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ВІД АВТОРА 

          
 З джерела любові ніжності 

нап'юся... Бог - є любов! Так стверджує 
святе Письмо. Тільки з Божого могутнього 
джерела любові можна черпати для 
перемоги тих чи інших перешкод в даних 
обставинах багатогранну силу любові 
людської, яка свято спроможна возродити 
і сотворити у байдужо-сонних душах 
Доброту, Чуйність, духовну мудрість, 
гарну людяність, уміння співстраждати і 
перейматись болем ближнього свого, 
відчувати за нього відповідальність, як за 
заповіддю: "Любити ближнього свого, як 
самого себе...", отож завше дарувати цими 
якостями світло радості і теплоту 
милосердя в ім’я примноження 
життєдайно-чудодійної краси світу, яка 
безперечно порятує його від Апокаліпсису. 
          Моє кредо: життя дається людині для 
того, щоб, перемагаючи, очиститись, як 
свого часу говорив Ісус: "Будьте, як Я!" 
Тобто кожен із нас живущих має бути 
світлим промінчиком у незбагненно-
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безмежному Космосі. Це правило відбутись 
як Людина. Наскільки ж я змогла 
виправдати оте "Відбутись" і нести 
світло у світ, покаже дана збірочка віршів, 
що надиктовані веселковим натхненням 
неба, чим я власне й долаю щохвилинний 
біль крізь усеньке своє життя, щоб сяяти... 
             З народження прикута невиліковною 
недугою до ліжка, я не змогла, на 
превеликий свій жаль, здобути омріяну 
вищу освіту, та у живій душі нуртували, 
сягаючи небесної висі, жагучо-крилаті 
думки-мрії, котрі дарували мені свої уроки-
катехізи і віхи повсякденності буття. 
Зросла у сім’ї колгоспників єдиним дитям і, 
будучи пізньою дитиною у батьків, рано 
залишилась сиротою. Хвилею сирітства й 
прибилась до сільського притулку немічних 
людей. 
               Завдячую Богу і добрим людям, які 
допомагають долати нестерпно важкі 
труднощі мого учорашнього і сьогодення. 
Мій доземний уклін Вам та молитовно-
глибока вдячність за усю поміч і підтримку 
у найтяжчі хвилини. Шануймося і любімося 
навзаєм. Виборюючи своє сонце, будьмо 
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гідними благословіння і благодаті 
Всевишнього! 
          І на завершення - слова Є. Богата: "Те, 
що я знаю, пізнать може кожний, а серце 
таке ось є тільки у мене..." Так, лише у мене 
- щирої українки у чарівно-пісенній Україні з 
магнетично-невмирущою її красою. 

 
З любов’ю, щиро Ваша  

Марія Дячок 
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РОЗДІЛ І 
 

КРИК ДУШІ 
 
 
 

З джерела любові ніжності нап’юся, 
 В борг черпну в надії терпіння на біс, 

 Вірою сліпою сльозою проллюся –  
З мудрості красою зростає праліс... 

Марія Дячок 
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Ми українці, ми роксолани  
І не чекаєм із неба манни – 

 Мирного неба, Віри й Надії,  
Любові в серце й Матір Софію!  

29.09.14 р.  
 
 

* * * * * 
 

Я прийду до поля,  
Вибачусь в поклоні –  

Що кололи стерні  
Не мої долоні  
І що мої руки  

Блават не збирали, 
 У віночок синій  

Його не вплітали. 
 09.03.12 р.  
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КРИК ДУШІ УКРАЇНИ  
 

Вмиюся краплинкою дощу 
 І, наче лотос в світлі, безневинна.  
В молитві волі завше я пощусь –  

За що ж ці муки, в чім моя провина?!  
16.05.14 р.  

 
 

* * * * * 
 

Горіли свічі восковії, 
 Горіли свічі – 

 Стражданням-кров'ю крізь всі завії  
Омито віче.  

Воно свячене духом народу  
Та на Майданах,  

Душа козацька без переводу,  
З гордістю, в ранах...  

31.05.14 р.  
 

 
 
 
 
 



 
9 

МИНУЛЕ І СЬОГОДЕННЯ 
 

Надиктувало метушливі вірші небо: 
Мені по лезі бритви танцювати треба. 
Журавлину долю свою беру під руку: 
Осквернили білі пуанти чорні круки. 

Та сива мудрість доброту благословляє 
І благодать довгу дорогу простеляє, 

В єднанні зорі витанцьовують, співають, 
Аж ніжність в згадці вранішню росу 

спиває... 
Новонароджене маленьке немовлятко – 

У німбі смерті... Анастасис янголятку 
Всевишній дарував, як Всесвіту загадку, 

Енергію небес - як оберіг достатку... 
Гундосили: йому немає в життя кладки, 

І не потрібні вже ніякі земні статки. 
Однак талантом дефілює кладка щедро, 

Роїться серце радістю, яріє кредо. 
Медами житніми задмуханого щастя 
В Бетховена сонатах не дає пропасти. 

В спраглості натхнення сумління сповите, 
Яскравою міццю в квантуванні жити... 
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ДО 200-РІЧЧЯ Т. Г. ШЕВЧЕНКА 
Велелюдні дні минають –  

Двох віків світання,  
І душа пророча знає –  

Любов у вигнанні. 
 Як голосить Катерина  
Матір'ю крізь втрати.  

Понад Дніпром, як причинна, 
 Йде воля збирати  

Силу скарбу України,  
Що убогі вкрали.  

Моголами на руїнах  
Доброту сховали.  

Правнучата голі, босі, 
 Горем, лихом биті 

 Будять правду стоголоссям,  
Покритками в світі.  

Не зраджуйте святу віру,  
На Січ повертайте,  

У день Божий на довіру 
 Правдою звітайтесь!  

У Каневі Тарас плаче, з гори виглядає: 
 Троянові вали наче Майдани вкладають. 
 Злість неронів, кров'ю вмита, в неситих 

забавах...  
Дніпр скарає, бо не вбити України славу! 
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ШЕВЧЕНКОВІЙ УКРАЇНІ 

  
Жива душа, зігріта рідним словом, 

 Розп'ята на імперському хресті, 
 Що прірвою ковтав Вкраїни мову –  

Почула, що Пророк благовістив.  
Червоний блиск гарячого безсмертя, 

 Думки рвуть вечорову самоту,  
Молитвами благають, щоб осердям  
Джерельний спів бив в магію просту.  
Вимірювать вмів міркою людською  

І заповітом, що Кобзар лишив,  
Як Лісістрата стежкою в'юнкою 

 Месією духовності спішить... 
 8.08.2014 р.  
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ЗЕМНІЙ КРАСІ  
 

Спішиш всміхнутися промінчиком мені 
У кожен день і в кожну мою мить, 

Вустами радості, аж схід запломенів, 
В причасті віра в ідеал дзвенить. 

Серпом сорому захід зжинає 
Самотності сірі наперстки, 

Краса кардинальність вітає, 
В закон запліта анапести. 

З рятівної краси в серце ллються струмки 
Доброти і любові без краю – 

П'ю я силу снаги з чашолистки руки – 
Спрагу болю на хрест розпинаєш! 

Зорі падають в сонцем нагріту траву 
І шепочуться тихо про вірність – 

Світла правди султан і надій булаву 
В ім'я миру освячуєш в вічність... 

10.08.2014 р.  
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Т. ШЕВЧЕНКОВІ 
  

Думка злітає за хмари,  
В ареалі - пророчо-джерельна, 

 В самотності днів-аватарів  
Магія духу, як перли!..  

8.08.14 р.  
 

* * * * *  
 

Хто це, хто це - п'є у річці воду?  
Хто це, хто це - не шукає броду? 
Хто це онде замість мене плаче? 

 Невгамовним зайченятком скаче?  
Хто це, хто це - гірко падає в знемозі? 

 То конвалія перейнята в дорозі.  
Нишком на волошку хто це? 

 Неба загратовує віконце? 
 На руках ромашку ніжить-носить, 

 А світанком у роси молитву просить..  
Хто це, хто це?.. 

2014 р. 
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ШЕВЧЕНКОВІ 
 

 Воля-доля слізьми вмита –  
Сирота в кайданах,  

З щирим серцем, вир неспитий  
Правди свіч каштанів.  

Любов - щедрий правди подих, - 
Тоном сталевара  

Божевільний кує подвиг  
Честю очей карих.  

Болем-горем розхристана,  
Під тавром убогих  

Душа його не приспана  
Волає до Бога.  

"Батьку Всесвіту й сил неба,  
Оглянись та зжалься –  

Війн свавілля, сліз не треба, 
 Брат з братом братайся!"  

2.08.2014 р.  
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ПОСВЯТА ОКРЕМИМ ОБСТАВИНАМ 
 

І смерчем й цунамі струмлять звинувачення, 
Крізь впертість із крахом ідуть на побачення, 

 Заздрість за руку беруть, мов ті збоченці 
 І план їх вампірний - в посаг заболочений.  

Та маю в руках срібні лати терпіння 
 І Бога молю: хай панує прозріння!  
І співстраждання добром припаде 
 Всюди, де сили краса перейде... 

 28.02.15 р. 
 

* * * * * 
 

Плаче душа зі зраненим крилом,  
Аж біль перехопили вітри – 

 Стинають "Гради" пшениців зело, 
 Мольфари-ведди одягають митри. 
 Герданно сльози виснуть на плечі  

У думки, що на Всесвіт квилить  
Молитвами в кривавицю й плачі – 

 Війни чересла гнізда звили...  
22.08.2014 р.  
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Неполатані тумани  
В ранок сивий впали, 

 Болем влучили по ранах, 
 Гордість не спізнали.  

Лиш байдужість йшла окраєм,  
Горе голосило...  

І молитвою із раю 
 Різдво запросилось. 

 Йде з колядкою, з вертепом,  
З Ісусом на сіні, 

 І зима танцює степом,  
Летять коні сині.  

19.12. 2013 р. 
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Благословили всі ранні зірниці  
Чисто-сріблисті у полі криниці –  

Вдякою, втомою, дзвоном в молитві,  
Вічність даруйте без крові і битви.  

Клацнула гордість, немов камуфляж,  
Нескорена сила, ікластий муляж.  

Бурулькою казка розтанула вмить,  
Кривава сльоза на півнеба квилить!..  

19.12.13 р.  
 

* * * * * 
Вина - сичами, вина безмірна,  

Христовій вірі й терпінню вірна.  
Хай з трав ранкових роса не спита, 

 Я ж винна з чистим бажанням жити... 
 24.02. 2015 р. 
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ВРАЖЕННЯ ВІД ЗУСТРІЧІ  

 
Мрія оберегом вдалеч мчить 

 На крилах пісні, що бринить у ріднокраї,  
З дитинства лілія чарує мить 

 Й на скроні вічності молитвою палає. 
 Згоряють межі в бистрині доріг,  

Огромом в очі задивилися чесноти,  
Урочий Городоччини моріг  

Затято креше з вуст жоржин осінні ноти. 
 Верба мовчанням плаче край могил,  

Лягає спомин долі на плиту мовчанням,  
Нещадний час одрікся і тугим  

Утоми перевеслом обжина чекання.  
А зустрічі смакують медом літа, 

 І у сріблясто-щирих скронях своя суть – 
 Добротою щедрою зігріті, 

 Перлисту усмішку сопілкою несуть.  
21.10. 2012 р.  
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Село і світ густа імла  
Завіями заволокла, 

Злість ревищами крутить, носить,  
Бідою й глумом все голосить.  

Цунамі думкою творяться,  
Як страшний сон, богам насняться, 

 Зітнуться вихори на Трої, 
 Злітають голови героїв.  

Не треба нам війни, майданів 
 І крові згубної всіх кланів –  

Добром та правдою гордімся! 
 Любов'ю, волею молімся!  

28.03. 2014р.  
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Відзвонили дзвони 
 На мій вічний плач,  

На мої поклони, 
 На гостей калач.  

Соловейко тьохка –  
В серденьку гніздо, 

 Та доля-сорока – 
 На нотах – «мі», «до».  
Крешуть палімсести  

Всесвіту веселку,  
Майбуття пришестя –  

Світлом в кожну мекку.  
Матриці Галактик –  
В думки кулачкові,  

Як вояка лати –  
На Вічності мові. 

 14.06.2013 р.  
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Чому така Лета глибока?  
І нема ні плавців, ані крил,  

Ні причалу, ні пляжного ока,  
Острів часу долоньку прикрив.  
Світять бакени пісні печальній, 
 І за втраченим плаче смичок, 

 А любові сади безначальні  
Задивились у люстро річок.  

14.06.2013 р.  
 
 

* * * * * 
Під спів проміння плаче сірий сніг. 

 Танцює чардаш сумно дощ весняний. 
 Пухнастий песик горнеться до ніг –  

Талан захищеності в нас, неначе п'яний... 
 23.10.2013 р. 
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Шукаю в травах, золотих нивах  
Живлющі сльози - Купави силу.  

В вінку калини золоті коси,  
Впаду не в осінь - в чисті покоси.  

Травень шовковий серце хвилює –  
Душа, як сонце, небу слугує.  
Всі диво-сходи квітів і брості  

Пахтять натхненням з орбіти гостям.  
Молитви ревні з дитинства линуть,  

Зливи-завії їх не зупинять. 
 В останній подих - гаряче слово,  

У панагії - вічності мова...  
12.11. 2014 р.  
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Вслухаюся зі сну в розмову стелі –  
Ні кроку, ні зірок, ані падіння, 

 Бажаю спокою я кольору пастелі –  
Дуель є з болеем, з призмою сумління.  

В кутку мовчання під шатрами цвіту,  
Суцільний морок і фальшивий вечір,  

І музика з шипами на півсвіту,  
Вологі очі - пострілом у втечу...  

21.11. 2014 р.  
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БАТЬКОВІ  
 

Бузки травневі - щастям на крилі! 
 Крізь них душа сміється сонцесяйно!  

Бузковий рай життя твій у брилі  
Літа колише спокоєм так файно. 
 Бузковим раєм, як у мрії, лину,  

Доброту долонь твою тулю до болю,  
Проллюсь молитвою... Ну а провини 
 Життям оберну на тепло любові... 

 22.06. 2014 р.  
 (88 років тому в цей день народилась моя 

матуся - Гануся) 
 

ВІРШ НА ПАМ'ЯТНИКОВІ БАТЬКА 
 

 Талант твій батьку був дарунком Бога.  
Шануймо неба славу і дорогу.  

Ти посадив бузки на виднокраях,  
Щоб в щасті доньки грали водограї...  

14.07. 2014 р.  
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Батьку! Прийми уклін мій в небесах!  
В молитвах образ воскреса 

 Твого таланту золотого,  
Як німб, як ореол святого. 

 Тебе Бог майстром сотворив,  
Цвіте бузком весь обрій-звив,  

Який довічно посадив  
З любов’ю у мій сад всіх див...  

14.07. 2011 р.  
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Вмовк мамин спів і журяться лани, 
У маки колос обважнілий нахиливши. 

Вітри їй шлях скосили й вік-праник, 
Трофеєм злість свою крізь миті 

проселивши... 
20.06. 2014 р. 

 
* * * * * 

 
І тужить- квилить доньчина душа  

Жалями-віршами за мамою,  
Біль падає розтерзаним пташам,  

А мрія лине понад кармою.  
10.03. 2008р.  
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ПО  ЛЕГЕНДЕ  
 

Трелью соловьиной утро захлебнулось,  
Восток на пуантах лебедью дрожит,  
Речка голубая в долине проснулась, 

 К ней вприпляс тропинка узкая бежит.  
В неустанной речки окунаюсь ласку,  
Слышу шепот ивы тихий над водой: 

 "За тобою, милый, в мир иной, как в 
сказку,  

Я иду с любовью вечно молодой..."  
Говорят, жених был у девушки пригожей  

И погиб в день свадьбы, а она зарок  
Дала над могилой: "Твой венец дороже,  

Сохраню его я, да простит мне Бог!.." 
 14.07. 2002 г.  
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Заметіль травнево-яблунева  
Так пишно поклонилась, мов кохання,  

Й тебе узяла рано так із древа  
Родинного... Мов квіт мого дорання.  

24.04. 2014 р.  
 

* * * * * 
 

Весняний день, підсвічники каштанів 
 І синє небо, наче патріарх,-  

У літургії - Всесвіт, лихо кланів, 
 І маків цвіт - крик волі в їх піар!..  

11.05. 2014 р.  
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Великдень креше сяєвом вогню,  
Що із небес зійшов в Єрусалимі!  

Добром та миром у серця дзвоню –  
Щоб розбратом не були ви ранимі! 

 20.04. 2014 р.  
 

* * * * * 
 

Чари п'ю малини і кокосу, 
 Як воду гір долина і струмок, 

 Бо вчула пісню вашу стоголосу, 
 Окрилену коханням - в рій думок.  

Даруєте балади Кобзареві  
Й сльоза Франкова скрапує в моріг. 

 Є сила і снага у кожнім древі  
Прийняти серцем щастя ста доріг. 

 5.05. 2013р.  
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Десь грім гримить в глибокім небі, 

 Аж зіроньки тремтять від насолоди, 
 І літня ніч благає в тебе 

 Крилу душі безмежної свободи! 
 5.07. 2011 р. 

 
 

* * * * * 
 

Стынет кровь и капает слеза 
От ужаса и боли на Майданах,  
И в небо обращенные глаза:  

Бальзам молитвы - благодать на раны! 
 2.03. 2014г.  
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РОЗДІЛ ІІ 
 

ЛІРИКА 
 
 
 

Межею чистих почуттів ловлю незвідані 
цілунки,  

А долі віражі круті - запаморочливим 
трунком... 
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Почему так вышло, 
Что тебе к ногам 

 Поклонилась вишня,  
Как псалмам орган?..  

19.05.1995 р.  
 

* * * * * 
 

Твої ніколи не скрипіли кроки  
До двору, де вербичка на порі  

Зустріть тебе ступала через роки –  
Нерона вишні стали на поріг, 

 І дарували крила в небеса  
Усяких вроків зіллям-приворотом:  

У танці Шива кригою скреса, 
 Тінь падає на сиві скроні потом...  

11.01. 2014 р. 
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Плен глаз голубых твоих, Сашка!  
Погадай-ка себе на ромашке, 

И ромашка тебе расскажет 
 О моей безграничной любви. 

 Твоя нежность - из целого мира!  
Словно вскрикнула древняя лира, 

 И высокие туи по-княжьи  
Уводили в святой храм любви. 

 Падая камнем в разлуку,-  
Я в руке держу теплую руку,  

Храмов звонницы - шеи лебяжьи 
 Колокольной твоей любви.  
Лодонью голубит терпение,  

В ожидании - ночи синие,  
Утопаю в триумф повеления 

 Всей твоей неземной любви. 
 13.09.2004 г.  
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Знаешь, милый, истину простую? 
 Ведь любовь пить жаждет с твоих губ  

Нежность поцелуев неземную, 
 Ярких лет былых гряду минуя,  
Их на плахе щедро четвертуя –  

Мы приходим порознь к нашим туям... 
 Миг судьбы - канкан на берегу,  

Подо льдом раздвоенные струи, 
 Я седьмое небо сберегу –  

Для того, чтоб ты любил другую!..  
3.10.1997 г.  
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Я відчаєм, немовби вином,  
І сльозою п’янію давно,  
В безнадії тихцем вітаю 

 Усі втрати, яких не знаю.  
Біль мовчанням анестезую, 

 Котик весни гіпнотизує, 
 Вербів кроки вином пахтять,  
П’яні  роси в лугах дзвенять... 

 9.01. 2014 р.  
 

* * * * * 
 

Как-то Всевышний нас встречей венчал,  
Своей Самарянкой тебя Он назвал,  
С волшебною сказкой начала начал  

Сквозь Доброту милосердьем в привал.  
Где-то мгновение вздрогнуло чутко –  

Венчиком сада, чужбиною леса,  
Жизни даря красоты прибаутки, 

 Силы огонь и небесную месу.  
21.02. 2015 г. 
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АКРОВІРШ  
 

Любов дарує все земне життя,  
Юність гарну доленьку вітає,  
Бог вінчає зірку майбуття,  
А радість доброту благословляє!  

19.02. 2014р. 
 

* * * * * 
 

АКРОВІРШ  
 

Гіацинтовий дзвіночок, 
А душа - як пісня,  
Любий серцю голосочок, 
І красі затісно!..  

22.02. 2014р. 
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АКРОСТИХ 
 

Есть в любви судьба и правда, 
Как гармония и музыка души, 
А свет мудрости - монада,  
Тревожно бытие кружит. 
Есть подснежник, как награда, 
Радость неги, как на троне - царь весны!  
И звезд восторг, и слез услада, 
Настиг открытием загадок рай во сне. 
А мы повинны в красоте чудес,  
Прольется доброта с груди принцесс!  

19.02. 2014г.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
38 

 
 
 
 
 
 

Це ж в оазі надії веселка-гондола 
 Пливе в мій сон, у жасмини й бузок,  

Як із дитинства дідова стодола  
В брилі дощу і з гномами казок. 
 І гріється її теплом прадавнім 

 Моя душа, як в магії весни,  
Й кохання відкриває вікон ставні, 

 Де оберегом пектораль сосни.  
10.06. 2013р.  
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Я люблю тебя - слышишь?!  
А ты вечно молчишь.  
На бетонные крыши  
Не слетяться грачи.  
Ни берёзку, ни тую  

Не обнимешь в ночи.  
Не в судьбинушку злую  

Весна манит грачи..  
15.04. 2014 г.  

 
* * * * * 

 
...Букет печалью осудил меня,  
Израненные лепестки и запах, 
 Красоты звоночки не звенят,  

Сок искренности в сердце мне не скапал. 
 Печаль налила в рюмку горьких слёз,  
От жгучей боли поднося лекарство.  
Презрительно колюсь шипами роз,  

И одиночеством молюсь в пространство... 
 Лето, 2002 г. 
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СПОВІДЬ МОІЙ БЕРІЗЦІ 
 

Я іду до тебе 
Вклонитись низенько - 

Виплекало небо 
Кохання близенько. 

Берізка все слуха, 
Сповідь, як Всевишній, 
Чаром-листом дмуха, 

Зове наші вишні. 
У них запитаюсь, 

Як здолать недолю? 
Під стріху сховаюсь 

Спомину у полі. 
З окрайцем розлуки 

І перлів сльозою 
Кохання з розпуки 

Бреде рогозою. 
Шука половинку, 
А вона крилато 
Чека на зарінку 

У крейдовій хаті. 
Виглядає долю 

Щедрим добром неба, 
Теплим квітом поля - 

Красі дива треба. 
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Та коханням серце 
Криштальне розбили, 
Світанням під скерцо 

Ніжність ми не спили... 
24.12.2013 р. 

 
* * * * * 

 
Собачка Бімчик –  
Щастя промінчик,  
М'ячик-патлачик  
Сонечком скаче.  
Радість і вірність,  

В очах - квіт-ніжність,  
Сльозою грають,  
Сум величають.  

У нього доля  
Лама ліс болем –  

Захисту врода 
 Десь колобродить... 

 19.05. 2014 р.  
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К КАРТИНЕ М. МХАТАРЯНА  
"БЕГУЩИЙ ПО ВОЛНАМ. 

 ГОЛУБАЯ МЕЧТА"  
 

На серебряной гриве мечта голубая  
Принцессой летит в небеса,  

Как посреднице, силу волне посылая, -  
Вселенной услышь голоса!  

Там желанье заказывай, требуй и помни:  
Все воздается по вере.  

Как же в земной совершенности скромно  
Души озаренье - как миро... 

 24.08. 2011 г.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
43 

 
 

...К буйству бури в первый раз ревную.  
Зову мудрость в митре й панагии  

В звон седьмого неба, как в весну я – 
 Ветры осени, как тупость, все нагие...  

Удивленье подари мне лишь за то,  
Что мираж неистово ревную.  

Слишком скользкий ревности каток –  
Обойду по дебрям в жизнь иную...  

25.07. 2002 г.  
 

* * * * * 
 

В разочарованье окунулась встреча  
И крылья боли распростерлись на весь мир, 

 И состраданьем стыд обнял за плечи,  
Росы елеем скапал звездно бальзамин...  

2.03. 2015 г.  
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Сили в осінь линуть, як птиці у вирій,  
Душа величально - в любові і вірі,  

Десь весна пантрує, стука у віконце, 
 З вирію вертає Анастасис сонцю... 

 17.09. 2012 р.  
 

* * * * * 
 

Покровонько, Покровонько!  
Покрий мені головоньку –  

Хусточками мудрості,  
Терпимості та мужності! 

 14.10.1999 р.  
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РОЗДІЛ ІІІ 

 
ВІТАННЯ 

 
 
 

Хай повниться долі криниця,  
І сяє добром листопад,  

Хай успіхів дзвонить дзвіниця  
У щастя щоденний парад!  
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АКРОВІРШ 
 

Нап'ються щастя зорі з квітів юних, 
А серце добротою буйно врунить,  
Також хай здійсняться усі твоі надіі,  
А віра творить хай найкращі в душі мріі,  
Любов дарована природою людині –  
Яскравою красою в доброчиння!..  
У 20-ть сонце радості кохання обіймає, 
Соловейко нехай в долю прилітає,  
Господь благословить щодень щасливий 
 Й росою благодаті засіває ниву!  

5.08. 2014 р.  
 

* * * * * 
 

Років благодатних бажаєм прожити 
 І Богу на славу щомиті служити,  

Щоб райдуга раю вінець дарувала  
Кожній душі, що з любові страждала!  

8.08. 2013 р.  
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БІБЛІОТЕЦІ – 90 
 

Віків хорали і розподіл долі, 
І рай уроків захисту на спомин. 

 Обійми в книгозбірнях шалу волі, 
Бо мудрість і життя - завжди без втоми. 

І чистота, і затишок незрадно 
Виношують заграв прадавній схлип, 

Сучасний ритм впадає в безпорадність – 
Духовність-дзвін б'є істиною скиб. 
Ми в ріднокрай із вирію вертаєм 
З дорослим джерелечком мрій, 

В бібліотеці отроцтво вітає 
І літніх трав смарагдовий сувій. 

В них коломийки чуються Марічки 
І Кобзаря балада десь зрина, 
А болями розкраяні клокічки 

Благають миру! Сяє в них Весна... 
7.11. 2014 р. 
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ЛЄНА ГАЙ-Й  
 

Любов у барвах осені іскриться,  
Є у ній сила й радість водночас, 
Натхненності, як в зрубовій криниці,  
Аж верші зоряній всміхнувся Волопас!  

13.02.2014р.  
 

* * * * * 
 

З днем народження вітаю! 
 Щастя, радості бажаю!  

Щоб в душі було затишно –  
Щастя кличе в танок пишний! 

 Хай любов панує в серці, 
 Сум зіп'є осіннє скерцо. 

 Хай Бог милістю вшанує,  
З довголіттям всіх віншую! 

 15.02.2014 р.  
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НИНЕ 
  

На счастье в жизни пусть снега кружаться  
И пусть на радость теплится свеча,  
Нам Божия любовь дана, чтоб улыбаться,  
А наше время рубит все с плеча. 

 26.01. 2014 г.  
 

 
 

ІРИНІ 
 

Іде мороз, щоб побажати сонця,  
Радіти радістю щасливого віконця,  
Усмішкою надії, як промовця,  
Святить час успіху, як лунка в ополонці  
Яскраву мить життя, пух істин на узбоці... 

 31.01. 2014 р.  
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ЛЕОНІДУ  
 

Лагідність долі дарував Господь!  
Ей, мудрість, миттю небо не підводь!  
Ой, чом морозить горе-завірюха!  
Нехай навіє радості у скруху  
І тихої, і доброї любові!  
Довгії роки будьмо всі здорові!  

2.02. 2014 р.  
 

В Д\Н НІЛІ  
 

Натхненна Богом доля завітала,  
І осінь в колисаночці сплітала 
Любов і роки в путь тугу життя, 
Аж небо обіймає майбуття!  

22.10. 2013 р.  
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В Д\Н. ТОНІ  
 

А зима морозами кресала, 
На весілля павинів позвала,  
Танцювали пані на виданні,  
Ой, п’янка ж і молодість у стані!  
Назбирала снігу в білі стайні,  
І всадила онучат у сані!  
Надихнула на красу природу...  
Але ж зайве плачемо на вроду! 

 21.01. 2014 р.  
 
 

Хай проліском весняним щастя квітне, 
Здійсняться долі мрії заповітні,  

Любов і злагода - як Великодні дзвони 
 Краса і доброта - як цвіт в долоні!  

8.04. 2012р.  
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СВІТЛАНІ 
 

Сонце світлом обійняло вранці  
Віру березневої фати 
І проліском вінчає на стоянці 
Тління снігу, що життям платить. 
Линуть з вирію на бані храму  
Атакою стрічальною птахи,  
Надією у мрії в браму,  
А небо - журавлями на дахи.  
2.02. 2014 р.  

 
АКРОСТИХ  

 
Гордость лет величием кружит,  
Реет знаменем раскошье красоты,  
И теплоты напалм, и ласка глаз дрожит  
Благоговейностью Господней простоты.  
Молитвенностью рос судьбу приворожи, 
А Бог благословеньями обнимет,  
Русальный факел добротою умножи –  
Искристой радости гарем ранимый.  
На счастье вера свой венец надела,  
А крылья жизни внуками созрели!..  

18.06. 2014 г.  
С днем рождения, родная! 
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Келих радості в любові –  

Будьмо завше всі здорові!  
21.12. 2005 р.  

 
* * * * * 

 
Хай рік синього Коня дарує спокійну красу 

доброти!  
І щоб велична Мудрість Всевишнього 
панувала світлим умиротворенням в 

усьому нашому житті! 
 7.01. 2014 р.  

 
* * * * * 

 
Хай благословенням щедрим Христа  

Наснагою сяють Краса й Доброта! 
 7.01. 2014 р.  

 
* * * * * 

 
Зі святами будьте здорові,  

Щоб Бог дав віку в світлій любові!  
7.01. 2014 р. 
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Величносте Ваша Надіє!  

Бог вашому щастю радіє!  
З дарунками білим сніжком 

 Веде Миколая з мішком! 
 19.12. 2013 р.  

 
* * * * * 

 
Хай сміється казка,  

Хай зігріє ласка – 
 Ісусик на сіні  

Мир несе родині! 
 6.01. 2014 р.  

 
* * * * * 

 
Любов Коня хай не шукає броду!  
Дарує щедро і здоров’я, і удачі! 
 Хай барабашок вихори-незгоди  

Під кленами у темнім лісі плачуть!  
7.01. 2014 р.  
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САНАТОРИЮ СЛАВЯНСКИЙ 
 

 Мне с тобою радостно и грустно, 
 Благодать - объятия твои! 

 На тропинке ветка пьяным хрустом 
 Тихо стих сглотнула Навои.  

В туях спят есенинские страсти, 
 В липах Пушкина любовь жива,  

Блока нежность в соснах так прекрасна, 
 Словно в полнолунье синева. 
 И Сенеки мудрость величава, 
 В колыбель осину превратив, 

 Захлебнулась счастьем у причала,  
Как с небес любви твоей мотив...  

7.07.2001 г.  
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ПОДРУЗІ 
  

Обдав розхристаний фантом щасливицю – 
 Й жде зцілення Амура водномить, 
 І вірить у сонатний знак Кирилиці,  

Лелітки серце справедливістю сурмить,  
Жадає хмелю простоти всіх логік,  
А світ гетьманів - на терезах Зон.  
У вольтовій дузі - Сварога стогін  
І біль русально-великодніх крон.  

5.07. 2011 р.  
 

* * * * * 
 

Дарю не потому, что нужно, 
 Что столько я должна всем вам, 
 А потому, чтоб жили дружно – 

 В любви - улыбок кружева.  
21.10.2013 г.  
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Новий рік хай щастям увіходить 
 В душу й серце - коконом любові, 

 Величчю натхнення храми зводить: 
 Будьмо із добром усі здорові! 

 9.12. 2010 р.  
 

* * * * * 
 

Хай у душі завжди лунає 
 Симфонія гармонії краси,  

Хай доля вас повік охороняє, 
 Купає радістю ранкової роси! 

 7.05. 2007 р. 
 

* * * * * 
 

Безмежжя вічної краси  
Дарує доброту безкрайну,  

Ти мрію в них з молитвою проси 
 У долю, мов кохання чічку файну! 

 23.10. 2013 р.  
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Щоб були завжди здорові, 
 Жили в радості й любові, 

 Щоб вам гарно все велося, 
 Все задумане збулося! 

 Хай Господь благословить!  
В будень й свято хай щастить –  

На Коні - талан удачі, 
 Доля радісна - на дачі.  

3.03.2000 р.  
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Всех радуг костер - в день рождения!  
Счастья, здоровья и вдохновения!  
В ежечасье твоем – возрождение 
 С любви миром и причащением!  

20.02. 2015 г.  
 

* * * * * * 
 

Пусть Бог тебя возлюбит без сомненья 
 И в жизни чудо сотворит несокрушимо – 

 Во имя красоты Добра и во спасенье!  
Так будь же Небом ты всегда хранима!  

19.02. 2015 р. 
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