь устав от жизни бестолковой,
Покидаю шумный Петроград —
Мир мой тополиный и кленовый,
Мой вишнево-яблоневый сад...

Поднимаюсь по крутым ступеням,
а вокруг такая тишина,
И таким таинственным свеченьем
Комната моя озарена.

Я вздохну немного виновато,
Но уже теперь, на склоне дня,
Кроме Бога и военкомата,
Нет теперь начальства у меня.

Подойду к окну — еще не поздно;
Сонный мир объемлет тишина.
Тихо зреют яблоки и звезды,
На ветвях качается луна.

Ничего теперь уже не надо...
Тихо шепчет влажная листва,
И плывут во мгле ночного сада
русские, печальные слова...
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Η κοινότοπη ζωή μ’ έχει κουράσει
στου πολύβουου Πετρογκράντ τις γειτονιές
– φεύγω για τον κόσμο μου: τα δάση,
τις σημύδες, τις μηλιές, τις βυσσινιές...

Ανεβαίνω του σπιτιού τα σκαλοπάτια,
συντροφιά με τη σιωπή σ’ αυτό θα μπω.
Έχουν φως περίσσιο τα δωμάτια
κι ένα κάποιο μυστήριο θαμπό.

Τελειώνει η μέρα πια για μένα
και μ’ αφήνει κάποιες ενοχές... 
Δεν έχω απόψε αφεντικό κανένα
εκτός απ’ το Θεό και τις Αρχές.

Η δύση απ’ το παράθυρο φαντάζει αιθέρια,
η σιωπή σφιχταγκαλιάζει τη βραδιά. 
Ωριμάζουν τα μήλα και τ’ αστέρια,
τραμπαλίζεται η σελήνη στα κλαδιά.

Τίποτα δε θέλω αυτό το βράδυ... 
Υγρά τα φύλλα σαλεύουν τρυφερά.
Κι αντηχάνε στου κήπου το σκοτάδι
λόγια ρώσικα, θλιμμένα και πικρά.
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СМуТа

умело замешана кем-то и споро, и круто,
Мятежно над русью вздымается грозная смута.
Опять зашептались о Боге, о черте, о воле,
Опять не засеяно вовремя долгое поле.
Но брошено семя обиды, вины и позора,
И души наполнит мятежное пламя раздора.
Ни златом уже не сплотить,
ни кнутом,
ни любовью,
Готовьтесь умыться слезами, и потом, и кровью.
И вот захлебнулись от горя, тоски и от скуки,
И нищие грозно вздымают костлявые руки.
И звон колокольный. И крик
журавлиной тревоги.
И тесно крестам над погостами возле дороги,
И времени нет, чтоб к кресту
приложиться губами.
И ворон кружит над мерцающими куполами.
рассветы багряны. И дымно-кровавы закаты.
Опять замышляют поход на Москву супостаты.
Кровавый туман над притихшей
россией клубится,
И Гришка Отрепьев уже ничего не боится.
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ΑΝΑΤΑΡΑΧΗ

Άξαφνα κι επιδέξια κάποιοι την έχουν στήσει
αυτή την αναταραχή και της Ρωσίας την κρίση.
Πάλι μιλάν για λευτεριά, θεούς και σατανάδες.
Πάλι δε σπέρνουνε σωστά τη γη μας οι σποριάδες.
Σκορπίζουν μίση και βρισιές, κατάρες και διχόνοια,
θα βασανίζει τις ψυχές ο διχασμός για χρόνια.
Κνούτο, χρυσάφι, ο έρωτας... Μ’ αυτούς δε βγάζουν

άκρη.
Βουλιάζουν μες στου διχασμού το γαίμα και το δάκρυ.
Τους πνίγουν λύπες και καημοί και νοσταλγίες και

πόνοι.
Κι ο πεινασμένος τη γροθιά μ’ οργή τώρα σηκώνει.
Του γερανού το κρώξιμο συναγερμό σημαίνει
στα κοιμητήρια πλήθυναν σταυροί και πεθαμένοι.
Καιρό δεν έχεις αρκετό να δεηθείς λιγάκι, 
κρώζει τριγύρω απ’ το ναό το πένθιμο κοράκι.
Ρόδινη αυγή... Και πορφυρή, ντουμανιασμένη δύση!
Πάλι ο εχτρός ‘νειρεύεται τη Μόσχα να πατήσει.
Μια ματωμένη καταχνιά σκεπάζει τη Ρωσία.
Κι ο Γκρίσκα Ατρέπιεφ* ψύχραιμος δε δίνει σημασία.
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В ХраМе ФедОра СТраТИЛаТа

Все спешим и спешим куда-то.
Судим яростно, сгоряча.
В храме Федора Стратилата
Одиноко горит свеча.

О, какой же был путь неблизкий
Вечной памяти и молвы
От холмов Гераклеи Понтийской
И до снежных равнин Москвы...

Тусклый сумрак, развеясь, тает.
Потемневший мерцает лик,
И бесстрастно на нас взирает
Непреклонный седой стратиг.

Я почти что не различаю
Эту древнеславянскую вязь,
Незаметно, по дням убываю,
С древним миром теряю связь.

Что нам время и что законы?
если все мирозданье — миг.
Но мерцает с тусклой иконы
Просветленный, священный лик.
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ΣΤΟ�ΝΑΟ�ΤΟΥ�ΘΕΟδωΡΟΥ�ΤΟΥ�ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΗ

Όλοι βιαζόμαστε και τρέχουμε για κάτι.
Κι οι καβγάδες είναι τρομεροί.
Στο ναό του Θεόδωρου του Στρατηλάτη
μοναχό του σιγοκαίει ένα κερί.

Δύσκολο το τραχύ οδοιπορικό του
–φήμη κι αιώνια περισυλλογή–
απ’ του Πόντου την ηράκλεια έως ότου
στη χιονόλευκη της Μόσχας έρθει γη. 

Σ’ ένα θάμπος καταχνιάς λιώνει το γέρμα,
σκιερή δείχνει η μορφή στο λίγο φως.
Και κοιτάζει σιωπηλός μ’ ήρεμο βλέμμα
ο στητός γκριζομάλλης στρατηγός. 

Ένα κενό με χωρίζει μεγάλο
απ’ την αρχαία σλαβική γραφή.
Δεν μπορώ σχεδόν τα γράμματα να βγάλω,
έχω χάσει με το χτες την επαφή.

Τι σημαίνουν χρόνος και ζακόνια
όταν όλα σβήνουν σαν κεριά;
Ένα φως γεννιέται απ’ την εικόνα
τη σεπτή φωτίζοντας θωριά.





Снег летит не спеша и плавно,
Тихо падает он, кружась.
И теперь ощущаю явно
В этом хаосе некую связь —

Как ни рвись, торжествуя и мучась,
В мир — от паперти до луны —
Эти судьбы и наша участь
Так причудливо сплетены...

а на улицах близлежащих
Тишина. И в окнах видны
Излученья огней дрожащих
И замерзшие блики луны,

Снег скрипит, и морозный воздух
Чуть дымится у фонаря.
Нежно в небе мерцают звезды,
Ярко в окнах огни горят.

Все на свете — смешно и тленно.
Только все же зябнет душа.
Переулок Кривоколенный
Поворачивает не спеша.





Το χιόνι πέφτει δίχως αμάχη
και προσγειώνεται μαλακά.
Κάποιο νόημα το χάος τούτο θα ’χει,
σκέφτομαι βαθιά μου ξαφνικά.

Ό,τι κι αν πεις χαρωπά και λυπημένα,
ό,τι κι αν δεις, από ψηλά και χαμηλά,
η μοίρα μας με τ’ άλλα πεπρωμένα 
δείχνει την ίδια γλώσσα να μιλά.

Γύρω κάθε παράθυρο και πόρτα
είναι βουτηγμένα στη σιωπή,
τρεμοπαίζουν στο δρόμο τα φώτα
και του φεγγαριού η αναλαμπή.

Χιόνι κι αγέρας παγωμένος,
γύρω στα φανάρια καταχνιά.
Ο ουρανός μ’ αστέρια είναι σπαρμένος,
λάμπουν τα παραθύρια φωτεινά.

Όμως ο κόσμος με τ’ αστεία και τραγικά του
έχει, τι τα θες, πολλή παγωνιά!
Η οδός Στραβοπόδη πιο κάτω
στρίβει φρόνιμα στη γωνιά.
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ВСТреЧа

Судьба испытывает дважды,
И дважды ты ответ давал.
В Париже Вяземский однажды
Был зван на некий важный бал.

Соображаясь с политесом,
Стоял, как маршал на плацу...
И вдруг, о Господи, с дантесом
Столкнулся он лицом к лицу.

Под сводами блистали свечи.
дробился в хрустале огонь.
дантес обрадовался встрече
И князю протянул ладонь.

О чем подумал князь? — не знаю.
Быть может, стал припоминать,
Как бедный Пушкин, умирая,
шептпал-просил морошки дать.

а за окном — дождливый вечер,
Парижских улиц мерный гул...
И Петр андреевич навстречу,
Помедля, руку протянул.





16

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ�

Η μοίρα δυο φορές σ’ έχει ζυγίσει
κι είδε ποιος είσαι με τον καιρό.
Ο Βιάζεμσκι* κάποτε στο Παρίσι
προσκλήθηκε σ’ ένα χορό.

Στεκόταν μ’ ευγένεια τόση,
σα στρατάρχης σε παράτα θριαμβική.
Ξαφνικά τον Νταντές** θ’ ανταμώσει,
το ’φερε η σύμπτωση η κακή.

Κηροπήγια, σάλες χλιδάτες,
κρύσταλλα, φώτα λαμπερά.
Χάρηκε τη συνάντηση ο Νταντές,
τον πρίγκιπα αγκαλιάζει με χαρά.

Κι ο πρίγκιπας; Μπορεί να θυμόταν
τα βατόμουρα που ζήταγε επιτακτικά,
ο φτωχός ο Πούσκιν όταν
σιγοπέθαινε μαρτυρικά.

Έξω απ’ το παράθυρο βροχή κι αγέρι.
Τ’ αχολόι του Παρισιού είναι ρυθμικό.
Κι ο Πιότρ Αντρέγιεβιτς το χέρι
απλώνει με ύφος φιλικό.





а пары в танце мимо, мимо,
Бокалов пенных гулкий звон...
Не так уж трудно объяснима
распавшаяся связь времен.

Мы духом вознеслись в победах,
Окрепли в горе и любви,
Но некого винить нам в бедах,
И в смутах русских, и в крови...

да, мы обречены на муку,
Нас презирают все вокруг —
Ведь твоего убийцы руку
Смущенно жмет твой старый друг.





Χορεύουν γύρω τα ζευγάρια,
ποτήρια αστράφτουνε κι αφροί.
Και φαίνεται τόσο καθάρια:
στενά σχετίζονται οι καιροί.

Είδαμε νίκες και μεγάλοι
νιώσαμε αμέτρητες φορές.
Και σίγουρα δε φταίνε οι άλλοι
για τις δικές μας συμφορές.

Πονάς... Κι η γύρω γειτονιά σου
με καταφρόνια σε κοιτά,
αφού το χέρι του φονιά σου
ο φίλος σου κρατάει σφιχτά.
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Сказал Пророк: «Жить не по лжи...»
Какая истина простая!
Но как сквозь лес пройти, скажи,
Листвы дерев не задевая?

Изведать предстоит в пути
Забытых троп, дорог широких...
Но можно ль поле перейти,
Не задевая трав высоких?

Чеканно светятся слова,
Литые правила вменяя.
И чуть колышется листва,
росу тяжелую роняя.





17

Όχι στο ψέμα! – του προφήτη η προσταγή.
Αλήθεια σοφή κι αιώνια!
Αλλά πώς να διαβείς κάπου στη γη
δίχως ν’ αγγίξεις φύλλα και κλώνια;

Θα γνωρίσεις ταξιδεύοντας συχνά
δρόμους και στράτες παντού στη φύση...
Αλλά ποιος τα λιβάδια περνά
δίχως τα χορτάρια να πατήσει;

Λόγια βαρύγδουπα, ηχηρά!
Νόμους θεσπίζουνε και διάτες.
Και σαλεύει η φυλλωσιά αλαφρά 
με δροσιά ραντίζοντας τις στράτες.
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ЖИЗНЬ

Наш пароход вперед плывет
К заветной цели.
То полный ход, то задний ход –
шторма да мели.

Все оставляем на потом
И ждем, что вскоре...
а жизнь осталась за бортом —
Как море.
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Το πλοίο σου πλέει στ’ ανοιχτά
για κει που ξέρεις.
Πάει και πίσω και μπροστά –
μπόρες και ξέρες.

Αλλάζεις σχέδια και ντορό
στο μάνι μάνι.
Και μένεις έξω απ’ το χορό
και το λιμάνι.
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у всех народов — праздники и будни.
у русских — только будни круглый год.
И тяжелей, надрывней, беспробудней
Пьет импортную горькую народ.

Наш календарь прекрасен был и тесен —
За Первомаем — снова Первомай,
Теперь уже ни поводов, ни песен,
а о былом — совсем не вспоминай.

Теперь другие времена и даты —
Отдельно для детей и для отцов.
россия, русь, куда ты мчишь, куда ты?
Остановись на миг в конце концов!

а мир вокруг — веселый и прекрасный,
И раз уж мы всю жизнь боролись зря,
Так выпьем, друг, уж если не за красный,
Так хоть за черный день календаря.
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Εργάσιμες κι αργίες έχουν όλοι.
Στη Ρωσία μόνο δουλεύουν... Συμπαγής
ο λαός στα χωριά και στην πόλη,
δίχως μέτρο πίνει βότκα εισαγωγής.

Είχαμε μια καλή κάποτε τάξη.
Απ’ τη μια στην άλλη Πρωτομαγιά.
Κείνα τα παλιά τραγούδια έχουν πετάξει, 
το χτες παντοτινό έχει αφήσει «γεια»!

Άλλοι καιροί, μ’ άλλη σημασία,
που ξεχωρίζουν τους γονιούς απ’ τα παιδιά!
Πού τρέχεις και πού πας, Ρωσία;
Ήρθε στιγμή να σταματήσεις πια!

Κι ωστόσο ο κόσμος γύρω μας γελάει.
Ας πιούμε μεις για ό,τι χάσαμε ιερό:
αν όχι για τον κόκκινο τον Μάη,
για το μαύρο μας τουλάχιστον καιρό.
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За часом час — и день проходит.
И по ночам — зловеще, грозно
Трава беспамятства восходит,
Луна тускнеет. Меркнут звезды.

Нам всем отмерено два срока.
Не снизойти с небес на землю.
Без сожаленья и упрека
Любую участь я приемлю.

Что предстоит — наверно знаю,
Надежда — вот мое сомненье,
Траве беспамятства внимаю,
Заворожен ее движеньем.

Луна тускнеет. Меркнут звезды.
За часом час — и жизнь проходит.
И по ночам — зловеще, грозно
Трава беспамятства восходит.
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Ώρα την ώρα φεύγει η μέρα.
Και θεριεύει μες στη νύχτα για να γίνει
το βοτάνι της λήθης φοβέρα.
καθώς σβήνουν τ’ αστέρια κι η σελήνη.

Δυο μέτρα έχουν δοθεί στον καθέναν.
Δε μ’ έχει απ’ τον ουρανό η γη φερμένο.
Δίχως κακό να πω για κανέναν,
θ’ αποδεχτώ κάθε πεπρωμένο.

Το μέλλον μου το ξέρω μάλλον
κι αμφιβάλλω για την κάθε ελπίδα.
Κοιτάω σα θαύμα μεγάλο
πώς θροΐζει της λήθης η χλωρίδα.

Σβήνει η σελήνη, χλομιάζουν τ’ αστέρια,
φεύγει η ζωή, τα χρόνια περνάνε.
Τη νύχτα, σα δυσοίωνη φοβέρα,
θροΐζει της λήθης το βοτάνι.
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Зимняя дорога.
Полная луна.
На душе — тревога.
На сердце — вина.

Белые сугробы.
Синяя звезда.
Что бы сделать, чтобы
Счастлив был всегда?

Сердце глухо бьется,
Хочет отдохнуть.
а поземка вьется,
Заметает путь.

Зимнею дорогой
Вечно нам идти...
далеко от Бога
Все наши пути.
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δρόμος του χειμώνα.
Φεγγαροβραδιά.
Ταραχή εναγώνια.
Τύψη στην καρδιά.

Χιονισμένα βράχια,
μπλάβα ξαστεριά.
Θα ’ταν θαύμα να ’χα
πάντοτε χαρά.

Η καρδιά στομώνει,
ξεκούραση ζητά.
Της θύελλας το χιόνι
σαρώνει τη νυχτιά.

Αιώνιο μαράζι
η χειμωνιά η βαριά.
Και ο Θεός κοιτάζει
από πολύ μακριά.
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Который год нас бури носят.
ужели нас оставил Бог?
а за окном — всё та же осень.
Застывший пруд. Забытый стог.

Курлычет, улетая, стая,
Пустеет, опадая, сад...
а ночь такая же глухая,
Как много лет тому назад.

Поймешь, куда вели дороги,
Отринешь ветхих правил тлен,
Когда разверзнутся итоги
За мутной дымкой перемен.

И ты, печальный очевидец,
Поймешь — не ту открыли дверь.
дурак ты или ясновидец —
Какая разница теперь.
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Κρατάει πολύ ο καιρός της κρίσης!
Μας ξέχασε ο Θεός ξανά;
Βλέπεις τα ίδια όπου γυρίσεις,
τα χιόνια, η λίμνη, η θημωνιά...

Κρώζει πετώντας το κοπάδι
στου κήπου τη φεγγοβολιά.
Κι είναι τόσο βουβό το βράδυ
όπως τα χρόνια τα παλιά.

Τράβα της Ιστορίας το νήμα, 
ζακόνια κοίταξε του χτες,
της αλλαγής θα βρεις το νόημα
μες στις πληγές τις ανοιχτές,

λέγοντας σα δικαιοκρίτης:
«Δε βλέπαν τόσο καθαρά».
Μιλάς σα βλάκας ή προφήτης;
Καμιά δεν έχει διαφορά... 
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Из ниоткуда в никуда
По небу тучи тянутся.
Какою жизнь была всегда,
Такою и останется.

Невозмутимая луна
Как будто ухмыляется.
Воздастся каждому сполна
Кому как полагается.

И не суди, и не вини —
еще не все потеряно.
И не считай чужие дни —
Не нам с тобой отмерено.

Не суетись и не спеши —
длинна дорога...
Хотя бы часть своей души
Оставь для Бога.
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Απ’ το ξανά στο πουθενά...
Της συννεφιάς πετάγματα.
Ανάλλαχτα, παντοτινά
μένουν τα πράγματα.

Ψυχρή του φεγγαριού η θωριά,
χλευάζει το στερέωμα.
Θα πάρει η καθεμιά μεριά
αυτό που ’χει δικαίωμα.

Όχι μομφές... Στον ουρανό
υπάρχει ελπίδα ακόμα.
Μην κρίνεις κάθε αλλοτινό,
δεν είμαστε ίσια κι όμοια.

Μη βιάζεσαι δίχως σκοπό,
μακρύ το μονοπάτι...
Απ’ την ψυχή σου στο Θεό
άφησε κάτι.
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С годами пишется трудней.
С годами мыслится тревожней.
И в долгой веренице дней
Живешь не проще — осторожней.

Не потому, что жизнь сложна.
Не потому, что слово глуше...
Меня настигла тишина.
И я боюсь ее нарушить.
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Το γράψιμο γίνεται δύσκολο με τον καιρό
κι η σκέψη προσεχτική έχει γίνει.
Ακολουθώντας τον αέναο ντορό
δε ζω πιο άνετος, αλλά με πιότερη ευθύνη.

Όχι ότι φοβάμαι τώρα τη ζωή
κι οι στίχοι μου κάνουνε πίσω.
Μ’ έχει προλάβει η σιωπή
και δεν τολμώ να την αφήσω.
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Нам всем необходимо постоянство.
Но постоянным в мире быть нельзя.
Недвижно лишь небесное пространство —
уйдут родные. Предадут друзья.

а дерева в саду твоем весеннем
Опять шумят звенящею листвой:
На том же месте — в праздничном цветенье,
На том же месте — сумрачной зимой.

Ты сам себе придумал много правил,
И незачем других во всем винить,
уж если в жизни что и мог поправить —
То точно — ничего не изменить...

И ни о чем не рассуждай привычно.
Природа все расставит по местам.
Смотри на мир прекрасный и обычный
И радуйся светящимся листам.
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Το μόνιμο σ’ όλους είναι επιθυμητό.
Όμως τίποτα δεν υπάρχει μόνιμο κι ίσιο.
Μονάχα το χάος είναι κινητό.
Προδίδουν οι φίλοι. Φεύγουν οι δικοί σου.

Και τα δέντρα στις ανοιξιάτικες ανθοφορίες
τα φύλλα απλώνουν στον ήλιο.
Κάνουν πρωτομαγιάτικες πορείες.
Δίνουν παρών στο χειμωνιάτικο βασίλειο.

Στον κανόνα το δικό σου έχεις κλειστεί.
Και φταίει πάντα για τα πάντα ο διπλανός σου... 
Αν μπορούσες ν’ αλλάξεις κατιτί,
καμιά δε θα ’χαμε αλλαγή στον κόσμο.

Και το μυαλό σου μην κρατάς κλειστό.
Όλα στη θέση τους τα βάζει η πλάση.
Κοίτα τον κόσμο τον απλό και θαυμαστό 
κι απόλαυσε του δάσους το γιορτάσι.
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Жизнь моя — надежда и сомненье.
Словно зыбкий свет звезды во мгле.
Ворошу сгоревшие поленья,
Искры гаснут в стынущей золе.

Клонит в сон вечерняя усталость.
Электрички гулкий стук колес...
а кому-то ведь и эту малость
Получить при жизни не пришлось.

Лучшего уже и сам не чаю...
Тускло светит белая луна.
Покурю немного. Выпью чаю,
Прикорну у темного окна.

Но как только лишь глаза закрою,
Буду слышать — сам тому не рад, —
Как шумит июльскою листвою
Вымерзший за эту зиму сад.
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Αμφιβολία είναι η ζωή κι ελπίδα,
σα φως αχνό στη σκοτεινιά.
Αναμοχλεύω του τζακιού τ’ αποκαΐδια
της τέφρας νιώθοντας την παγωνιά.

Είναι η βραδιά με κούραση γεμάτη.
του τρένου κάπου στριγκλίζουν οι τροχοί...
Όμως κάποιοι και τ’ ασήμαντο αυτό «κάτι» 
δεν το ’δαν στη δική τους εποχή.

Ούτε εγώ σε καλύτερες μέρες ελπίζω...
Είναι θαμπός ο κύκλος του φεγγαριού.
Πίνω το τσάι το βραδινό... Καπνίζω
στο περβάζι του παραθυριού.

Όταν όμως η νύχτα με πιάσει,
θ’ ακούσω, δίχως ιδιαίτερη χαρά,
πώς ζωντανεύει του θέρους το γιορτάσι
την παγωμένη του κήπου μας θωριά.
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Стремишься истину найти,
Во всем становишься мудрее.
а время после тридцати
Летит быстрее и быстрее...

Всё тяжелей твоя рука,
Мгновенья сердцем ощущаешь,
а годы после сорока
уже совсем не замечаешь.

узреешь высших истин тлен,
Когда не будет сил подняться...
Чтоб выжить в вихре перемен,
Ни в чем не надо изменяться.
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Ζητάς την αλήθεια πάντα.
Και τι δεν έχεις διαβάσει...
Ο χρόνος μετά τα τριάντα
σε πιο γρήγορη μπαίνει φάση.

Η ηλικία σε φορτώνει βάρη,
διάρκεια στιγμής έχουν οι πόθοι.
Στην ηλικία του σαραντάρη
λιγότερο η καρδιά σου νιώθει.

Την πίστη σου θα δεις να φθίνει
σα γέρος πια... Στης νέας τάξης
και στης μεταβολής τη δίνη,
αν θες να ζήσεις, μην αλλάξεις...
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Живя в эпоху перемен,
Напрасно не ищи покоя,
Судьбой начертано другое —
Не попадись в позорный плен.

Живя в эпоху перемен,
Старайся отойти от мира,
держись подальше от кумира,
На чьих устах смертельный тлен.

Живя в эпоху перемен,
Бывай почаще на природе
И одевайся по погоде,
Пусть даже если ты спортсмен.

Живя в эпоху перемен,
Старайся не забыть о главном
И сделай из железа ставни —
Не создавай себе проблем.

Живя в эпоху перемен,
Не суетись и успокойся,
Молись — и ничего не бойся,
Ни расставаний, ни измен...
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Σε χρόνους άγριας αλλαγής
μάταια μη ζητάς γαλήνη.
Μέσα στης μοίρας το μπουρίνι,
μην κάνεις βήμα υποταγής.

Σε χρόνους άγριας αλλαγής
μακριά απ’ τον κόσμο εσύ κρατήσου.
Μην παίρνεις δουλικά από πίσω
τα ψεύτικα είδωλα της γης.

Σε χρόνους άγριας αλλαγής
τη φύση πιο συχνά θυμήσου.
Με τον καιρό σύμφωνα ντύσου,
ακόμα και σαν αθλητής.

Σε χρόνους άγριας αλλαγής
για τα σπουδαία να ’χεις έγνοια.
Παντζούρια φτιάξε σιδερένια
κι αντάρες μη δημιουργείς.

Σε χρόνους άγριας αλλαγής
ήρεμα ζήσε τη ζωή σου.
Και μη φοβάσαι! Προσευχήσου!
Δίχως προβλήματα φυγής.





И ветром перемен дыша,
Не утруждай себя работой —
Твоей единственной заботой
Пускай останется душа...





Στη νέα ζώντας εποχή
μην κάνεις τη δουλειά μαρτύριο.
Χρέος μοναδικό και κύριο
ας είναι πάντοτε η ψυχή.
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И снова ваш спор о судьбе.
Но вязки земные дороги...
Что толку в пустой ворожбе,
Коль нету ни слова о Боге.

Чего же хотите тогда,
Какого такого порядка?
Весь мир заливает вода
Неверия. Всё — без остатка.

Сотрет ускользающий век
Последние вехи и грани:
Кто к Ною взойдет на ковчег,
Кому подвернется «Титаник».
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Ο καθένας για τη μοίρα του μιλά.
Με κρύα λάσπη γέμισαν τα μονοπάτια...
Μάταιο να μαντεύεις στα τυφλά,
όταν δε στρέφεις στο Θεό τα μάτια.

Ποια σκέψη σάς κατέχει και λογισμός,
ποια τάξη προτιμάτε και ποιες θέσεις;
Όλο τον κόσμο σκέπασε ο κατακλυσμός
της απιστίας... Δίχως εξαιρέσεις.

Ο αιώνας φεύγοντας θα κάνει κουρνιαχτό
ό,τι τον έχει ως τώρα σημαδέψει.
Ποιος θα μπει σα Νώε στην κιβωτό
και ποιος με τον «Τιτανικό» θα ταξιδέψει;
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Вновь вернулись в первобытный век,
Только не с дубиной, а с ракетой.
И опять гвоздает человек
По башке другого человека.

Состраданью места нет в душе.
В телевизионной круговерти
Сто смертей пересмотрев уже,
Мой сосед закусывает смертью.

Снова наливает, и опять
Он во власти смутного экрана,
Ведь чужое горе принимать
Близко к сердцу, согласитесь, странно.

Ни судить, ни спорить не берусь.
И давно уже не жду ответа.
Где твой Бог, моя родная русь?
Где твой Бог, родимая планета?

И летит всемирный наш экспресс.
И гремит железная дорога.
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Στον πρωτόγνωρο γυρίσαμε καιρό
με το ρόπαλο του πυραύλου.
Κι ο καθένας καρφώνει στο σταυρό
συχνά την ύπαρξη ενός άλλου.

Έλεος δεν υπάρχει στην καρδιά:
του τελεβίζορα η οθόνη
μ’ εκατό θανάτους τη βραδιά
το γείτονά μου με το θάνατο φιλιώνει.

Πίνει το ποτό του και ξανά
μένει στην τηλεθέαση δεμένος.
Να πονέσει για κάποιον που πονά
δεν είναι ο θεατής φτιαγμένος.

Δε μιλάω κι ούτε κρίνω! Είμαι βουβός!
Δε ρωτάω κάποιο φίλο συντοπίτη.
Μάνα μου Ρωσία, πού ’ναι ο Θεός;
Πού τον έκρυψες, πατέρα μου πλανήτη;

Και το τρένο της προόδου ολοταχώς
τρέχει σαν τρελό μέχρι να φτάσει





И уносит дальше нас прогресс
От Природы,
от Любви,
от Бога.





όσο γίνεται μακρύτερα απ’ το φως,
το Θεό,
την αγάπη 
και την πλάση.
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В суете уходящего века
Вдруг очнешься от тщетных забот —
Не забыл ли Господь человека
да и весь человеческий род?

С нами надо, конечно, построже,
Ведь давно, в суете мельтеша,
Позабыло творение Божье
Место, где обитает душа.

Всё торопимся: делаем дело,
В пустословье коверкая речь,
Что там душу — и бренное тело
Не умеем от скверны сберечь.

Свято веруем — всё будет лучше.
И скользим невозвратно ко дну.
Ох, как близко, Господь Всемогущий,
Подпускаешь Ты к нам сатану.

В круговерти, заверченной бесом,
Не встречаем родного лица,
Все бежим по дороге прогресса,
а дороге не видно конца...
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Στον αιώνα που φεύγει με βιάση
μια σκέψη από τη βύθη σε ξυπνά:
μήπως τον άνθρωπο ο Θεός έχει ξεχάσει 
κι όλη την ανθρώπινη γενιά;

Θα ’χει θυμό μεγάλο για το πταίσμα
που μας βαραίνει αυτή την εποχή.
Ποιος το περίμενε; Το πιο καλό του πλάσμα
ξέχασε πού βρίσκεται η ψυχή.

Για κάπου όλοι βιαζόμαστε... Κι ακόμα
με μπούρδες νοθεύουμε τον καιρό.
Εκτός απ’ την ψυχή ούτε το σώμα
δεν μπορούμε να κρατάμε καθαρό.

Πιστεύουμε στη δύναμη της καλοσύνης.
Κι όλο γλιστράμε στο βυθό, στη σκοτεινιά. 
Θεέ και Κύριε, μη μας αφήνεις
έτσι συχνά στην εξουσία του Σατανά.

Το κακό κυβερνάει στα γεμάτα,
πρόσωπα δεν υπάρχουν φιλικά.
Τρέχεις στης προόδου τη στράτα
δίχως να βλέπεις τέρμα τελικά.
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... Весь мир представляет собой

одну комнату, точнее — один огромный 

вагон в межзвездных сферах — для курящих.

ар Х И е П.  ИО а Н Н ша Х О В С К О й

К комфорту привыкла европа.
Скользит, как по волнам вагон,
Но в час предстоящий потопа
Навряд ли нас вынесет он.

Сосед мой свою сигарету
докуривает не спеша.
Пока не призвали к ответу —
Не дрогнет в сомненьях душа.

В эпоху грядущего хама
Смири выраженье лица
И, сидя под сводами храма,
По книжке проси у Творца.

а мир, как вагон для курящих,
растает неслышно во мгле,
Помилуй нас, Боже, пропащих,
Продляя наш путь на земле.
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... Όλος ο κόσμος αντιπροσωπεύει 
ένα δωμάτιο, είτε καλύτερα ένα γιγάντιο 

βαγόνι στις διαστρικές σφαίρες για καπνιστές.

Α Ρ Χ Ι Ε Π Ι Σ ΚΟ Π Ο Σ Ι Ω Α Ν Ν Η Σ Σ Ι Χ Ο Φ Σ ΚΟ ϊ

ΗΕυρώπη σ’ ευμάρειας ζει γιορτάσι!
Το βαγόνι, θαρρείς, γλιστρά στο νερό.
Όμως γοργά ο κατακλυσμός θα φτάσει
και θα μας βρει το κακό το τρομερό.

Ο διπλανός επιβάτης το τσιγάρο
τελειώνει δίχως να βιαστεί. 
Την κλήση από ψηλά ως να πάρω
νιώθει η ψυχή μου ξένοιαστη.

Φτάνει ο καιρός του Χαμ ο κολασμένος.
Γι’ αυτό να ζεις ταπεινά.
Μες στο ναό, σ’ άγια βιβλία σκυμμένος,
ικέτευε το Θεό συχνά.

Κι ο κόσμος σα βαγόνι γεμάτο
με καπνιστές θα χαθεί στη νυχτιά.
Λυπήσου, Κύριε, όσους χάνονται εδώ κάτω.
Άσ’ τους να ζήσουν στης γης την εσχατιά.
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Кружась во всемирном потопе,
Мечтали достичь высоты,
Хотели пожить, как в европе,
разинули, глупые, рты.

а все обернулось иначе —
В привычной сумятице дней
Богатые — стали богаче,
а бедные — стали бедней.

Как крепко засела в народе
Премудрость прошедших веков,
О братстве мечта и свободе —
Извечный удел дураков.

Как будто о нас, идиотах,
Болит у француза душа...
Теперь на иных оборотах
Телега скрипит не спеша.

Печалиться, впрочем, не надо.
Виновных не стоит пороть,
Бредущее медленно стадо
Пока не оставил Господь.
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δαρμένοι απ’ την παγκόσμια πλημμύρα 
όνειρα κάναμε τρανταχτά.
Μιαν ευρωπαϊκή ποθώντας μοίρα
με στόματα χαζεύαμε ανοιχτά.

Δεν έγινε όμως το τσιμπούσι,
τα ’φερε αλλιώς η εποχή: 
οι πλούσιοι γίνανε πιο πλούσιοι
και πιο φτωχότεροι οι φτωχοί.

Αλήθεψε μες στην πορεία
η πείρα η λαϊκή τού χτες:
ισότητα κι ελευθερία
έννοιες μοιάζουνε φτιαχτές.

Τάχα για μας τους μυγοχάφτες
οι Γάλλοι να μοιρολογάν;
Σε κάποιες άλλες τώρα στράτες
τραβάει το κάρο μας αργά.

Διώξε της θλίψης το σκοτάδι, 
τους φταίχτες μη χτυπάς σκληρά.
Δε θ’ αφήσει ο Θεός το κοπάδι
αφύλακτο στη συμφορά.
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Тяжеловесная луна
Плывет над миром,
И спит усталая страна
В величье сиром.

Своей не ведая судьбы,
В цветной пижаме,
С рабами вместе спят рабы,
Вожди — с вождями.

успокоение таят
Объятья ночи.
В конюшне лошади стоят,
Сомкнувши очи.

Застыли тени на стене,
Заснули птицы,
Похоже, что лишь только мне
еще не спится.

Как будто это только я
Предвижу даты,
Неотвратимость бытия
И час расплаты.





34

Η πρόσβαρη της σελήνης πλώρα
πάνω απ’ τον κόσμο μας πλέει.
Κοιμάται η κουρασμένη χώρα
με τ’ απορφανισμένα κλέη.

Δεν ξέρουν τ’ αύριο διόλου,
πολύχρωμες φοράν ζακέτες,
ο δούλος συντροφιά του δούλου
κι ηγέτες πλάι στους ηγέτες. 

Τα πάντα μ’ ησυχία γεμάτα,
αγκάλιασμα ζεστό η νυχτιά.
Στο παχνί στέκουνε τ’ άτια
με τα μάτια τους κλειστά.

Στους τοίχους σχέδια παγωμένα,
τα πουλιά κοιμούνται στο ρουμάνι.
Φαίνεται πως μονάχα εμένα
ύπνος απόψε δε με πιάνει.

Λες μόνο εγώ μπορώ τα μύρια
συμβάντα να προβλέπω τώρα.
Της ύπαρξής μας τα μυστήρια
και της ξεπληρωμής την ώρα.
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Стихи писали километрами,
а издавали — килограммами...
Когда-то восседали мэтрами,
Теперь закусывают с хамами.

Когда-то числились учеными,
Чьим очень дорожили мнением,
Но ложь, однажды изреченная,
Теперь карается забвением.

а я живу в своей безвестности,
Хоть тяжелей с годами пишется.
Иду пересеченной местностью,
И мне легко, как прежде, дышится.
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Γράφανε ποιήματα-χιλιόμετρα.
Με την οκά τα πούλαγαν σαν πράγματα...
Με τους σπουδαίους μιλούσαν άμετρα.
Τώρα συντρώγουν με καθάρματα.

Ήτανε κάποτε επιστήμονες
με πολυσέβαστα θεωρήματα.
Του ψεύδους τώρα είναι ειδήμονες,
στης λήθης κείτονται τα μνήματα.

Κι εγώ αφανής στα χρόνια τ’ άβροχα
δύσκολα γράφω νέα ποιήματα.
Όμως στου χρόνου τα κατσάβραχα
μ’ ανάλαφρα βαδίζω βήματα.
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СТараЯ ЛадОГа

Молчат над Волховом курганы.
Былинный ворон чертит высь.
Страстей вселенских ураганы
давно в могилах улеглись.

Смотрю, как волховские волны
Стремятся в ладожский простор,
И глупым кажется, никчемным
Любой серьезный разговор.

Что наши страсти и сомненья?
Пустопорожние слова...
Склоняется без сожаленья
Под ветром летняя трава.

Сжимая памяти обмылок,
Бреду, молитвою храним...
И вечность дышит мне в затылок
Немым язычеством своим.
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ΣΤΑΡΑΓΙΑ�ΛΑΝΤΟΓΚΑ*

Σωπαίνουν του Βόλχοφ οι οχυρώσεις.
Το κοράκι του έπους περνά.
Οι τυφώνες απ’ τις μάχες τις τόσες
έχουν θαφτεί στη γη παντοτινά.

Του Βόλχοφ το κύμα κυλάει 
στης Λάντογκα τα νερά.
Κι άσκοπο κάποιος να μιλάει
γι’ αυτό το θέμα σοβαρά.

Τα πάθη μας, η αμφιβολία 
φαίνονται υπόθεση κενή.
Γέρνει χωρίς μελαγχολία
η χλόη η καλοκαιρινή.

Σκύβω το χτες για να τιμήσω.
Προσεύχομαι στην ερημιά.
Κι αισθάνομαι στο σβέρκο πίσω
του χρόνου την ανασεμιά.
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Под утро — снег. Застыли лужи.
Спешат прохожие в метро.
Блажен, кто никогда не тужит,
Случайно делая добро,

Обид не чувствуя усталость,
Чужих не слушая речей,
Осознает простую малость,
Что он лишь Божий и — ничей,

Кто просто так, как эта ива,
Живет, не ведая тоски,
Склоняя выю терпеливо
Перед течением реки.
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Χιονίζει – οι λάκκοι παγωμένοι.
Πυκνή για το μετρό η ροή.
Χαρά σ’ όποιον γαλήνιος μένει
κι είναι καλός όταν μπορεί.

Μετά από κάθε διαμάχη
και συμβουλές ξένης φωνής,
έμαθε πως γι’ αυτόν υπάρχει
μόνο ο Θεός – κι άλλος κανείς!

Κι ότι να ζει πρέπει στην πλάση
γαλήνια σαν την ιτιά,
που κουβεντιάζει δίχως βιάση
με το νερό στη ρεματιά.
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дуХОВ деНЬ

Как в предчувствии скорой беды,
шевельнется тревога змеею:
Человек состоит из воды,
а когда-нибудь станет землею.

Жизнь промчится — исполнится срок.
Будет имя твое позабыто.
И развеются прах и песок
И от мрамора, и от гранита.

Все земные законы круша,
Время мчится, сметая преграды...
Но бессмертной пребудет душа.
Вот о ней-то подумать и надо.

На разочарования — плюнь.
Жизнь проходит — и что тут такого...
Скоро Троица. Праздник. Июнь.
день Сошествия духа Святого.
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δΕΥΤΕΡΑ�ΤΟΥ�ΑΓΙΟΥ�ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Το προαίσθημα τρομερό,
σα φίδι κουλουριάζεται στο σώμα.
Ο άνθρωπος είναι από νερό
και θα γίνει κάποτε χώμα.

Τρέχει η ζωή. Κι ο νόμος ρητός.
Η λήθη τ’ όνομά σου θα πάρει.
Στάχτη θα γίνουν και κουρνιαχτός
το μάρμαρο και το λιθάρι.

Το χάος θα ’ρθει με βήμα ταχύ,
ο χρόνος θα διαβεί σαν μπουρίνι...
Όμως θ’ αφήσει ακέραια την ψυχή.
Ας σκεφτούμε λοιπόν για κείνη!

Κι όχι στενοχώριες στην καρδιά!
Κι αν πέρασε η ζωή... Χαράς το πράμα!
Φτάνει της Αγια-Τριάδας η βραδιά.
Τ’Αγίου Πνεύματος το τάμα. 
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Не включай телевизор, не надо,
Хоть мгновенье побудь в тишине.
Меж ветвей опустевшего сада
Тихо звезды плывут в вышине.

Не включай телевизор, не стоит
Видеть этот вселенский бардак,
Где мечтает весь мир перестроить
Каждый третий ученый дурак.

Не включай телевизор, послушай
шум листвы и шептанье воды,
Воздух майский немного получше
Испарений партийной среды.

Не включай телевизор, не трогай,
Молча пусть этот ящик стоит,
И дыханье свободы и Бога
На мгновенье тебя посетит.
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Άσε την τηλεόραση τούτο το βράδυ.
Άκου για μια στιγμή τη σιγαλιά.
Κοίτα πίσω απ’ του κήπου το μαγνάδι
τ’ αρμένισμα των αστεριών εκεί ψηλά.

Άσε την τηλεόραση, δεν αξίζει
να βλέπεις τον παγκόσμιο τσαϊχανά,*

όπου κάθε χαζός ξερόλας χτίζει
κάθε τόσο τον κόσμο μας ξανά.

Άσε την τηλεόραση... Τραβάει
απόψε τόσο την ψυχή ο αχός του ρυακιού.
Κι είναι καλύτερες οι μυρωδιές του Μάη
απ’ τη μόλυνση κάποιου φαγά πολιτικού. 

Άσε την τηλεόραση κι ας μείνει
βουβό το φλύαρο κουτί.
Πιο καθαρά το Θεό και την ειρήνη
θ’ ακούσει το δικό σου αυτί. 
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Была когда-то родина. а ныне
В своей стране живу, как на чужбине,
Где дикторы с акцентом говорят,
Где исчезает человечность быта,
Где состраданье напрочь позабыто,
Где вывески английские горят.

Мы прошлого и будущего дети.
Но даже за себя мы не в ответе,
Не то что за народ и за страну,
Мечтали о любви, о тихом счастье
И с треском очутились в настоящем,
Как крест чужой, неся свою вину

Наверное, старею год от года.
Виной тому не время, а природа —
Она, как ни крути, берет свое.
Но собирая прошлое по крохам,
Я все же остаюсь в своей эпохе,
Где дух определяет Бытие.
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Υπήρχε κάποτε η πατρίδα. Τώρα
μοιάζει για μένα ξένη χώρα,
όπου στο ράδιο μιλάνε ξενικά,
όπου την ανθρωπιά ξεχάσαν από χρόνια,
όπου δεν ξέρουν τι θα πει συμπόνια
κι όπου γράφονται οι ρεκλάμες στ’ αγγλικά.

Παιδιά του χτες και του αύριο έχουμε γίνει,
όμως μ’ ανύπαρκτη για μας ευθύνη,
πόσο μάλλον για πατρίδα και λαό. 
Είχαμε όνειρα φιλήσυχα κι ελπίδες
στις τωρινές για να βρεθούμε καταιγίδες
σηκώνοντας τα λάθη μας σαν ξένο σταυρό.

Ο χρόνος κιόλας πάει να με γεράσει
– δε φταίει ο χρόνος, μόνο η πλάση.
Πάντοτε το δικό της κάνει αυτή.
Κι εγώ με ψίχουλα του χτες θρεμμένος
στον καιρό μου θα μένω ακουμπισμένος,
όπου το πνεύμα κυβερνάει τη ζωή.
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Мгновеньем надо дорожить,
а не оплакивать потери.
Все ждем. а надо бы спешить.
Немного нам Господь отмерил.

Открылись нам в рассветной мгле
Врата небесного чертога...
а мы все тщетно ищем Бога
На этой суетной земле.
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Σεβάσου την ωραία στιγμή.
Για τις απώλειες όχι οδύνη.
Μη στέκεσαι. Τρέχα μ’ ορμή.
Λίγο καιρό ο Θεός μάς δίνει.

Μας άνοιξε η χαραυγή
τα ουράνια τα μονοπάτια.
Κι εμείς αναζητούμε μάταια
να βρούμε το Θεό στη γη.





42

Боже, как мы все устали
От удачи невпопад,
От железных магистралей,
От бетонных автострад,

От назойливых событий,
От тревожных новостей,
От неведомых открытий,
От напившихся гостей,

И — ни охнуть ни вздохнуть.
И лежит наш скорбный путь
Среди шума, среди гама,
Мимо Бога, мимо Храма.
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Κουραστήκαμε, οϊμένα,
Θεέ μου, από τις αρπαχτές.
Από τα μοντέρνα τρένα 
και τις στράτες τις πλατιές.

Απ’ τα τόσα γεγονότα,
κάποια φήμη τρομερή.
Από του σοφού τα φώτα
και το φίλο τον μπεκρή.

Βγαίνει ο στεναγμός πικρός,
είναι ο δρόμος θλιβερός
και δε δίνει σημασία
στο Θεό, στην εκκλησία.
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Жизнь суетой такой наполнишь,
Что успеваешь чуть дыша...
а через месяц и не вспомнишь,
О чем тревожилась душа.

Как ныне причиняют муку
Пустопорожние слова,
И снова зависть, ложь и скуку
Гордыни мелют жернова.

Конечно, надо быть мудрее.
а если проще — надо быть.
Свои потери не жалея,
Теченье светлых дней любить.

И не пора ль остановиться,
Войдя в блистательный зенит,
Послушать лес, увидеть птицу,
Которая вот-вот взлетит.
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Γεμίζεις την ψυχή σου ματαιότητα,
λαχάνιασμα, τρεχαλητά.
Και σ’ ένα μήνα δε θυμάσαι τίποτα
απ’ της ψυχής το σαματά.

Άδεια λόγια δίχως σημασία
που φέρνουν την απελπισιά.
Φθόνος, μίσος, ψέμα, υποκρισία
ταΐζουνε την ξιπασιά.

Πορέψου με σοφία και γαλήνη,
απλή ζωή και καθαρή.
Καημός η γκίνια σου ας μη γίνει,
του χρόνου αγάπα τη ροή.

Θα ’ταν καλό να σταματήσεις
κι από ψηλά πιο καθαρά
να δεις το μεγαλείο της φύσης,
τα πουλιά π’ ανοίγουν τα φτερά.
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ЗИМНИй ПЛЯЖ

день отрадный. Снегопадный.
На дороге — след колесный.
Вдоль залива — очень ладно
Ветер вытесал торосы.

Солнце, затерявшись в тучах,
Остывает постепенно...
Летом здесь, конечно, лучше.
Веселее, несравненно.

Летом — суета и пиво.
Нынче выпить негде даже.
Я стою один счастливый
На пустынном снежном пляже,
Где завьюжен, молчалив,
К небу тянется залив.
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ΧΕΙΜωΝΙΑΤΙΚΗ�ΠΑΡΑΛΙΑ

Μέρα χαρωπή και χιονισμένη,
ίχνη από τροχούς στο δρόμο κάτω.
Γύρω στον κόλπο με τέχνη ζηλεμένη
φτιάχνει το χιόνι τα κατάλευκα βουνά του.

Ο ήλιος είναι χαμένος στα νέφη,
παγώνει όλο και πιο πολύ εκεί πάνω.
Το θέρος βέβαια έχει πιότερο κέφι –
συζήτηση γι’ αυτό δεν κάνω. 

Το καλοκαίρι σαματάς και μπίρα
Πού να τη βρεις εδώ... Να ’ταν κι άλλη!
Χαρούμενος κοιτάζω μια γύρα
το χιονισμένο κι έρημο ακρογιάλι.
Όπου ο κόλπος με τον άνεμο μιλά
στον ουρανό κοιτάζοντας ψηλά.
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украшена огнями елка —
Готовы к празднику давно
В том доме на краю поселка,
Где тускло светится окно.

Забуду расставаний муки,
И пусть душа наивно лжет —
От суеты и от разлуки
Судьба меня не бережет.

И вновь, как прежде, в тусклый вечер
Мне возвращенье предстоит,
И вновь, как прежде, снежный ветер,
Смеясь, вдогонку засвистит.

Мне одиночество знакомо,
а ваша дружба — ни к чему.
И я спешу навстречу дому —
единственному, своему,

Где пахнет жареной картошкой,
Где стынет чайник на плите,
Где жизнь проходит понемножку
В предновогодней суете.
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δέντρο χριστουγεννιάτικο έχει ανάψει!
Όλοι προσμένουν τη γιορτή από καιρό.
Στο χωριατόσπιτο τ’ απόμερο μια λάμψη
το παραθύρι φωτίζει το μικρό.

Το βάσανο του χωρισμού είναι ξεχασμένο,
στον εαυτό μου λέω ψέματα γλυκά.
Ποτέ δε με φύλαξε γενικά το πεπρωμένο
από χωρισμούς κι άλλα κακά.

Ξανά μες στο θολό τούτο βράδυ
στα ίδια θα γυρίσω τα γνωστά.
Τ’ ανεμόχιονο και το σκοτάδι
μου σφυρίζουν περιγελαστικά.

Μπορώ τη μοναξιά μου ν’ αψηφήσω.
Η συντροφιά σας για μένα περιττή. 
Στην κάμαρά μου βιάζομαι να γυρίσω
τη δοκιμασμένη και πιστή.

Πατάτα μυρίζει τηγανισμένη.
Στην κουζίνα κρυώνει το τσαγερό.
Η ζωή σιγά κι αργά διαβαίνει
στον πρωτοχρονιάτικο καιρό.
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Человек боится темноты.
Человек боится высоты,
Бедности, болезней, неудачи.
И в круговороте суеты,
Потеряв остатки простоты,
Всё боится не успеть к раздаче.

Потеряв надежду и покой,
рыщешь волком в суете мирской,
Копишь униженья и сомненья.
Счастье не оценивай рублем —
Пенный след волны за кораблем —
Все наши земные достиженья.

Что без веры наше бытие?
В этом — и спасение мое,
В этом и сомненье и надежды.
Остывает медленно земля.
В опустевшем парке тополя
Примеряют белые одежды...
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Φοβάται ο άνθρωπος στα σκοτεινά.
Και στα ψηλά φοβάται συχνά.
Φοβάται ν’ αποτύχει, να πεινάσει.
Και μες στη χλαλοή ξεχνά
απλά να ζει και ταπεινά.
Την κλήρωση φοβάται μήπως χάσει.

Δίχως γαλήνη κι ελπίδα καμιά
γυρνάς σα λύκος στην ερημιά
μ’ αμφιβολίες γεμάτος και μίση.
Μη μετράς τη χαρά με τον παρά.
Με τον αφρό της προπέλας στα νερά
μοιάζουν όσα στη γη έχεις κερδίσει.

Η ζωή θέλει μια πίστη δυνατή.
Η σωτηρία μου στηρίζεται σ’ αυτή,
μ’ αμφιβολίες και περηφάνια.
Στη γύρω πλάση τα πάντα παγερά.
Του πάρκου οι λεύκες στη σειρά
τα λευκά τους δοκιμάζουν φουστάνια.
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БИОГраФИЯ

Он жизнь свою как книжку
В трамвае прочитал,
Жил второпях, вприпрыжку,
В компаниях блистал,

Всё, суетясь, носился
В круговороте дел...
Как вдруг остановился,
На миг остолбенел,

И тут неумолимо
Тоска его нашла —
И понял он, что мимо
Вся жизнь его прошла.

Близка к концу дорога,
И страх гнетет уже —
Ни счастия, ни Бога
В озябнувшей душе.

Гулял по белу свету,
Надеясь на авось,
И продувает ветер
Судьбу его насквозь.
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

Τη ζωή του σα βιβλίο
διάβασα μεμιάς:
ξενοιασιά και μεγαλείο,
γλέντια, φίλοι, σαματάς.

Έτρεχε παντού, βιαζόταν,
οι δουλειές ήταν μπελάς.
Υποθέσεις, γεγονότα...
Κι άξαφνα του ’ρθε ταμπλάς.

Απ’ τα πάντα απορριπτέος
έπεσε στη συλλογή.
Και κατάλαβε: ματαίως
έζησε σ’ αυτή τη γη.

Φτάνει ο δρόμος πια στο τέλος,
τώρα ο τρόμος κυβερνά.
Δε βρίσκεις ευτυχία κι έλεος,
Άγρια μόνο παγωνιά.

Έφερε τον κόσμο γύρα
πιστεύοντας στο «τυχερό».
Ράκος του ’κανε τη μοίρα
ο χιονιάς μες στον καιρό.





Во тьме пропал товарищ мой,
растаял без следа.
его покрыла с головой
Неверия вода.

И, прав во всем, он жил как жил,
Вгрызаясь в бытие,
Не ведая того, свершил
Предательство свое.

Не осуждаю. Не ищу
Ни следствий, ни причин.
а просто искренне грущу
О дружбе двух мужчин.

О городе, где был рожден,
О юности былой,
О днях, чей след был заметен
Полярной вьюгой злой.

душа тепла не сохранит,
Но и не вспомнит зла...
И пусть Господь его простит
За все его дела.





Πάει ο φίλος κάποιο βράδυ,
τον πήρε για το πουθενά
–δίχως αχνάρι και σημάδι–
της απιστίας η σκοτεινιά.

Πορεύτηκε όπως ήθελε. Όμως
έτσι όπως έζησε εξαρχής
τον έβγαλε άθελά του ο δρόμος
στην προδοσία της ψυχής. 

Δεν ψάχνω κι ούτε κατακρίνω,
δεν προσπαθώ λάθη να βρω.
Απλά νοστάλγησα κι εκείνον
και της φιλίας μας τον καιρό.

Την πόλη όπου ’χε γεννηθεί,
της νιότης το καθάριο θώρι,
τ’ αχνάρια που ’χουν πια χαθεί
στου χιονιά τ’ αγριοβόρι. 

Ξέχωρο δρόμο είχαμε πάρει,
όμως τιμάω τη σκιά του.
Ας έχει του Θεού τη χάρη
για ό,τι έπραξε εδώ κάτω.
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Скоро мы оставим мир подлунный,
Чтоб потом преданиями стать...
Всё равно мне — готы или гунны
Будут эти земли населять.

Птица пролетит легко, беспечно,
Зазвенит в ручье лесном вода,
Многое останется навечно,
Многое исчезнет навсегда.

Здесь же всё останется, как было,
Это небо, роща и река,
Это многоликое светило,
Эти грозовые облака.

Не решай судьбу иных столетий,
Не гадай о будущем в тоске,
Слушай, как степной полынный ветер
Говорит на русском языке.
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Πέρα απ’ τη γη που το φεγγάρι καταυγάζει,
θα γίνουμε θρύλοι μεμιάς...
Ούννοι είτε Γότθοι, δε με νοιάζει
ποιοι θα μείνουν ύστερα από μας.

Τα πουλιά θα τραγουδάν στα κλώνια,
το ρυάκι στο δάσος θα κυλά.
Κάποια θα μείνουν αιώνια
και θα χαθούν άλλα πολλά.

Της πλάσης όμως μένει το βασίλειο,
παντού ποτάμια, δάση κι ουρανοί,
με τον ίδιο πολύμορφο ήλιο,
τη συννεφιά την άγρια και πυκνή.

Μη μαντεύεις ο χρόνος τι θα φέρει 
και μην ψάχνεις τ’ αύριο στα τυφλά.
Άκουσε της στέπας τ’ αγέρι
που τη ρώσικη γλώσσα μιλά.
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Мне ночью плохо спится.
Мне ничего не снится,
Маячат чьи-то лица
И тьма на всей земле...
Храпит во сне столица,
Озябшая синица
На ветке серебристой
Качается во мгле.

Течет однообразно
движенье жизни разной.
В ночи крестообразно
Мерцают фонари.
душа оставит тело
В дремоте онемелой
И будет неумело
Скитаться до зари...

Озябшая вернется
И солнцу улыбнется,
И время повернется,
И на круги своя
Вернется все, что было,
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Άυπνος τη νύχτα μένω
κι είναι τ’ όνειρο χαμένο,
στο νου θολά πρόσωπα φέρνω
κι ολούθε σκοτεινιά.
Πρωτεύουσα που ροχαλίζει, 
ένα πουλί που φτερουγίζει
κι ένα κλωνάρι που λυγίζει
στα σκότη τα πυκνά.

Μονότονο θυμίζει τέλμα
τώρα της ζωής το ρέμα
κι έχουνε λοξό το βλέμμα
τα φώτα στη νυχτιά.
Η ψυχή το σώμα αφήνει 
και του λήθαργου η γαλήνη
ένας διαβάτης έχει γίνει
κι ως την αυγή θα περπατά...

Ριγώντας θα ξυπνήσει,
στον ήλιο θα μιλήσει
κι ο χρόνος θα γυρίσει
στο πρωτινό οχυρό.
Τη θέση του θα πιάσει





Что полночь растворила,
Что мысль на миг забыла
Во мраке бытия.





σ’ αυτό που ’χε ξεχάσει
κι η νύχτα είχε σκεπάσει
στο δύσκολο καιρό.
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ВОКЗаЛЬНОе

Летят дороги дальние
Отсель — во все концы.
Гудит толпа вокзальная,
Призывно бьют часы.

Народ бежит и мечется,
Торопится, спешит,
Во все концы Отечества
Отсюда путь лежит.

Летит шальное времечко,
И множится тщета,
Повсюду — пиво, семечки,
Повсюду — суета.

Законы расписания
Здесь по привычке чтут,
Состав без опоздания
К перрону подадут...

Неоновыми брызгами
Сверкнет герба литье...
Залузгали, замызгали
Отечество мое
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ΣΙδΗΡΟδΡΟΜΙΚΟΣ�ΣΤΑΘΜΟΣ

Γραμμές για μέρη απίθανα
απ’ τη μια στην άλλη μεριά. 
Σταθμός! Πλήθη πολύφωνα.
Το ρολόι σημαίνει βουερά.

Ο κόσμος τρέχει ακράτητος
με πάθος, βιάση, ορμή...
Σ’ ολόκληρο το κράτος
σε φέρνουν οι συρμοί.

Ώρα ξένοιαστη κι άπειρη
και τάξη μη ζητάς.
Μπίρες, φιστίκια, λιόσποροι
κι ολούθε σαματάς.

Του νόμου όμως την τήρηση
ποτέ τους δεν ξεχνάν.
Και δίχως καθυστέρηση
τα τρένα ξεκινάν.

Λάμπει το χάλκινο έμβλημα
απ’ το νέον φωτιστικό...
Μεγάλο κάναμε έγκλημα
στον τόπο μας τον πατρικό.





Захапали. Залапали.
Профукали. Проплакали.
В безбожном онемении
Летим навстречу темени.





Αρπάξαμε. Πατήσαμε.
Κλάψαμε. Σπαταλήσαμε.
Άθεοι κι ευάλωτοι
σα νυχτωμένοι αιχμάλωτοι.
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В СТарОй КОрОЛеВСКОй ОБрерВаТОрИИ

Господь определит судьбу:
Кто — в адмиралы, кто — в поэты.
ему — разглядывать в трубу
Чужие звезды и планеты.

Трудился много лет подряд.
И познавал устройство мира...
И небо все твое, и сад,
И эта тесная квартира.

Но ни иконы, ни креста,
Ни Библии я здесь не видел...
а в целом же судьба проста:
Жизнь прожил — мухи не обидел.

Тускнеют, ослабев, глаза.
И плечи сгорбились убого...
Всю жизнь смотрел на небеса,
да так и не увидел Бога.
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ΣΤΟ�ΠΑΛΙΟ�ΒΑΣΙΛΙΚΟ�ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ

ΟΘεός ορίζει τα θνητά:
σε κάνει καπετάνιο ή ποετάστρο!
Ετούτος με το κιάλι του κοιτά
κάθε λογής πλανήτη κι άστρο.

Χρόνια μόχθησε πολλά
κι έμαθε την πλάση όλη...
Σ’ ένα σπίτι ζούσε απλά,
μ’ ουρανό και περιβόλι.

Σταυροί, βαγγέλια, αγιωτικά
ήταν γι’ αυτόν ξεπερασμένα...
Έζησε απλά, μοναχικά,
ποτέ δεν έβλαψε κανέναν.

Τα μάτια βλέπουνε θολά,
ώμοι και πλάτες θα σκεβρώσουν... 
Κοίταγε μια ζωή ψηλά,
χωρίς να δει Θεό ωστόσο.
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аФОН

Молитвы тихие слова
И колокольный звон,
И доносящийся едва
Чуть слышный шелест волн.

Скупые отблески зари,
Светлеющий простор,
И в облаках — монастыри,
Как силуэты гор.

Сиянье древнее икон,
Мерцание лампад.
Один завет, один закон
На много лет подряд.

Смахну беспамятства слезу
Тяжелою рукой,
домой с афона привезу
Надежду и покой.

Я на мгновенье был спасен
В невежестве своем,
В туманной дымке вознесен
Над смрадным бытием.
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ΑΘωΣ

Ήσυχα λόγια, προσευχή
και τα καμπαναριά...
Και κάπου στην ακτή αντηχεί
πνιχτά η απονεριά.

Αυγής αχτίδες φωτεινές
και χάη μακρινά.
Πίσω απ’ τα σύννεφα οι μονές
στολίζουν τα βουνά. 

Αστραφτερά εικονίσματα,
λαμπάδες φωτεινές.
Επαγγελίες, θέσφατα,
αιώνιες φωνές.

Το δάκρυ και τη λησμονιά
σκουπίζω μ’ αίσθηση βαριά.
Παίρνω από τ’ άγια βουνά 
ελπίδα και παρηγοριά.

Σα να λυτρώθηκα, θαρρώ,
μέσα στης άγνοιας την ερημιά.
Κάτι με πήρε σα φτερό 
πάνω απ’ του βίου τη βρωμιά.





Извечной мудрости ответ
Получен мной уже,
Он, как звезды далекий свет,
Чуть теплится в душе.





Ο αιώνιος λόγος ο σοφός
τώρα μέσα μου αντηχεί.
Στου γαλαξία ψηλά το φως
ζεσταίνεται η ψυχή.
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Вот наконец-то и зима.
Трещат дрова в печи.
И звездных искр кутерьма
В редеющей ночи.

И слышно в лунной тишине,
Как тихо снег пошел...
Никто не вспомнит обо мне —
И это хорошо.
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Ήρθε ο χειμώνας, τι χαρά!
Λάμπει το τζάκι πορφυρό.
Κι οι σπίθες απ’ την ξαστεριά
στήσαν εκεί ψηλά χορό. 

Στη φεγγαρόφωτη νυχτιά
ακούς το χιόνι τ’ απαλό.
Κανείς για μένα δε ρωτά.
Κι αυτό μου φαίνεται καλό.
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Умом Россию не понять

Ф. Тю Т Ч е В

И флаг у нас теперь, и гимн.
С геральдикой решили тоже.
а вот с Отечеством самим
Не получается, похоже.

Все в мире — сами по себе.
И свой шесток — всего дороже,
а мы в неистовой борьбе
Хотим все время быть похожи.

И во вселенской суете
Перемеряем все наряды...
Но мир не тот. И мы не те.
И нам давно нигде не рады.

Пурги безверья не унять.
Нет ни желания, ни воли.
умом россию не понять,
а если нет ума — тем боле...

В морозном вихре даль видна.
Куда летит, куда несется
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Με το νου δεν μπορείς να νιώσεις τη Ρωσία. 

Φ Ι Ο Ν Τ Ο Ρ Τ Ι ΟΥ Τ Σ Ε Φ

Σημαία κι ύμνο έχουμε τώρα,
του θυρεού βρέθηκε η λύση.
Όμως ολόκληρη τη χώρα
την έχουμε όλοι παρατήσει.

Ξεχωριστή πάντοτε έγνοια
για τη φωλιά σου πρέπει να ’χεις.
Κι εμείς θυμίζουμε αρένα
μιας ασταμάτητης διαμάχης.

Μες στην παγκόσμια τώρα δίνη
κι εμείς κι ο κόσμος στη σειρά,
έχουμε αλλιώτικοι πια γίνει.
Ζούμε χωρίς καμιά χαρά.

Δε γεμίζεις του Θεού την απουσία,
πού να βρεις διάθεση και κρίση...
Με το νου δεν τη νιώθεις τη Ρωσία,
πόσο μάλλον άμυαλος αν είσαι...

Χιονιάς! Κι η πλάση αναριγεί.
Πού τρέχει μες στην καταιγίδα





Та незнакомая страна,
Что нынче родиной зовется?

В хитросплетении дорог
Забудь условность ветхих правил,
Молись, чтоб милосердный Бог
Нас вразумил и не оставил.





η άγνωστή μας τούτη γη
που τη φωνάζαμε Πατρίδα;

Στην μπερδεμένη σου εποχή
ξέχασε την παλιά σου ζήση.
Κάνε στο Θεό μια προσευχή,
μπορεί και να μας συνετίσει.
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Похоронив отца и мать,
Тогда не ощутил сиротства.
у молодости превосходство —
Без слез беду воспринимать.

Привычной чередой потерь
Привык вносить за счастье плату.
Так отчего же вдруг теперь
Былую ощутил утрату?

Мне снится мать. И смех отца
доносит шум ветров далекий...
ужели своего конца
Незримо ощущаю сроки?

Об этом думать не хочу.
И в пустоте дневного храма
Затеплю желтую свечу
И помяну отца и маму,

И воспарит душа, легка,
И зашумит листвою лето,
И памяти моей река
Несет меня навстречу к свету.
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Μάνα πατέρα στη σειρά
έχασα νικώντας την ορφάνια.
Της νιότης ξέρει η περηφάνια
να στέκει ορθή στη συμφορά.

Μ’ απώλειες πληρώνω αδρά 
στη ζωή της χαράς τα δώρα.
Και ξάφνου... Γιατί τόσο βαριά
το χαμό τους αισθάνομαι τώρα;

Ονειρεύομαι τη μάνα μου συχνά,
ακούω το γέλιο του πατέρα.
Ίσως γιατί ζυγώνει η παγωνιά
και του δικού μου τέλους από πέρα.

Μακριά μου η σκέψη η φοβερή...
Στην εκκλησιά πηγαίνω κάθε μέρα
ν’ ανάψω το κίτρινο κερί
για τη μάνα μου και τον πατέρα.

Η ψυχή θα πετάξει ’λαφριά,
θα θροΐσει το καλοκαίρι·
και της μνήμης η απονεριά
στ’ αθάνατο φως θα με φέρει.
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Когда ненастье на пороге
И страх гнетет в ночной глуши,
Тогда мы думаем о Боге
И о бессмертии души.

И молимся о доле лучшей,
Пытаясь соблюсти посты, —
Но лишь Господь развеет тучи,
Мы вновь во власти суеты.

Что ж, пронесло — и слава Богу, —
В круговороте кутерьмы
Опять греховною дорогой
Спешим привычно в царство тьмы...

Не жди, когда придет беда,
Молись и бодрствуй всегда!
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Όταν γινόμαστε δεσμώτες 
του τρόμου και της ταραχής,
για το Θεό μιλάμε τότες 
και τη μετάνοια της ψυχής.

Η προσευχή μας καταφύγι,
νηστεία, μετάνοια κι ωσαννά!
Όταν ωστόσο η μπόρα φύγει,
η ξιπασιά γυρνάει ξανά.

Λέμε «Γλιτώσαμε και πάλι!».
Για να πέσουμε εξαρχής
σε κακοτοπιά μεγάλη
και τη νύχτα της ψυχής.

Μην προσμένεις να ’ρθει η συμφορά.
Προσευχήσου πιστά και καθαρά!
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Слава Богу — всё со мной:
ручка, чистая бумага,
Гул метели за стеной,
Огоньков ночных ватага.

Слава Богу — всё мое:
Ночь, звезда в морозной сини,
Тишина и бытие,
На окне застывший иней.

Слава Богу — никому
Ни советов, ни отчета...
И колеблет ночи тьму
Звезд немая позолота.

Здесь в молчании снегов
Тишина — моя награда.
Слава Богу, ничего
Большего уже не надо.
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δόξα τω Θεώ! Όλα τα ’χω: 
το χαρτί και το στυλό μου,
της χιονόπτωσης τον ήχο,
τη μαρμαρυγή του δρόμου. 

Δόξα τω Θεώ! Δικά μου 
της αστροφεγγιάς το βράδυ,
η σιωπή του γείτονά μου
και της πάχνης το μαγνάδι. 

Δόξα τω Θεώ! Τις έγνοιες
έχω διώξει αυτό το βράδυ.
Τ’ άστρα ανταύγειες χρυσαφένιες 
δίνουν στο βουβό σκοτάδι.

Ο χιονιάς τριγύρω κάνει
τη σιωπή δώρο μεγάλο.
Δόξα τω Θεώ! Με φτάνει!
Και δε θέλω τίποτ’ άλλο!
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растаял след инверсионный
В пустых, прозрачных небесах,
Гул самолета отдаленный
Затих в синеющих лесах.

И потревоженные дали
Опять застынут на века,
Без устали и без печали
Под ними вдаль стремит река.

И ты, измученный сомненьем
Во мраке лживой суеты,
Застынешь в скорбном изумленье
От величавой простоты.

И если есть на свете вечность,
То выглядит она такой —
Сияющая бесконечность
Над бронзовеющей рекой.





58

Συννεφιάς δεν υπάρχουν ίχνη
ψηλά στα χάη τα φωτεινά.
Η βουή τ’ αεροπλάνου σβήνει
στα γαλάζια χάη τα πυκνά.

Τ’ ανήσυχα απ’ τους θορύβους ύψη
την αιώνια θα βρουν ερημιά.
Δίχως κούραση και θλίψη
κάτωθέν τους κυλάει η ποταμιά.

Κι εσύ, μες στην αμφιβολία χαμένος
και τη ματαιόδοξη ψευτιά,
θα μείνεις απολιθωμένος
απ’ την απέραντη αρχοντιά.

Της πλάσης τη μεγαλοσύνη
εδώ τη βλέπεις καθαρά.
Λάμπει του χάους η γαλήνη
πάνω απ’ τα χάλκινα νερά.
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Безнадежно устав от прогресса,
От вселенских дорог вдалеке,
Золоченым сентябрьским лесом
Выйду к утренней тихой реке.

Тяжелы ее синие воды.
От далеких, полуночных стран
По велению вечной природы
Волны катит река в океан.

В белый лед превратится движенье.
шум застынет в полярной тиши.
Будет русло меняться. Но время
Не остудит движенья души.

Под громадой застывшего льда
Будет вечно струиться вода.
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Η πρόοδος πολύ μ’ έχει κουράσει,
μακριά απ’ το δρόμο τον κοινό
του χινόπωρου θα τριγυρίσω τα δάση,
στο ποτάμι θα βγω το πρωινό. 

Τα νερά του τα βαριά και μπλάβα
στου μεσονυκτίου τα μέρη έχουν πηγή.
Ρυθμίζει η φύση του ποταμού το διάβα 
που στον ωκεανό τρέχει να βγει. 

Τη ροή θα παγώσει του ψύχους ο νόμος,
οι πολικές θα σιγήσουν ακτές.
Θ’ αλλάζει η κοίτη σχήμα... Κι όμως,
η ψυχή δε θα παγώσει ποτές.

Κάτω απ’ τον πάγο το σκληρό
θα τρέχει αιώνια το νερό.
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уСТЬе

Я смотрю с какой-то тайной грустью
На простор зелено — голубой,
Что ж, река всегда стремится к устью,
Чтоб расстаться с самое собой.

На курган взойду, спеша и скоро,
Станет мне иная даль видна —
растворится в Ладожских просторах
Волховская бурная волна.

Так и мы — во всех своих стремленьях
Знаем свой итог наверняка —
К устью катит дни без сожаленья
Жизни нашей бурная река.

И добро бы бурным стать потоком —
Океаном, озером — а то
Прорасти болотною осокой,
Превратясь неведомо во что.

Сколько благодати в человеке
Заложил всемилостивый Бог —
Посмотри — меняют русла реки,
Ну и ты, конечно, стать бы смог —
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ΕΚΒΟΛΕΣ

Με βαθιά πάντα κοιτάζω οδύνη 
τα τοπία τα καταπράσινα και γαλανά.
Τις εκβολές του ποταμού όταν αφήνει
την αγκαλιά της γης παντοτινά.

Αγναντεύω από ψηλά καινούργια μάκρη,
για να δω κι από την άλλη τη μεριά
πώς χάνονται στης Λάντογκα την άκρη
του Βόλχοφ τ’ αφρισμένα τα νερά. 

Έτσι κι εμείς... Ξέρουμε το τέλος
κάθε σκοπού κι αγώνα μες στον καιρό,
στις εκβολές μάς σέρνει δίχως έλεος
του ποταμού μας το νερό.

Και καλά να γίνουμε ένα ρεύμα
ρωμαλέο... Όμως τι κακό
να σε κάνει η τύχη σου ένα τέλμα,
φύκι, βούρλο και σαπίλας υλικό.

Στον άνθρωπο του γήινου πλανήτη
έδωσε ο Θεός μοίρα χρυσή.
Κοίτα! Το ποτάμι αλλάζει κοίτη.
Θα μπορούσες ν’ άλλάζες κι εσύ,





Океаном, озером, — теченьем
Полноводной, царственной реки —
Но подвластны суетным влеченьям
Нашей скудной жизни ручейки.

Мелкие интриги, слухи, враки,
Суета в стремлении — и вот
Исчезаем в безысходном мраке
Ничего не значащих болот.

Веет ветер с Ладожских просторов,
Гомон птиц в желтеющих лесах,
Купола зеленые соборов
Отразились в синих небесах.

Я смотрю с какой-то тайной грустью
На простор зелено-голубой...
Что ж, река всегда стремится к устью,
Чтоб расстаться с самое собой.





για να γίνεις θάλασσα και λίμνη,
μεγαλόπνευστος γιγάντιος ποταμός.
Όμως η κενοδοξία δε σ’ αφήνει.
Και προσμένει τ’ αυλάκι σου ο χαμός.

Κακολογιές, τεχνάσματα και ψέμα,
πρόσκαιρα σχέδια... Και μετά
χάνεσαι στ’ ασήμαντο τέλμα,
στη σκοτεινή, αδιέξοδη νυχτιά.

Φτάνει απ’ τη Λάντογκα η πνοή τ’ αγέρα,
στα δάση τιτιβίζουν τα πουλιά.
Οι εκκλησιές κι οι τρούλοι τους πιο πέρα
δίνουν λάμψη στο γαλάζιο εκεί ψηλά.

Με βαθιά πάντα κοιτάζω οδύνη 
τα τοπία τα καταπράσινα και γαλανά.
Τις εκβολές του ποταμού όταν αφήνει
την αγκαλιά της γης παντοτινά...
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Я высказаться тороплюсь,
Отринув истину от бредней,
Спеша, Спасителю молюсь —
а ну как этот день последний?

а ну как если не успеть
Связать распавшиеся строфы,
Недолюбить, недотерпеть
В канун вселенской катастрофы.

Но что с того — наверняка
услышано не будет Слово.
Молчит осенняя река,
Назавтра мертвой стать готова.

умолкли птичьи голоса,
И тишина гнетущей стала,
Молчат глухие небеса,
С утра нахмурившись устало.

Молчат деревья, камыши,
Молчит село. Молчит дорога.
Но зреют в глубине души
Слова, которые от Бога.
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Βιάζομαι το λόγο μου να πω
ξεχωρίζοντας την αλήθεια απ’ τη χίμαιρα.
Βιαστικά προσεύχομαι στο Θεό,
ίσως να ζω το τελευταίο μου σήμερα.

Κι αν πριν το τέλος να φανεί
δε γράψω τη στερνή μου σκέψη
μ’ αγάπη και μ’ υπομονή 
πριν ο Θεός μάς καταστρέψει;

Και τι μ’ αυτό;... Προσοχή καμιά
έτσι κι αλλιώς κανείς δε θα μου δώσει.
Του χινόπωρου η ποταμιά
’τοιμάζεται για να παγώσει.

Δεν τραγουδάνε τα πουλιά,
στη σιωπή τα πάντα σκλαβωμένα.
Τα ουράνια μες στη σιγαλιά
απ’ το πρωί κοιτάνε μουτρωμένα.

Σιωπούν τα πεύκα κι οι καρυδιές
και το χωριό, δρόμοι, κατώγια...
Μένουν ωριμάζοντας τις καρδιές
μονάχα του Θεού τα λόγια. 
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ВеСНа

Тает жизнь, как снег на руке,
И почти не осталось запаса.
Прочен лед на весенней реке,
Но закрыта по зимнику трасса.

Жизнь мчит, суетясь и спеша,
Перепутались лица и даты,
Отчего же, скажи, вдруг душа
Озаботилась чувством утраты?

Может, ранняя эта весна,
Пробудившая сонные реки,
Может, просто лекарство от сна
Выбрать нынче в ближайшей аптеке?

Видно, просто иная пора
Приближается неумолимо,
Ветры с юга задуют с утра,
Приближая развязку незримо.

реки вскроются. И не спеша
Поплывут белоснежные льдины
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ΑΝΟΙΞΗ

Σαν το χιόνι στο χέρι μου λιώνει η ζωή.
Περισσεύματα δεν υπάρχουν όμως...
Πάγωσε τ’ ανοιξιάτικου ποταμού η ροή, 
του χειμώνα κλειστός μένει ο δρόμος.

Τρέχει η ζωή δίχως λόγο βιαστική.
Μπερδεύονται τα πρόσωπα κι ο χρόνος.
Γιατί ξύπνησε, πες μου, στην ψυχή
ξαφνικά της απώλειας ο πόνος;

Μήπως γιατί το έαρ ήρθε βιαστικά 
και το ποτάμι ξύπνησε μ’ ορμή τόση;
Είτε της αϋπνίας κάποια γιατρικά
το φαρμακείο θα πρέπει να μου δώσει;

Σίγουρα κάποιοι νεόκοποι καιροί 
αμείλικτοι έχουν ξεκινήσει.
Μανιάζουν οι νοτιάδες οι σφοδροί
φέρνοντας του δράματος τη λύση.

Τα ποτάμια θ’ ανοίξουν... Και θα δεις
του πάγου να ταξιδεύουν τα κομμάτια





От ольховых болот Иртыша
В ледниковое царство чужбины.

Предрассветное чувство беды
Вдруг исчезнет, как сумрак тумана
В час, когда тихоходные льды
растворятся во мгле океана.





απ’ τα τραχιά τα βάλτα του Ιρτίς*

στης ξενιτιάς τ’ απέραντα πλάτια.

Το κακό προαίσθημα που ’ρχεται την αυγή
θα χαθεί πριν φτάσει το βράδυ.
Οι πάγοι δυσκίνητοι κι αργοί
στης θάλασσας θα λιώσουν το σκοτάδι.
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Этот вечер не тронут прогрессом.
Вдалеке от полуночных стран
дым печной расстелился над лесом,
Заклубился над полем туман.

Что за участь дана человеку —
Вдалеке от вселенской тоски
Без печали к ушедшему веку
Память прошлого рвать на куски.

Кто мы, где мы, зачем и откуда?
Все бежим и бежим в никуда,
Ожидая пощады и чуда,
Мы без боя сдаем города.

Жизнь прошла ради денег и славы.
Слишком поздно смотреть на часы,
уронили высокие травы
Изумрудные капли росы.
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Το θέμα για την πρόοδο δεν έχει απόψε βάση.
Απ’ του μεσονυκτίου τη ζώνη μακριά
ο καπνός της σόμπας τρέχει στα δάση
κι η καταχνιά στον κάμπο σέρνεται βαριά.

Τι μοίρα κι αυτή τ’ ανθρώπινου γένους –
νιώθοντας τις νοσταλγίες περιττές,
δίχως θλίψη για χρόνους περασμένους,
τις μνήμες κουρελιάζεις του χτες.

Ποιοι είμαστε, τι θέλουμε επιτέλους;
Όλοι τρέχουμε κι όλο τρέχουμε στο πουθενά.
Κάποιο θαύμα προσμένοντας κι έλεος 
δίχως μάχη παραδίνουμε τα στενά.

Μια ζωή για τα λεφτά και το καμάρι.
Άδικα το ρολόι κοιτάς. Σιγεί! 
Έχει ποτίσει τ’ αψηλό χορτάρι
με σταγόνες σμαραγδένιες τη γη.
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давно не пахнет русским духом —
Проветрено насквозь.
Но будь уверен — где-то ухнет
Могучее «авось».

Взовьются зорные метели
В рождественской ночи,
И обезумевший емеля
Промчится на печи.

— ужо мне попадетесь, суки! —
Кричит что было сил...
Совсем не то, видать, у щуки
Сердешный попросил.
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δε μυρίζει τελευταία ρώσικο χνότο,
από κάπου μπάζει σαφώς. 
Όμως να ’σαι βέβαιος, σαν μπουρλότο 
του «авось»* θ’ αστράψει το φως.

Της χιονοθύελλας θα βουίξουν τα τέλια 
στη χριστουγεννιάτικη νυχτιά
κι ο μισότρελος Γεμέλια
στης σόμπας θα τρέξει τη φωτιά.

«Θα σας βάλω, σκύλες, στο χέρι!»
θα κραυγάσει με φωνή βαριά.
Θέλοντας το σωστό χαμπέρι
στη σωστή να στείλει μεριά.
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Исчерпан февраль без остатка
до самых последних снегов, 
Слабеет привычная хватка
Звенящих морозных оков.

Лишь солнце пригреет – синицы
Поднимут неистовый гам,
И отблеск лучей заискрится,
Скользя по лиловым снегам...

Но это – лишь завтра. а ныне –
Промерзшие клочья небес.
И стонет под ветром и стынет
Не к сроку разбуженный лес.
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Φεύγει ο Φλεβάρης, ίχνος δεν αφήνει,
λιώνουν τα χιόνια στη σειρά,
τη θανάσιμη λαβή του λύνει,
σπάνε τα δεσμά τα παγερά.

Οι παπαδίτσες,* μόλις ζεστάνει,
ξέφρενο θα στήσουνε χορό.
Οι ’λιαχτίδες θα βγούνε σεργιάνι
σ’ ένα χιόνι γαλανό και λαμπερό.

Αυτά θα γίνουν αύριο... Για την ώρα
τον ουρανό παγωμένο θωρείς.
Και τρέμει στον άνεμο και την μπόρα
το δάσος που ξύπνησε νωρίς.
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ПОеЗдКа

Забытые привычки
Я воскресить хочу,
На старой электричке
В деревню полечу.

И вот мой поезд дачный —
Сметаю с лавки сор,
Вдыхаю дым табачный,
Вникаю в разговор.

И ранний день весенний
Приветствует меня.
За окнами — сирени,
За окнами — поля.

Промчится поезд встречный,
Листва замрет, шурша,
На станции конечной
Я выйду не спеша.

И выведет тропинка
Меня к лесной реке,
И дрогнет паутинка
На теплом ветерке.





66

ΤΑΞΙδΙ

Ό,τι είναι ξεχασμένο
να θυμηθώ μπορώ.
Με το παλιό το τρένο
θα πάω στο χωριό.

Να, το ταξίδι αρχίζω,
εισπνέω τον καπνό,
το κάθισμα σκουπίζω,
συζήτηση αρχινώ.

Της άνοιξης η μέρα
μου λέει «Γεια χαρά!».
Οι πασχαλιές πιο πέρα.
κι οι κάμποι στη σειρά.

Περνάει τ’ άλλο τρένο,
θροΐζει η φυλλωσιά.
Στη στάση κατεβαίνω
μ’ αργή περπατησιά.

Και το στρατί με βγάζει
στο δάσος το πυκνό.
Η αράχνη τρεμουλιάζει
στο φύσημα τ’ αχνό. 





Текут речные воды
Неведомо куда,
Бессмертие природы
Пугает иногда.

Омою влагой руки,
Неслышно помолюсь,
Ни смерти, ни разлуки
Сегодня не боюсь.

Пусть наша жизнь конечна,
Но, долгий путь верша,
Я верю — будет вечна
Бессмертная душа.

Земли греховный житель
Во всем как все — земной...
Спаси меня, Спаситель,
Не погнушайся мной.

Густеет мрак вселенский,
Но синь слепит глаза,
Над храмом деревенским
Отверсты небеса.

Стрижи летают низко
Над тихою водой,
И слышно: где-то близко
Грохочет поезд мой.





Ποτάμι θα κυλήσεις
κάπου στο πουθενά,
η αθανασία της φύσης
φόβο ξυπνάει συχνά.

Με τη δροσιά στα χέρια
κάνω κι ένα σταυρό.
Του χάρου τα τεφτέρια 
αδιάφορα θωρώ. 

Γοργά φεύγουν τα χρόνια!
Και τέλος εποχής...
Όμως θα μείνει αιώνια
η ρότα της ψυχής. 

Αμαρτωλού έχω μοίρα
στο γήινο βυθό.
Βοήθα με, Σωτήρα,
δε θέλω να χαθώ.

Σκότος στην οικουμένη...
Κι εσύ ’σαι φωτεινός.
Πλάι στο ’κλησάκι μένει
ο κόσμος γαλανός.

Πετάν τα χελιδόνια 
σύρριζα στα νερά.
Του τρένου τα βαγόνια
τρέχουνε βροντερά. 





день превратится в вечер,
Качает мой вагон,
Огни летят навстречу,
дорога, лес, перрон...

Пусть смертью и могилой
Грозит земной итог,
Продли мне дни и силы,
Господь, еще чуток.

Чтоб помнил я, счастливый,
Вновь обретя покой,
О чем шептали ивы
Над утренней рекой.





Η μέρα και το βράδυ,
της ράγας οι τριγμοί...
Τρέχουν τα φώτα ομάδι,
κάμποι, σταθμοί, συρμοί.

Με θάψιμο στο χώμα 
η εξέλιξη απειλεί...
Κύριε, δώσ’ μου ακόμα 
μια μέρα σου καλή.

Κι η μνήμη ας μου θυμίσει
την ποταμιά του χτες.
Και πώς μου ’χε μιλήσει
μαζί με τις ιτιές.
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Заветное счастье украли,
Оставив чужую вину.
Я думаю, мы проиграли
На первом этапе войну.

Застолие было обильно,
а нынче дошли до сумы.
уже затуманились сильно
Смятенные наши умы.

укрыться куда бы от беса,
От новых неведомых пут...
Но орды стального прогресса
армадою танковой прут.

Без страха, без злости, без воли
Сдаем города не спеша,
уходит в глухое подполье,
Со злом не смирившись, душа.

услышана будет молитва,
Господь не отмеривал срок,
еще не окончена битва
И непредсказуем итог.
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Μας έκλεψαν της χαράς το γιορτάσι,
ξένα λάθη πληρώνουμε εμείς.
Του πολέμου την πρώτη φάση 
τη χάσαμε μονοστιγμής. 

Γλεντήσαμε πολύ... Όμως τώρα
φτωχέψαμε για τα καλά.
Της σύγχυσης η μαύρη μπόρα
μας έχει πάρει τα μυαλά.

Κάπου θα βάλεις το κεφάλι 
για να σωθείς στη συμφορά...
Όμως της προόδου τ’ ατσάλι
σαν τανκ ενάντιο προχωρά.

Δίχως πείσμα, πάθος και μανία 
παραδίνουμε τις πόλεις σταδιακά.
Κρύβεται στη βαθιά παρανομία
πάντα λεύτερη κι ατίθαση η καρδιά.

Η προσευχή δυνατή θ’ αντηχήσει.
Η μάχη συνεχίζεται κανονικά.
Ο Θεός δεν έχει ακόμη αποφασίσει
με ποιον θα πάει η νίκη τελικά.
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Пиши, пиши, писатель,
Покуда хватит сил,
уж раз тебя Создатель
Талантом наградил.

Ты в нашей жизни — лишний,
Но не переживай,
Коль веришь, что Всевышний
Тебе откроет рай,

В лучах коварной славы,
В круговороте дел
Молись, чтобы лукавый
Тебя не одолел,

Бесовских игрищ зритель,
Не забывай Христа,
уж раз тебе Спаситель
Слова вложил в уста.
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Γράφε, συγγραφέα μπροστάρη,
ολοένα πιο πολύ.
Είναι του ταλέντου η χάρη
πάντα Θεία αποστολή.

Και μην κλαις για τη ζωή σου
όταν τη βλέπεις περιττή.
Θα ’ναι η αυλή του Παραδείσου
για σένα πάντοτε ανοιχτή.

Από τη δόξα αφιονισμένος
και τις δουλειές του κορβανά,
κοίτα μη βρεθείς χαμένος
στη μάχη με τον Σατανά.

Μπρος στα κόλπα του τα τόσα
σκέψου: υπάρχει κι ο Θεός!
Μίλησε μ’ αυτή τη γλώσσα
που σου χάρισε Αυτός.
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Была прекрасная пора,
Блистал закат державы нашей,
На целый мир из топора
С лихвою наварили каши.

И свято веруя в успех,
Презрев все трудности и муки,
Кормили кашей этой всех,
Кто попадался в наши руки.

Прошла прекрасная пора,
Где мы блистали горделиво,
Ни каши нет, ни топора,
Зато - какие перспективы!

Согласно жить в своем дому,
С утра копаться в огороде,
Не потакая никому,
Внимать мечтательной природе.

Пилить дрова, чинить забор
И плыть по вечному теченью.
И затупившийся топор
Использовать по назначенью.
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Χρόνια λαμπρά, καμαρωτά
έλαμπε ο γήλιος μας στην πλάση.
Κρατάγαμε γερό μπαλτά
κι ήταν ο χυλός στη βράση.

Με πίστη πάντα στο καλό,
ξεχνώντας βάσανα και κόπους,
ταΐζαμε ζεστό χυλό
τους κολλητούς μ’ εμάς ανθρώπους.

Κι έφυγε κάποτε ο καλός
καιρός κι η δόξα η παινεμένη,
ούτε μπαλτάς ούτε χυλός,
άλλη ζωή μάς περιμένει!

Να ζεις στο σπίτι ειρηνικά,
τη γη να σκάβεις κάθε αργία,
δίχως να σκύβεις δουλικά
να ’χεις της πλάσης την υγεία.

Δούλευε πάντα ταιριαχτά,
της ζωής άξιο ταίρι.
Κι έτσι όπως πρέπει τον μπαλτά
κράτα κανονικά στο χέρι. 
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В нашей жизни все предельно просто:
Вечность спрессовалась до минут -
От роддома жизнь и до погоста,
Как один автобусный маршрут.

Все размыто - судьбы, даты, лица...
Жизнь, как известно - не игра.
школа, институт, завод, больница,
Кладбище - конечная - пора!

И греша, вздыхаешь виновато -
Эта жизнь дается только раз,
Но об этом всем уже когда-то
Мудро написал Экклезиаст.

В час, когда нагрянет смерть-старуха,
Подведешь черту под «итого» -
Суета сует. Томленье духа,
Пустота и больше ничего.

В поднебесье тускло тают звезды,
В темноте круги сужает бес,
Но поверь, что никогда не поздно
Будет достучаться до небес.
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Της ζωής απλό το νόημα:
το αιώνιο είναι στιγμή.
Απ’ το λίκνο ως το μνήμα,
σα λεωφορείου γραμμή.

Όντα, μοίρα, χρόνος – όμοια!
Της ζωής ένας σωρός.
Σχολειά, δουλειές, νοσοκομεία...
και να, του τάφου ήρθε ο καιρός.

Σ’ όλους η χαρά της ζήσης
μια φορά έχει χαριστεί.
Εδώ θα πρέπει να ρωτήσεις
το σοφό εκκλησιαστή.

Όταν έρθει ο γερο-χάρος
γίνεται ο λογαριασμός.
Είναι μάταιο το θάρρος,
ματαιότης ο σωσμός.

Τ’ άστέρια σβήνουν ολογύρα
κι έχει γίνει η γη στενή.
Δεν είναι αργά! Χτύπα τη θύρα,
θα την ανοίξουν οι ουρανοί.
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руССКИй КОСМОС

Как грустно на родине милой -
Пустеют и стынут поля,
И вместо героев - дебилов
рождает родная земля.

Бескрайние наши погосты,
унылые наши дожди,
Причины пленительно просто
Нам всем объяснили вожди:

Мы с вами - простые холопы,
Ни жить не умеем, ни пить,
Не с нами им выйти в европы,
Не с нами им мир удивить.

И все у нас разом отняли:
Очнулся Федот - да не тот!
И только великий Гагарин
Вершит свой бессмертный полет.

Придумайте новые веды,
Крутите историю вспять,
Но этой Великой Победы
у нас никому не отнять!
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ΡωΣΙΚΟ�δΙΑΣΤΗΜΑ

Πολύ θλιμμένη δείχνει η χώρα
κι οι κάμποι μελαγχολικοί.
Αντί για ήρωες βγάζει τώρα
βλάκες η γη η πατρική.

Γεμίζουν τα νεκροταφεία,
πέφτουν πικρές βροχές στη γη.
Απλά, καθάρια, την αιτία
μας εξηγούν σοφοί ταγοί:

— Κι εμείς κι εσείς απλοί χολόποι,*

στη ζωή και στο πιοτί.
Και πώς να βγούμε στην Ευρώπη
και πώς να γίνουμε αϊτοί;

Όλα σχεδόν μας τα ’χουν πάρει.
Ξυπνάει ο Φεντότ. Τι στην οργή;
Και μόνο ο μυθικός Γκαγκάριν
πετάει πάνω από τη γη!

Κόλπα βγάλετε στη μέση
κι ας γίνει ο κόσμος αχταρμάς.
Κανείς ποτέ δε θ‘ αφαιρέσει
αυτό το θρίαμβο από μας.





Мерцают тяжелые росы,
И солнце восходит в зенит,
Кто первый открыл этот Космос,
Тому он и принадлежит.

И пусть наши думы о хлебе,
И в душах царит непогодь,
Но в русском блистательном небе
Живет милосердный Господь!

Я с этой победой родился,
И в жизни своей непростой
Крестился, женился, молился
Под русской советской звездой.

Вершится неравная битва,
Тускнеет в тумане звезда,
Но русская наша молитва
услышана будет всегда.





Μοιάζει η δροσιά με τεφαρίκι,
ο ήλιος ουρανοκρατεί.
Το σύμπαν πάντοτε θ‘ ανήκει
στον πρώτο του εξερευνητή.

Κι αν είναι το ψωμί μας έγνοια
σ’ αυτό το χάος μοναδική,
ξέρουμε: ψηλά στα ουράνια
πάντα ο Θεός θα κατοικεί.

Η νίκη αυτή μ’ έχει γεννήσει,
είχα ένα βίο κουραστικό:
παντρεύτηκα, βγήκα στη ζήση, 
μ’ άστρο λαμπρό, σοβιετικό.

Αγώνας μέχρι απελπισίας,
τ’ αστέρι μας στην καταχνιά.
Όμως η δέηση της Ρωσίας
θ’ ακούγεται παντοτινά.
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устало сердце биться
И дням – отмерен счёт.
Не дай мне Бог влюбиться 
Когда-нибудь ещё.

Не дай мне Бог утратить
Спокойствие в душе.
Мне это всё некстати
И ни к чему уже.

Но власть живой природы
Главенствует всегда.
В весенней муке воды
Крушат остатки льда.

утрачу постоянство,
Превозмогу сто бед.
Беззвёздное пространство
Мне промолчит в ответ.

Я всё переиначу,
Себя превозмогу,
а ты стоишь и плачешь
На дальнем берегу.
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Το κουρασμένο καρδιοχτύπι
αργά τις μέρες μας μετρά.
Έρωτας; Κάλλιο να λείπει,
Θεέ μου, τούτη τη φορά.

Ανώφελο να χάσω πάλι
τη γαλήνη της ψυχής
και να βάλω στο κεφάλι 
έγνοιες άλλης εποχής.

Όμως σαν προστάζει η πλάση
όλα μένουν σιωπηλά.
Τον πάγο η άνοιξη έχει σπάσει
στον ποταμό για τα καλά.

Τη σιγουριά θα χάσω πλέρια,
μυριάδες θα με βρουν κακά.
Και θα σιωπούν ψηλά τ’ αστέρια
κοιτώντας με προκλητικά.

Ν’ αλλάξω σκέφτομαι και πάλι
αυτές τις σκέψεις τις παλιές.
Σ’ ένα παράμερο ακρογιάλι
στέκεις μονάχη σου και κλαις.





Мерцая, тает свечка.
Глухая ночь молчит.
И бедное сердечко
Отчаянно стучит.





Ένα κεράκι κάπου καίει,
η βαριά βραδιά σιωπά.
Η φτωχή καρδιά σου κλαίει,
μ’ αγωνία γοργοχτυπά.
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Зима – и слава Богу.
Живу – и глух, и нем.
до города дорогу
Позанесло совсем.
Сижу один на даче,
Закрыл входную дверь.
Пускай стучит удача,
Зачем она теперь?
Зачем мне бизнес-сводки,
Ничтожность тем и схем.
Мне нынче даже водки
Не надобно совсем.
развеялись сомнения
В рождественской тиши,
Ненужные стремленья
Мятущейся души.
Ни зрелища, ни хлеба,
уже по горло сыт.
Насквозь промёрзло небо,
Бездонностью сквозит.
И так легко и просто,
И снег валит стеной,
И ангелов штук по сто
Летает надо мной …





73

Θεός Χειμώνας! Χαίρονται όλοι.
Και πιο πολύ εγώ ο μονιάς. 
Τη δημοσιά που πάει στην πόλη 
την έχει φράξει ο χιονιάς.
Ζω στην ντάτσα μου κλεισμένος
με το μονήρη μου εαυτό.
Είμαι ένας επιτυχημένος –
τίποτα δε μου λέει αυτό.
Ντοσιέ και σχέδια και φακέλοι
και μπίζνες – ντόρος περιττός.
Ούτε τη βότκα πια δε θέλει
ο κουρασμένος μου εαυτός.
Τ’ αμφίβολα φεύγουνε σκοτάδια
στων Χριστουγέννων τη γιορτή.
Όλα μεμιάς φαντάζουν άδεια –
μοιραία ψυχική ροπή.
Μ’ άρτον και θέαμα εξίσου
χορτάτη κάθε μου στιγμή.
Της ουράνιας αβύσσου
τρομάζει η σκοτεινή ρωγμή. 
Απλοί κι ανάλαφροι χιονιάδες, 
κάστρα του πάγου δυνατά...
Άγγελοι κατ’ εκατοντάδες
θαρρείς τριγύρω μου πετάν.
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Их взгляды встретились – и вот
её он за руку берёт
И что-то говорит …
Она смеётся невпопад
И, неумело пряча взгляд,
Таинственно молчит.

Клубится по утрам туман,
И начинается роман
Легко и не спеша.
И всё сошлось – ну как на грех –
И слёзы, и весёлый смех,
И дрогнула душа.

И дрогнув так внезапно, вдруг
Презрев сомненья и испуг,
В урочный день и час
Соединились два сердца
Отныне – словно до конца,
Как будто в первый раз.

Молчит немая тьма небес.
Господь ли свёл, попутал бес –
Поди тут разбери …
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Σμίξαν οι ματιές – και να,
τη ζυγώνει κι αρχινά
κάτι να λέει ξαφνικά...
Αμήχανα γελάει αυτή
και, σα να θέλει να κρυφτεί,
σωπαίνει μυστηριακά.

Αχνίζει γύρω η καταχνιά
και το ρομάντζο ξεκινά
δίχως να βιάζεται πολύ.
Όλα ταιριάξαν στη σειρά
–γέλια, δάκρυα, χαρά–
κι η ψυχή γλυκολαλεί.

Νιώσαν του πάθους το σεισμό
δίχως δειλία και στεναγμό,
στου χρόνου τη σωστή σειρά.
Οι δυο καρδιές έγιναν μια
κι ατέλειωτη είχαν πεθυμιά,
λες κι ήταν πρώτη τους φορά.

Ψηλά σωπαίνει η σκοτεινιά –
δουλειά Θεού ή Σατανά;
Ψάξε το πώς και το γιατί.





делов-то – разогрели кровь,
Ослепли, и пришла любовь
Навек – в поводыри.

у каждого – своя семья,
работа, дети и друзья.
да что тут говорить!
Застынут молча у окна.
И чья, скажи, это вина,
Кого теперь винить?

а за окном – зима, зима,
Снежинок белых кутерьма,
Луна – и дым печной.
Она молчит. И он молчит.
а первый снег позёмкой мчит,
Кружась во мгле ночной.





Τα γαίματα άναψαν γερά
κι ήρθε του πάθους η σειρά
να παίξει ρόλο οδηγητή.

Καθείς δική του φαμελιά,
παιδιά και φίλους και δουλειά!
Και τι να πει η ψυχή;
Στο παραθύρι σιωπηλά
στέκουν... ρωτήματα πολλά:
Ποιος έχει πιο βαριά ενοχή;

Κι απ’ όξω η χειμωνιά βαριά!
Χιονονιφάδες του βοριά...
Φεγγάρι, σόμπες και καπνιά.
Σωπαίνει αυτή, σιωπά κι αυτός
κι είναι ο χιονιάς αμολητός
μες στης νυχτιάς την παγωνιά.
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Не надо любви и участья.
Мне это уже ни к чему.
Какое же всё-таки счастье –
Немного побыть одному.

Забудутся даты и лица,
И жизнь отойдёт в никуда.
Неспешно молитва вершится,
Струится речная вода.

уймётся ночная тревога,
Печали растают во мгле,
И ты никому, кроме Бога,
Не нужен на этой земле.
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Γι’ αγάπη και στοργή δε λιώνω,
σκοπός μού φαίνονται ρηχός.
Ευτυχία νιώθω μόνο,
σα μένω λίγο μοναχός.

Πρόσωπα ξεχνάς και χρόνια,
τη ζωή την προσμένει χαμός.
Μια προσευχή αρχινάς αιώνια,
ήσυχα ρέει ο ποταμός. 

Θα καταλαγιάσει η έγνοια
και της θλίψης η κραυγή.
Το Θεό κι άλλον κανέναν
υπηρετείς σ’ αυτή τη γη.
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Звезда сверкала над излукой,
Струилась чёрная вода …
Мы знать не знали, что разлука
Не на неделю – навсегда.

Ничто беды не предвещало,
И тихо, сонно – как всегда,
Качала лодку у причала
Ночная сонная вода.

ещё твоей любовью строгой
Была наполнена душа,
Но непонятная тревога
Одолевала не спеша,

Струилась в сумраке туманном,
дрожала в отблесках луны,
Отсвечивая в непрестанных 
Порывах сумрачных волны.

ещё дрожат в объятьях руки,
Но, в унисон стуча, сердца
Живут предчувствием разлуки
И ощущением конца.
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Στα νερά τ’ αστέρια αστράφταν,
άφριζε ο μαύρος ποταμός.
Τότε δεν ξέραμε πως θα ’ταν
παντοτινός ο χωρισμός.

Κακό δεν προμηνούσε η μέρα·
κι όπως σε καθέναν καιρό,
τις βάρκες στο μουράγιο πέρα
λίκνιζε το νωθρό νερό.

Με την αγάπη την πελώρια
γέμιζα την ψυχή χαρά.
Όμως κάποια στενοχώρια
με ταλάνιζ’ ελαφρά.

Έφτανε σ’ ομίχλης ώρα
και στο φως του φεγγαριού.
Καθρεφτίζονταν στην μπόρα,
στις ρουφήχτρες του νερού.

Η αγάπη ήταν παρούσα
κι αμοιβαίος ο στεναγμός.
Κι όμως, όλα προμηνούσαν
πως ζυγώνει ο χωρισμός.
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у Бога лишних не бывает.
Во все века, во все года
Он ничего не забывает,
Не оставляет никогда.

Не унывай, когда в сомненье
душа скорбит в ночной тиши,
Молись, сердешный, о спасенье
Своей мятущейся души.

Куда б ни вывела дорога –
На край судьбы или за край,
Везде и всюду помнить Бога
Не забывай, не забывай …
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Για το Θεό παντού κι αιώνια
κανείς δεν είναι περιττός.
Και για τα πάντα έχει εικόνα,
τίποτα δεν ξεχνάει Αυτός.

Στις δυσκολίες την ψυχή σου
μην αφήνεις να χαθεί.
Αδελφέ μου, προσευχήσου
μες στο σκοτάδι το βαθύ.

Στο δρόμο σου, όπου και να στρέψει,
τον περνάς δεν τον περνάς,
να ’χεις το Θεό στη σκέψη.
Μη λησμονάς, μη λησμονάς...
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Стихи не пишутся, а слышатся …
ещё не рождены слова,
а лишь едва-едва колышется
Под ветром юная листва.

Стихи не пишутся, а чуются …
Когда ещё не грянул гром,
Лишь только облака кучкуются
В нагом пространстве голубом.

Стихи как будто свыше дарятся
И растворяются в крови,
Когда душа и сердце маются
Немым предчувствием любви.
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δεν το γράφεις – τ’ ακούς το ποίημα...
Η πρώτη λέξη πριν να βγει,
νιώθεις τ’ ανάλαφρο αχολόημα
της νέας φυλλωσιάς στη γη.

Δε γράφεις το ποίημα – τ’ οσφραίνεσαι...
Πριν ν’ ακούσεις τον κεραυνό,
της συννεφιάς βλέπεις την πύκνωση
στο γαλανό κι ολόγυμνο ουρανό.

Η ποίηση άνωθεν πάντα δωρίζεται,
στο γαίμα διαλύεται σαν το χυμό,
όταν η ψυχή προοιωνίζεται
της αγάπης τον ερχομό.
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В тумане предрассветном тают
Немые очертанья крыш …
Мне снится мама молодая,
а я ещё совсем малыш.

а я ещё совсем ребёнок
С душой, отверстой небесам,
а я ещё – во всём – спросонок,
Хотя уже шагаю сам.

И сколько счастия и света!
Неведомы печаль и страх,
Лечу над голубой планетой
На тёплых маминых руках …

Восторг души года остудят,
дожди размоют краски дня,
Но никогда уже не будет
Такого счастья у меня.

Ох, как дрожит моё сердечко,
едва завижу я тебя …
За упокой поставлю свечку,
Молитву прошепчу скорбя.
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Λιώνει στης καταχνιάς τη μέρα
σπίτια και σχήματα ο καιρός.
Κι εγώ θυμάμαι τη μητέρα –
τότε, σαν ήμουνα μικρός.

Ακόμα ολότελα παιδάκι,
με βλέμμα στο Θεό ανοιχτό,
στα πάντα ανήξερο πρωτάκι,
μπορούσα όμως να περπατώ.

Πολλή χαρά και φως στο σπίτι!
Θλίψη καμιά και συμφορά.
Πετάω πάνω απ’ τον πλανήτη.
Έχει η μαμά χέρια ελαφρά.

Ο χρόνος όλα τα ψυχραίνει,
τα χρώματα σβήνει η βροχή.
Τόσο ζεστή κι ευτυχισμένη
ποτέ δεν ένιωσε η ψυχή.

Τρώει την καρδιά μου το σαράκι.
Σε βλέπει, μάνα μου, η ψυχή...
Για σένα ανάβω το κεράκι,
θλιμμένος λέω μια προσευχή.





Привычный холодок под сердцем,
Молитва тает в тишине,
И Богородица с Младенцем
С иконы смотрят в душу мне …

а я хочу ходить упрямо,
И мама шепчет мне – иди,
Но как я счастлив, если мама
Меня прижмёт к своей груди.

Что будет завтра – я не знаю,
В туманной дымке жизни край …
Не оставляй меня, родная,
Не отпускай,
Не отпускай.





Το γνώριμο με πνίγει νέφος,
αργά τελειώνει η προσευχή...
Η Παναγία με το βρέφος
με κοιτάζουν στην ψυχή.

Να τρέξω μόνος έχω πόθο
κι η μητέρα λέει «Καλά».
Όμως πιο καλά εγώ νιώθω
στη ζεστή της αγκαλιά.

Άγνωστο τι με περιμένει
στης ζωής την καταχνιά.
Μη μ’ αφήσεις, λατρεμένη,
ποτέ ξανά,
ποτέ ξανά...
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Зачем, скажи, нудя и мучась,
Опять меняя лик страны,
Мы требуем иную участь,
Иную жизнь, иные сны?

Зачем опять, подобно нищим,
Стоим с протянутой рукой,
Чего, скажи, мы снова ищем,
Надеясь обрести покой?

Весь век в лакейской у европы,
Понуря голову, стоим,
Но нынче, видно, и в холопы
Навряд ли с ходу угодим.

Там пошустрей народец южный,
Порасторопней, понаглей.
а нам положен труд натужный
Во тьме заснеженных полей.

Опять не взяли. Слава Богу,
давай, голубчик, запрягай,
И вновь проверенной дорогой
Спеши обратно в русский рай,
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Πες μου γιατί με τόση βιάση,
στη χώρα αλλάζοντας θωριά,
ζητάμε άλλο σκοπό στην πλάση,
άλλη ζωή και λευτεριά;

Γιατί κοιτάμε σα ζητιάνοι,
με το χέρι τ’ απλωτό;
Ποιο γυρεύουμε λιμάνι
και ποιο βόλεμα δοτό;

Μια ζωή μπρος στην Ευρώπη
με σκυμμένες κεφαλές.
Οι μουζίκικοί μας τρόποι
θα τους φχαριστήσουν, λες;

Ίσως πιο ξύπνιος στον Νότο
κι αδίστακτος να ’ναι ο ντουνιάς.
Δικό μας βίωμα το χνότο 
της στέπας και της παγωνιάς.

Εντάξει! Γλίτωσες και πάλι.
Βόλεψε την παλιά σαγή
κι από τη στράτα τη μεγάλη
γύρνα στη ρώσικη τη γη.





Где душу продувает ветер,
Где мрак и слезы без конца,
В дом, где молитву шепчут дети
За возвращение отца.





Όπου φυσάει γερά ο αγέρας
κι ο πόνος δέρνει την καρδιά
κι αναρωτιούνται αν ο πατέρας 
γυρίσει σπίτι τα παιδιά.
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Он шел толпе наперекор
И, выйдя из водоворота,
Перекрестясь, зашел в собор,
Прикрыв тяжелые ворота.

И отступила темнота,
На паперти застыли тени,
Он встал пред Образом Христа
И опустился на колени.

Кто был он — мытарь или вор?
Просил прощения? Покоя?
Но всем чертям наперекор
Крестился правою рукою...

Он слов молитвы не учил,
Но все же как-то изъяснялся,
И отблеск от его свечи
Под самым куполом метался.

Он вышел, осенью дыша,
И, деньги раздавая нищим,
На миг почувствовал — душа
Затеплилась на пепелище.
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Το σπρωξίδι είναι γερό
μέσα στην κοσμοπλημμύρα.
Μπήκε στο χώρο τον ιερό
κλείνοντας πίσω του τη θύρα.

Το σκοτάδι υποχωρεί,
στην είσοδο η σκιά παγώνει.
Στο τέμπλο το Χριστό θωρεί
κι ευλαβικά λυγάει το γόνυ.

Κι αν είναι κλέφτης ή φρικιό
που στο ναό βρήκε λιμάνι,
τώρα ξορκίζει το κακό,
μ’ ευλάβεια το σταυρό του κάνει.

Δεν έχει μόρφωση ιερή
κι ωστόσο κάτι ψιθυρίζει.
Η λάμψη από το κερί
το θόλο εκεί ψηλά φωτίζει.

Βγήκε... Χινόπωρου εποχή.
Ελέησε τους φτωχούς λιγάκι,
νιώθοντας κάπου την ψυχή
ζεστή σαν το σπιτίσιο τζάκι.





Вот так, превозмогая тьму,
Он утолил свои печали.
И нищие вослед ему:
«Храни Господь тебя!» — кричали.





Η θλιμμένη συλλογή 
φεύγει σαν κακό ντουμάνι.
«Ο Θεός να σ’ευλογεί»,
του φωνάζουν οι ζητιάνοι.
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а вспомнишь – на память приходят не даты, 
а то, что ты видел и слышал когда-то, 
И как ни печально – но надо смириться –
Забудутся речи, события, лица... 
И памятны только и будут – детали, –
Над крышами заиндевевшие дали, 
Проспект – без парадного, летнего лоска,
Трамваи, машины, толпа у киоска,
Газета с итогами матчей в субботу,
Никто не спешит, не бежит на работу,
Цветы почернели в бетонных вазонах, 
Толкутся вороны на белых газонах, 
Когда это было – не все ли равно,
В таком-то столетье, в каком-то кино 
Скамейка, 
Кирпичный некрашеный дом. 
И тополь зеленый в снегу голубом.
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Ξεχνάς τις ημερομηνίες μες στο χρόνο.
Ό,τι είδες κι άκουσες θυμάσαι μόνο.
Κι είναι να θλίβεται ο καθένας μας όταν
ξεχνιούνται πρόσωπα, ομιλίες, γεγονότα.
Τις λεπτομέρειες γενικά θυμάται,
τους κάμπους με χιόνια που ’ναι γεμάτοι. 
Διαβάτες, δημοσιές δίχως παράτες, 
τραμ, αυτοκίνητα, μαγαζιά, πελάτες.
Έντυπα με τους αγώνες του Σαββάτου,
δε βλέπεις κάποιον να τρέχει στη δουλειά του.
Στου δρόμου τις γλάστρες μαυρίζουν τα χόρτα,
τα κοράκια στα παρτέρια κάνουν βόλτα.
Ποιος νοιάζεται... Σε ποιους αιώνες
παίχτηκαν όλα αυτά... Σε ποιες οθόνες;
Ένα παγκάκι...
Σπίτι με πλίθες, άβαφο, κοινό,
πράσινη λεύκα σε φόντο γαλανό.






