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ВІД АВТОРА 

       З великим бажанням 

ділитись щасливим щастям з 

усіма, хто матиме у руках 

мою третю збірочку віршів, 

пропоную на ваш суд «Сяєво 

тиші». Перший мій збірничок 

«Благословення зір» за 

редакцією Михайла 

Цимбалюка, відомого 

подільського поета і редактора виніс на крилі 2003 рік, другий 

- «З джерела любові» комп’ютерної верстки  2015 року ще 

чекає на друк, і ось – «Сяєво тиші». 

З упевненістю і вірою смію стверджувати, що саме в 

тиші можна вчути лікувально-заспокійливу музику Космосу, у 

полі - спів жайвора і гомін бджілки-трудівниці. Лише у тиші 

зароджується краса, духмяніє весняний цвіт, зацвітає 

найкраща квітка світу – Кохання і зароджується ембріонно-

людське щастя, зростає радість та оснага життя. З неба  

Всевишній промовля: «Мир дарую вам…» - зі щирою 
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молитвою, яку можна творити і возносити до Бога лише у 

тиші, мир освячений отією ж таки тишею, у котрій доброта і 

благодать Його, благословення і рука милості на нашому 

плечі…  
 

«Щедра доля вівчариком грає, 

Душа сяєво тиші спива, 

Мудрість ніжністю шлях обіймає, 

В осіяння спішить кропива…» 

Стосунки з тишею завжди для кожного благодатні. В 

ній ніколи не буде місця ніяким бойовиськам. Тож плекаймо 

Красу і Тишу в ім’я Миру, Доброти та Любові на планеті 

Земля, щоб їх крила сягали Всесвіту, переповнюючи кожну 

людську душу окриллям щасливого Щастя. І все, що втілилось 

мною і реалізувалось у трьох збірочках, теж завдяки її – пані 

Тиші, бо ж, як на мене, тиша, як і самотність, є розкішшю для 

творчості. Це ж тільки вона мені подарувала пізнання 

довколишнього середовища, і лише у її плащі  

навідує мене поетична Муза. Я щаслива сяєвом та істинністю 

Тиші… 

З глибокою шаною та любов'ю,  
Марія Дячок 
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ЛИСТОЧКОМ МАТІОЛИ… 
 

 

 

 

Листочком матіоли і квітами конвалій 

Життєву спрагу друзі мені подарували – 

Йду завше крізь журбу й ступаю крізь розпуку я, 

Молитву співстраждання для доброти розшукую...  
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МОЯ ДУША 

Душа моя, мов бджілка на деревах, 

Нектар збирає - падалішний мед, 

Вітри зчиняють вже осінній рейвах 

На все минуле - темне і німе. 

Розлука вмилась чорною сльозою, 

І болю рашпіль серденько гризе, 

У поле йду нелюбою грозою. 

Депресія - то самоти презент...  

13.09.2015 р.  

 

СТО КІП САМОТНОСТІ 

...Сто кіп самотності ідуть, як поторочі, 

І в заклинанні затерпа життя, 

Душа з любові лиш печалиться пророчо, 

У дзвін вогненний оберта буття. 

Крізь долі реквієм з чернечими очима 

Примарами вклякають на плечі, 

З Мамаєвим мечем жалі квилять незримо, 

Б'є дикий біль, заціпивши плачі. 

Застиг оголено кривавий крик у петлі – 

Згорнув атаку безуму в сльозу 

І, як упир, долонь жадає теплих, 

Як миру співстраждання у грозу...  

4.06.2015 р.  
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СПОГАДИ 

Яса парчі і золота осінній килим тче, 

А спогадів сльота розпуття розбиває 

Усіх скорбот і йде підставити плече 

Тим катуванням, що в сльозі палають. 

Крізь відрікання попіл і вінці з тернів, 

Як благодать очищення богів усіх, 

Квилить молитва бійно зі стерні, 

Нею любов святиться кров'ю у косі...  

01.08.2015 р. 

 

 

В ТРАВІ-СМАРАГДІ ЗАГУБИВСЯ ПРОМІНЬ… 

В траві-смарагді загубився промінь, 

Як у зрадливій хуртовині всі сліди, 

Оскал свинцевий не бери у спомин, 

Жалобу в мадригали не зведи. 

Кохання сонцесяйнеє нікому 

Байдужо скривдити не дай і захисти, 

Май крила серафимів, щоб в усьому 

Крізь гражди болю співстраждання пронести. 

12.02.2016 р.  
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БУДЬ ЗДОРОВИЙ! 
Заквітчайтесь здоров'я красою, 

Наче раннії ранки росою -  
Добротою його є багатий 

Життя образ здоровий у хаті. 
Мрій-думок джерело - плід гармоній, 

Дзвони весен - в любові півоній: 
Толерантність, мораль в них, духовність, 

Надбання світу скарбом наповніть. 
Справедливістю маємо дбати 

Доброзичливий дух в літ багато - 
Райський вислів - девіз найдорожчий: 
«Будь здоровий!» - звітайтесь урочо. 

7.04.2016 р.  
 

 

ЧАРИ СКРИПКИ 

Високі зводяться звуки 

Крізь чорні сувої еф, 

Крає сонати розпука, 

Плаче сріблястий ельф. 

З Данаєю із розлуки 

Йду на мажор й мінор, 

У ритмі панують руки 

Й Ботічеллі несуть вінок...  

19.03.2015 р.  
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ДОЛЯ 

І квіти ранні, і квіти пізні, 

Як сивий ранок вони безгрішні. 

У їх полоні, у їхнім лоні 

Гойдає доля у серці дзвони. 

В тих дзвонах глиця і груші стиглі, 

І сльози вітру в обрії стихлі. 

Іду стернею покосом боса, 

В чалмі вібрацій пісня голосить...  

18.05.2013 р.  

 

Я ХОЧУ ЖИТИ! 

Вина - сичами, вина безмірна, 
Христовій вірі й терпінню вірна. 

Хоч з трав ранкових роса не спита -  
Я винна з чистим бажанням жити... 

Хай холоднечі, нехай завії, 
Чорні пацерки Веддів не гріють, 

В карцері болю зась говорити 
Й з таким тарифом я хочу жити. 

І крізь знущання, як в гріх Голгофи, 
Кричу Мольфарам:  «Викладіть мольфи!».  

Муку-розпуку прокльоном крити, 
Іду до прощі в стинанні жити... 
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І ДЕНЬ ЗЛУКАВИВ, І НІЧ ЗГРІШИЛА… 

І день злукавив, і ніч згрішила, 

В чужому лісі сила згубилась. 

Слідом зростали рясні суниці 

І причащались сріблом росиці. 

Осінні айстри у зоряницях, 

Небесне сарі у багряницях, 

І заглядають мовчки в криниці 

Калинні дзвони й будять дзвіниці. 

Може, ожини сон-плутанина 

Силу віднайде у павутині. 

В бабинім літі чи у промінні 

Золота-листу, що на цямрині. 

В обіймах жалю сльозою болю 

Вуста холодні цілують долю, 

У збитках вітру гуляє воля, 

Біді-жебрачці жить не дозволить. 

Силу відродить в хрещенських водах, 

Любов джерел їх знаходить вроду – 

Притулок Віри, Надії крила – 

Матір Софія вертає силу!..  

28.10.2015 р.  
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САМОТНІСТЬ 

Розімлілого лугу марево сизе, 

Як віночок всіх білих доріг, 

Самотність-розкіш крізь вічності візу, 

В моїй пам'яті - як оберіг...  

7.04.2015 р.  

 

ПЕЧАЛЕ МОЯ… 

Печале ж моя ти джерельна, 

Твій келих п'янкіш за вино, 

Плачуть пишні дуби та клени, 

Надій доля - як град-доміно. 

Твій теплий ояснений погляд, 

Аж розхлюпують очі ятрань, 

Як зрадливі троянди поколять 

Твоє серце... Прийду в тиху рань...  

7.07.2002 р.  

 

* * * * * 

Гуляють вітри осені 

Чомусь боюсь зими, 

Лиш парк каштанів-красенів, 

Як погляд твій сурмить... 

2.10.2015 р. 
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МАТУСІ НА ПАМ'ЯТНИК 

(у день 80-річчя матусі Ганнусі) 

Моє сонечко ясне, матусю! 

Я прийду і тобі уклонюся 

За всі наші біди і муки, 

За усі світові розлуки. 

Твоя матіола й чебрець 

Сад вишневий квітчають ще й досі – 

Встають щовесни, мов на герць, 

Зберігають очей твоїх просинь!..  

22.06.2006 р.  

 

СОН 

Матусеньки посмішка сниться - 

З небес її погляд втіша,- 

Блакитного плеса криниця, 

Співуча і чиста душа. 

Іду я до тебе щоночі -  

Знов вечір у вальсі бринів, 

Бо прагну заглянути в очі - 

Любов твоя гріє у сні... 

22.07.2011 р.  
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ІДУ, ДЕ ЧАСУ ДЖЕРЕЛО СТРУМИТЬ 

Іду, де часу джерело струмить, 

Де над аортою-струмком уперлась кладочка. 

І мудрістю оясненая мить 

Враз вічність сотворила й твої рідні сталочки. 

Тобою марить у росі трава 

І день сліпий зі склянкою туману – 

Дощу струною сонечко співа, 

Як ми колись, матусю, на світанні...  

22.06.2013 р. 

 

* * * * * 
Краса всіх весен на поріг ступила 

І добротою диво освятила. 

Крізь спалах ночі і крізь бісер слів 

Десь голос горя у лісах зомлів. 

Співають Мавки ягілки чудові 

Як нашій зустрічі, так і любові. 

Вклоняюся земним благанням зорям. 

Склав ніжність ранок в росяну прозорість... 
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МРІЇ 

Лечу на малу Батьківщину – 

У Видошню, у рідне село. 

Мрії-спогади вирієм линуть, 

Ностальгію несуть під крилом...  

2.08.2015 р. 
 

ОЙ, ШИПШИНО… 

Ой, шипшино, моя чарівнице! 

Край добра ти завжди берегла, 

Крізь життя, наче старша сестриця 

З перехресть обереги плела. 

Перевеслом шлях долі в’язала, 

Шипи болю терпінням кляла. 

На коромисло сльози збирала, 

Колючками у гордість вп’ялась. 

Ти бентежна, мов сила і мудрість, 

У снігах твоє гроно – маяк. 

Усіх ритмів полощеш потужність, 

Магістраль божевілля в гаях. 

Торічеллі ти пустки не впустиш 

З твого плоду напитись вина, 

Крізь росу Крези мед твій пропустять, 

В тім бальзамі моя таїна...  

1.08.2015 р.  
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У ДИВО-ЗУСТРІЧ ЗАГЛЯДАЄ СОНЦЕ 

У диво-зустріч заглядає сонце, 
І всенький світ у сяєві скупавсь, 

Далека радість запиталась: "Хто це?», - 
Зібравши щастя з райдуг всіх купав. 

Сповиту мрію причащають роси 
Із чистих ранків, що з полів бредуть. 
Над ставом Мавка чеше довгі коси, 

Ворожить липам: "Ой, меди ж грядуть!" 
На їх плечі планетна слава Музи, 

Обійми Атлантиди у сльозі. 
Краси звитяга в галактичній смузі, 

Епох скресають битви у грозі. 
Гранітний блиск у перемог стогранні, 

І ласку сонця спомин засвітив. 
Пророчі знаки у мередіанах, 

Як маків цвіт, у зустрічі нести... 
 
 

СТАН ДУШІ 
Десь кує зозуля над узліссям, 

Тим карає всю мою печаль. 

Бо ж душею буревій пронісся 

І розбилась ніжність, мов кришталь. 

19.05.2011 р.  
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ЩИРИЦЯ-АМАРАНТА 
 

Я про щирицю ще раз про червону... 
О. Кузьменко.  

Я щасливиця - пава-щириця, 

Моя врода - це подив здаля, 

І наТхнення - то Гангу водиця - 

Все святить, наче казку маля. 

В нім сміється фата так огнисто, 

Аж зникає кривавість журби, 

Квіт жаги палахкоче намистом: 

Божий дар збережи,не згуби! 

Все роскішшя - і Космосу й раю - 

Спрагле серце крильми підійма, 

Любов кличуть усі водограі -  

Карми дзвін в полон пісні впіймай! 

Сонце любить цвіт сяйний щириці, 

Древнє ім'я іі - Амарант, 

Посвіт-зерня зронила на глицю - 

Згуба мантри крізь вільний коран. 

Щедра доля вівчариком грає, 

Душа сяєво тиші спива, 

Мудрість ніжністю шлях обіймає, 

В осіяння спішить кропива... 

30.08. 2012 р.  
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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. 

 

 

ЄДНАННЯ ДОЛЬ 
Чом несміле тремтіння тополі 

Вклякло в пестощах буйних вітрів? 
Ми в любов заплітали дві долі - 

Ти своєю у небо забрів. 
Вже в снігах незаплетені коси, 

Білопінням ридає весна. 
Зізнаєшся, що мій безголосо... 
Бо лишився мені лиш у снах. 
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ПО ЛЕГЕНДЕ 

Ромашку-колдунью во ржи 

Нашли, прилетев, стрижи. 

И просили:  «Судьбу укажи, 

Ряженого приворожи, 

Чтобы лед ей сошел с души». 

Вот рыжий рыцарь спешит. 

С надеждою вера кружит – 

Сердечко ее сокрушить... 

Ты научи ее плакать 

И в радость поверить вновь, 

Лепестками красного мака 

Заалеет её любовь...  

19.04.2015 г.  

 

ОДИНОЧЕСТВО 

...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 одиночством молюсь в пространство...  

Лето, 2002 г. 
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* * * * * 
Вранці горобині кетяги суцвіть 
Духмяніють юністю крізь роки, 

Сльози спогаду росою на всю віть, 
Спрагою життя дзвенить неспокій... 

20.06.2015 р. 
 

МИЛОСТИВА ДОЛЯ 
У ненависті озері купаюсь, 

Крізь сліз потік у вірші заховаюсь, 
Іх пожаліти день мій  я благаю, 

Бо мушкою у павутинні помираю. 
І, слава Богу, я оцим щаслива, 

Бо доля іноді до мене милостива - 
Скрізь виміта увесь непотріб-стирло - 

Під карільйонний дзвін всі будьмо милостиві! 
21.06.2015 р.  

 

ПЛЕКАЙМО КРАСУ 

Всі плекаймо красу, 

Співстраждання росу, 

Доброти сонцепади жагучі, 

Чресла роду несуть 

Обереги, як суть, 

Дзвоном щастя в пелюсті пахучім... 

10.12.2015 р.  
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* * * * * 
У долоні візьму я снігу, 

Його сила підстрибує сміхом: 

Білий статок зими - обладунком, 

Урожайним вже сяє дарунком...  

22.06.2015 р.  

 

 * * * * * 
Десь грім гримить в глибокім небі,  
Аж зіроньки тремтять від насолоди, 

І літня ніч благає в тебе 
Всіх крил душі безмежної свободи!.. 

 

* * * * * 
Збігаються усі сліпі плачі, 

Щоб сон мій пантрувати уночі – 

У карцері терпіння палачі 

Аркан ведуть, як в темряві сичі...  

22.12.2014 р.  

 
* * * * * 

Судьба заставила расстаться, 

Но не заставит разлюбить, 

Нам в жизни больше не свидаться, 

Но мне тебя не разлюбить...  

8.07. 1996 г.  
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По легенде: 

В ДРЕВНОСТИ МУДРЕЦЫ ОДНОГО ИЗ СЕЛЕНИЙ, КОТОРОЕ 

ОКУПИРОВАЛИ ЗЛЫЕ ЗАВОЕВАТЕЛИ, ПОСОВЕТОВАЛИ МОЛОДЫМ 

ДЕВУШКАМ ПОДАРИТЬ КАЖДОМУ ИЗ ВОИНОВ НА НОЧЬ 

ПОДУШКИ, НАБИТЫЕ СМЕРТЕЛЬНО-ЯДОВИТЫМИ ЦВЕТКАМИ 

НАРЦИССОВ, КОТОРЫХ РОСЛО МНОГО ПО ДОЛИНАМ. 

...И дружба в траурном платке уходит вдаль, 

Ей слёзы капают на черную вуаль – 

Мир - зомби, жертва камикадзе и войны: 

Любовь зомбировать - жестоко, грех вдвойне... 

Боже! Нарциссовы подушки подари 

Мерзости коварства и садизма бойне! 

Завоет беспредел неронов на заре 

Сквозь стрелы бумерангов... 

Заупокойно.  

3.05.2015 г.  

 

* * * * * 
Почему так вышло, 

Что тебе к ногам 

Поклонилась вишня, 

Как псалмам орган?..  

19.05.1995 р.  
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За пословицей: ВСЕГДА УМЕЙТЕ ВЫСЛУШИВАТЬ ДРУГИХ, 

ТОГДА, ВОЗМОЖНО, КОГДА-НИБУДЬ УСЛЫШАТ И ВАС.  

Всегда умейте слушать вы кого-то, 

И у вас тогда послушают хоть что-то – 

С условием людского состраданья 

Мир обернется в радость, как в приданье. 

И с мудростью, с молитвой милосердия 

С небес примите откровенья-собеседу – 

О возрожденнии взаимопонимания 

И умножении того же сострадания!  

4.05.2015 г.  

 

СЛОВО МОЖЕТ ЛЕЧИТЬ И СЛОВО МОЖЕТ УБИТЬ... 

Я - фашистка для вас! Дико больно! 

Только ветер гудит где-то вольно, 

Слёзы ливнями льются невольно, 

Следы дружбы смывая... Довольны?! 

Над душой издеваются молнии 

Вашей яростной злости в агонии,- 

Добивая невинных невеж, 

Их лишая последних надежд...  

2.05.2015 г.  

 

 



Сяєво тиші 
 

~ 23 ~ 
 

 

* * * * * 
Зігріта сонечком весна 

Сміється потічками, 

І човник в річці жде весла – 

Вербичку звуть стрічками...  

11.03.2014 р.  

 

* * * * * 
Соломіїна ніжність приходить у  сни 

І в підсніжниках тихо іскриться, 

Обіймає вона кожен промінь весни – 

Чарівлива в житті, мов цариця.  

20.12.2014 р. 

 

* * * * * 
Весняна берізка над плесом! 

Це ж щира сестриця моя. 

Зелений листочок над персом – 

В колисанці, неначе маля...  

Весна, 2010 р.  
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ДИВО 

Срібний місяць в обіймах неба, 

Зачарований танком зірок, 

Світу більшого дива не треба – 

Красою цілований крок. 

Із келихом, повним тюльпану, 

Розкошлативсь Чумацький шлях, 

Десь плачуть орбіти туманів 

У бенкетних весняних полях... 

 19.05.2013 р.  

 

* * * * * 
Ти ніколи, ніколи, ніколи 

Не напишеш мені ані слова 

Й не позвеш: "Йди сюди, моя люба!" 

Ти земного життя моя згуба...  

Літо, 2011 р.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сяєво тиші 
 

~ 25 ~ 
 

 

 
 

* * * * * 
Сколихнулась сльоза самоти на вустах 

І заціпилась думка на ній у стосиллі – 

Запеклася душа, йде на поміч сльота 

Й задихається мрія крізь ночі безсилі...  

5.07.2014 р.  

 

* * * * * 
Торкають лагідно уста 

Цілунки цвіту травня. 

Крізь спогад долі пророста 

Дарами пісня давня...  

2.05.2011 р.  

 

* * * * * 
Украли радість миру і смертельний жах, 

Пече всесвітнім болем жертви на шляхах. 

В прокляття скрапує сльоза прощальна, 

У горлі слово - оловом печалі... 

 Грудень, 2014 р.  
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* * * * * 
В разочарованье окунулась встреча 

И крылья боли распростерлись на весь мир, 

И состраданьем стыд обнял за плечи, 

Росы елеем звездно скапал бальзамин... 

 2.03.2015 г.  

 

 

ЦЯ ВУЛИЦЯ ЧУЖА… 

Ця вулиця, чужа, з оскалом вовчим, 

Світанком виє в мертву самоту. 

І гофманівський кіт - таємний зодчий. 

Десь скімлить пес в ікласту німоту. 

Вповзає страх в обледенілу душу, 

Голодне божевілля тягне хвіст, 

В їх чорне доміно я грати мушу, 

Ніч перепалить тонкосльозий твіст. 

І змерзли весни в мантії пророчій, 

Мороз бурульку спразі подає, 

В старезній стрісі гномиком помовчу – 

Напнуте сухожилля повстає... 
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ВІДЗВОНИЛИ ДЗВОНИ 

Відзвонили дзвони 

В провин вічний плач, 

На усі поклони, 

Милостей калач. 

Соловейка пісня – 

То весни крило, 

В Великоднях тісно 

Всьому, що було. 

В любові й коханні – 

Веселковий світ, 

З вечора до рання 

Пишуть заповіт. 

Матриці Галактик – 

У долоньках мрій, 

Крізь космічні лати – 

З коконом подій... 

 
* * * * * 

Заметіль травнево-яблунева 

Так пишно поклонилась, мов кохання, 

Й тебе узяла рано так із древа 

Родинного... Мов квіт мого дорання. 

24.04.2014 р. 
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ПОСВЯТА СОНЦЮ 

Гніздо оберегом ластівонька звила, 
Бандурою в небі веселка дзвенить, 

Вуст моіх молитва шлях для Вас встелила 
Рушниками сонця - пастораль звільнить. 
Джерелиться мудрість в келихи хоралів, 

Вогник сивий слова гречно засвітлів, 
Журавлиним криком калини коралі 

Ясніють епохам з дороги світів. 
Крізь найбільше сонце у небеснім раї 

Краса та крилатість Вашого життя 
У багатстві долі теплоти розмаєм 

Гріє моє щастя аж до забуття. 
 
 

СПОМИН 
Достигає вечір в полі на толоках, 

І пасуться зорі у воді густій, 
Будить місяць ніжність веслами в осоках, 

Вітер зупинився в балці на постій. 
Як в твої долоні, падаю в покоси, 
Блавату цілунок терпне на вустах. 

Спомином про тебе обпеклися роси, 
І осліпла з ласки синява густа... 
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ВИШНІ 

Дві зелені та пишні 
З полудення й пітьми 

В вікна стукають вишні - 
Їх садили дітьми. 

Вони поруч, сусіди. 
Ділять шепіт і світ, 

Навпіл – бурі, і біди, 
І кипіння суцвіть. 

Ти ж десь в краї далекім, 
Ходжу в житі сама, 
У розкриллі лелека 
Співчува, що сумна. 

У росі світанковій 
Примочивши косу, 

Я вінок волошковий 
До вишень принесу. 

 

 

НЕБАЖАНА ЗУСТРІЧ 
Не даруй мені нічого - 

Все вже в мене є, 
І від сонечка нічного 

Серце світло п'є. 
Наша зустріч заніміло 

Болем в душу ллє 
І в співаночку зомлілу 

Буреломом б'є... 
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ЕЛЕГІЯ КОХАННЯ 
Ти моє світання, 

Каро-юний вечір. 
Ти - моя оснага 

В доброти красі. 
Ти - моя солодка 

Й гіркотлива чара, 
І терпіння спрагле 

На хисткій стезі. 
Стелиться дорога 
В небеса тобою, 

Межи надр таємних, 
Сонячних окіль, 

Лоскотом і болем 
Виораним полем, 
Гоєнням весняним 
Сизо-чорних ріль. 
Та трагічну волю 
Присудила доля. 
Докоряє спогад 

На важкім хресті. 
Впали долі крила, 
Вмила руки сила, 

Херувими зорі 
Зносять на престіл... 
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ЗОЗУЛІ 

Не ладна зозуля 

та й собі гніздечка, 

У чужі оселі  

підкида яєчка. 

З них як зозулята 

та й зачнуть зростати, 

То чужа їх мати 

мусить годувати. 

Не будеш, зозуле, 

співом ти багата, 

Бо у самотині 

віку доживати. 

Я тобі, зозуле, 

дам у дар колиску, 

А у ній - перинку 

в оксамитнім зблиску. 

Я тобі збудую 

у гіллі хатинку - 

Вигойдай же, птахо, 

на старість дитинку. 

В тебе доня буде - 

подруженька в мене, 

Скажуть тоді люди: 

 «І співає ж неня»... 
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РЕВНОСТЬ 

...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 инную...  

25.07.2002 г. 

 

МИГ СУДЬБЫ 

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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ЗЕМНІЙ КРАСІ 

1) Спішиш всміхнутися промінчиком мені 

У кожен день і в кожну мою мить, 

Вустами радості аж схід запломенів, 

В причасті віра в ідеал дзвенить. 

2) 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.  

 

 

 

 

 

 

 



                           Марія Дячок 
 

~ 34 ~ 
 

 
 

* * * * * 
Зігріта сонечком весна 

Сміється потічками, 

І човник в річці жде весла -  

Вербичка з кісниками... 

11.03.2014 р.  

 

* * * * * 
Тулиться до вогнища промоклий ліс, 

Тихо дмухає в кривавицю жарини. 

Звільняється від болю чорних кіс 

І порадіє радістю ожини... 

22.10.2014 р.  

 

 

ПОСВЯТА РАХУНКАМ ЖИТТЯ 

Безшлюбна на землі вигнанниця, 

І сад мій схарапудженим конем 

Не втішить долю-безприданицю, 

Маляти криком сум пече вогнем...  

19.01.2015 р.  
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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 шёпот 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.  
 

* * * * * 
... Кінь Повелителя в аурі грає, 
Щирістю золота Сонця чекає! 
Крізь хуртовини лечу й завії, 
Холод сніжинки скапує з вії.. 

Мрії та мудрість в монашій тозі,  
Душа прямує в храм аріозів, 

Радість угледіла десь там на розі, 
Кущ хризантемів стріла в дорозі. 

В них на пелюстці схлипнули сльози - 
Самотність в біле плавлять морози. 

Істина-ткаля в шатах мандрує, 
Нам, Повелителю, вона слугує... 
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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.. 
15.04.20О8.  

 

* * * * * 
...Ти підійдеш і я дозволю 

Русяву косу розплести. 

Не зраджу в серці долі волю 

Вогонь кохання пронести. 

 

* * * * * 
У сльозі гітари 

Цвіт маминих вишень. 
І дуби без пари 

Йдуть до сосон пишних. 
Ведуть їх за пагорб, 
До лісових храмів - 

Здивувати магів 
Співанками мами... 
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СПОМИН 

Минають дні, минають роки, 

Тебе забуть не в силі я. 

Твої вуста і сильні руки, 

Помітний усміх звіддаля. 

В очах твоїх купались зорі 

У золотавих промінцях, 

Пливла, заплутавшись в їх морі, 

Як в діадемі всі сонця... 

Розкішний ідеале з болем! 

Ти йдеш на поклик мій у сни 

І присягаєш нашій долі 

Незрадним серцем в рай весни. 

І кароокий диво-погляд 

Вклякає вірністю в душі, 

Мов янгол-охоронець поряд - 

Крилата варта: буду жить! 

У миті ніжності зомліли 

Плеяди в небі усіх зір, 

Твоїм натхненням дні горіли, 

Співав у лісі сивий бір... 
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Індиго з Менорою -  
Як лотос дороги, 

Предтечі подвоюють 
Їх духу пороги. 

Краси німбом з вірою 
Всевишній у буття 

Дав миро із довірою 
Всім дітям майбуття. 

Оясненням сподвижені 
В готичний пруг життя 
І милосердям ніжені, 
Йдуть діти майбуття. 

Їх співстраждання мудрістю 
Зазвичай кванти в'є, 

Аж сім правд віри щедрістю 
Відкрило й в дзвони б'є. 
Нова небес наснаженість 

Розкішшю знесеться, 
Краса крізь час звитяження 

На полонез озветься. 
І благодаті Божої 

Грядешні завзяття, 
А добротою гожою 

Оселі багаті!.. 
22.06.2015 р.  
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Мне взгляд души твоей навечно 
Оставил нежности фрагмент, 
Благословением извечным 

Высоких чувств ангажемент. 
На крыльях сердце ввысь взлетело, 

Упал с небес весенний цвет, 
Покрыв объятиями тело 

Сквозь пестрых встреч приоритет... 
* * * * * 

Мрій квіти в серці розквітають, 
Танцює феєю Весна, 

Її струна серцям співає - 
Кохання пісню всяк спізнав. 

Бо ж вічно в ньому щастя й радість, 
В житті буяє ясен цвіт. 

Не стане місця біді-зраді, 
Як є небесний мрій політ! 

* * * * * 
Болю океани 

І терпіння герці - 
На карту омани 

Крізь розбите серце. 
Ностальгія скиглить 
В зимовій кошарі, 
Догодити встигла  

Плакучій гітарі. 
В самоті вигнання 

Крізь каптур свавілля - 
З квіткою дорання 
Ностальгій ночівля. 
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МАКИ 

Мов ті пажі, за мною ходять маки - 
По межах, по стежинках у полях. 

Метелик на пелюстці, наче бакен, 
Моргає крильцем долі звіддаля. 

Моя сміливість в росах світанкових 
З волошок та колось спліта вінок, 

Веселки Мавка із ставків ранкових 
З кохання храмів не пуска в танок. 

До верболозу йду сільського ставу - 
Тут видошнянський млин колесом бив, 
І маки йдуть знов свідками крізь славу, 

Хлібів зберігши щедрість ворожби... 
 

 

ЧАРИ П’Ю МАЛИНИ І КОКОСУ… 

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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                       АКРОВІРШ 
Подумай, пані Самарянко, 
Уже розтерзаним пташам 
Шепоче, плаче твій підранок - 
Кефально стомлена душа... 
І на жорстоких перехрестях 
Нас диво не впізнає знов, 
І поклик з вуст сумління честі 
Не втримав стрічами любов. 
На зради зашморзі забутий гріх, 
А в нашім маренні - туман доріг. 

 
 

                                          ЛЮДМИЛІ 
Лечу у слід на крилах втечі, 
Юродивість шматує міражі, 
Даліли руки тягнуться на плечі, 
Мина підступність вдячністю межі. 
Й доброти рубінові суниці 
Леліють ніжність з магією глиці, 
А нас карає сутність нот стрижів... 
                                                          15.02.2011 р.  

 

 

 

 

 



                           Марія Дячок 
 

~ 42 ~ 
 

 
* * * * * 

Всіх смерек самотність горну до грудей, 
Небо саван долі з хмароньок пряде. 

В озерці вже захід полоще літа, 
Вечорове серце леготом зліта. 

Саду коси заплітає сонний птах, 
Сповивають зорі посивілий страх. 

Хилиться в бентезі, клониться трава - 
У дозорі встала щедрість віддавань. 

1999 р. 
 
 

* * * * * 
Вмираючи, зникають мрії-думи, 

Як марево розтанули слова. 
Обпалює від тебе болем-сумом, 
А ще жорстокість глумом обпіка. 

Я на віддяку ніжності чекала, 
На доброти ручай, без помсти пут. 
Ти ж зачепив бездушності оралом, 
Квачем колючим кинув гніву жмут. 

Нерозумінням у дворі спинився, 
І лицемір'я усміх твій звело: 

Творцем святого сам собі наснився, 
Й не уклонився тому, що було... 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=291642087880056&set=a.177390915971841.1073741828.100011028017734&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=291642087880056&set=a.177390915971841.1073741828.100011028017734&type=3
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* * * * * 
Думки рояться, наче бджоли, 

Краса панує надовкола, 
Бо то є літечка дорога, 

Тепла і доброти пороги. 
 

* * * * * 
...Позбираю усі свої сльози, 
Як бурульки опісля відлиги, 

Вразять блискавки грішні погрози, 
Весь циннізм, що сплив айсбергом криги... 

 

 

ЙДУТЬ ЗУСТРІЧІ ДО ДЖЕРЕЛА ЛЮБОВІ 

Йдуть зустрічі до джерела любові, 
Бо ж слово його тепле палахтить, 

Б'є в сивий день священним дзвоном знову, 
Його жагою щастя мить горить. 

В ній синій вітер ходить лезом бритви, 
І мудрість роду на живій землі, 

Десь загусає промінь в гроні скритно, 
Цитрини й груші - кулями в імлі. 

Є щедрий сонцепад принцеси Метро 
І ружі її спрагою п'янкі. 

Крізь життєдайність славної Деметри 
Рвуть постромки суворі і важкі... 

2.12.2015 р.  
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ХРИСТОС ВОСКРЕС! 

Великдень креше ласкою вогню, 
Що сходить із небес в Єрусалимі, 

Молитвою його я сохраню 
Любові дзвін - мету неопалиму. 

Гаївки квіт в долоні доброти - 
Краса весняна білим перевеслом: 

- Христос воскрес! - і всіх незгод плоти 
У щедру радість щастя перенеслись! 

 
* * * * * 

На крилах щастя вже дорослі діти, 
А погляд й досі мудрих весен молодий, 

І вальс наснив у радості зомліти, 
Котра із пригорщні напилася води... 

 
 

ВОДОХРЕЩЕНСЬКЕ 
Господь Святвечір нам благословив, 
Щоб Дух Святий красою світ сповив, 

Вуста молитву славно піднесуть - 
В Йорданських водах охрестивсь Ісус! 

19.01. 2012 р.  
 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=327211004323164&set=a.177390915971841.1073741828.100011028017734&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=327211004323164&set=a.177390915971841.1073741828.100011028017734&type=3
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НІКОЛИ ПЛАКАТИ НЕ БУДЕ ЛІС ЗА МНОЮ… 

Ніколи плакати не буде ліс за мною, 

Ані з берізки слізка не впаде, 

Лиш тихих айстр рожева заметіль габою, 

У забутті квилітиме: ти де? 

Княгині осені я дякую за скерцо, 

За мить сльоти - пекучу і густу, 

За райське яблуко - надкушене, мов серце, 

За ніч Гекати - в зашморзі пусту. 

За нестерп золота бенкету, що із пліч 

Скидає руки бога Геліоса: 

Ключ журавлиний мстиво в вирій не каліч, 

Бо ж плачуть айстри в обрій сиво-босий. 

В сльозі горить рожева хуртовина: 

Печальні струни, на цямрині - лід, 

В спокуті - багряниці на коліна, 

Співанки-чари мамині в імлі... 

17.10.2015 р.  
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НА ЧАСІ ДНЯ… 
 

 

 

 

Україно! Вставай з колін, 

Неси правди свічі – 

Крізь війни жахкий полин, 

Крізь козацьке віче… 
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НЕБЕСНА СОТНЯ 
Неба сотня відлетіла 

Крізь кулі і квіти, 
Свіча юності зомліла – 

Цвіт нації - діти. 
Кров гаряча не минає, 

Вся на руках ката, 
Й барикади заливає, 

Золочені хати. 
Купина в поклін ридає, 

Горе болем топить – 
Небо янголів збирає 

З чертогів утопій. 
Духу істини палали, 
Гімнами вставали, 

Бідність й органи продала, 
Й смолоскип Купали... 

Під «Градами»  в котлах люди, 
Київські каштани, 

Боже милий, кінець буде 
Цим колись майданам?! 

Транзит «Смерчу» перемир'я 
Довбе й вогнем палить, 
Всі сумління та сузір'я 
За волю - на палю!.. 

Україно! Вставай з колін, 
Неси правди свічі – 

Крізь війни жахкий полин, 
Крізь козацьке віче. 
Цвіт врятує кураїна, 

Ягілок застави – 
Вічна слава Україні! 

І героям слава!  
15.02.2015 р.  
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МОЇЙ УКРАЇНІ В ДЕНЬ СОБОРНОСТІ 

Курличуть у святу соборність журавлі 

І на покоси з неба груші трусять. 

У зливках сонячних долаємо щаблі, 

Аж яблука в садах молитви просять. 

Величних митів  в пам'яті естампи  

Вся Вотчина - від Сяну аж до Дону - 

Веде князів у гімни крізь етапи, 

З бандурою і плугом зве додому. 

І День злуки крізь дні єдності горить 

Горицвіним квітом вічної любові, 

Її волі жоден ворог не зморив,  

Дух не випалив підступністю у змовах. 

Сяють стяги України скрізь жаданням, 

Мова світом солов'їна в дзвони б'є. 

Спрага миру - добротою співстраждання,  

Людству мрію на стожилля віддає. 

22.01.2016 р. 
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ШЕВЧЕНКОВІ ШЛЯХИ 

Шевченкові шляхи, як маяки, 

Що морем сліз і правдою багаті, 

Прозрінням хлюпають в серця, які 

Натхненно б’ють в набат на Ведди святі. 

І тужавіє мудрості мета, 

І гімни крешуть день на небозводі, 

Чергуються дві смуги неспроста – 

Земля нуртує силою у плоді. 

Табанить волею Володар наш Дніпро, 

З любов'ю обійма Вкраїнські кручі, 

У хвилях мріє пращурівська кров, 

Співає дух Шевченка над Ревучим.  

9.03.2004 р.  

 

З ДНЕМ ВИШИВАНКИ 

Учіться творити красу - 

З багатства добра чорнобривців, 

З багрянцю Христової крівці, 

Зрікайтесь кохання убивців. 

Хрещату творіте красу! 
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ДО МІЖНАРОДНОГО ДНЯ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ 

Ми зібрались вітати вас, діти, 

З вашим святом краси й доброти, 

Милосердям нам моляться квіти 

І благають з любов'ю іти. 

Щоб в серцях нуртувала наснага 

Й захищала надіі зірки, 

Життя райдуг співати запрагло – 

Небо мир берегло крізь віки. 

Ви усміхнені сонячні личка! 

Осявайте всю єдність світів. 

О, радійте, Руслани, Аннички – 

Справедливістю край засвітлів! 

З казки Фея чарівно оберне 

Військо зомбів на Ельфів в полях, 

Шлях Чумацький живильне шле зерно, 

Тим плекає стосилля малят. 

Щоб щасливе дитинство не знало 

Ані сліз, ані втрат, ні біди – 

Співстраждання щомить панувало б: 

Голос - діти! До нього прийди!  

27.05.2015 р.  
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ПРИЧАЛИ ЯРМОЛИНЕЧЧИНИ 

(посвята утворення району) 

Тут ятаганив яничар розкосий, 

Свій герб Корчак на олтарі возносив, 

Оце старотство кам'янський Ягайло 

Віддав Ходьку-хорвату, мов нагайку. 

Крізь Ушицю Трипільської культури, 

Крізь ярмарки і Ярмолинські мури 

Олехна замок роки відімкнули, 

Під Магдебурське право гімн утнули. 

Павло Старинський, мов предтеча-пастор, 

Заклав в молитвах Бернардинів кляштор. 

Храм крізь віки Шевченка дочекався, 

Край в Кобзаря-підранка закохався. 

Ховає він в шляхетності музеїв 

Діяріуш, як етику алеїв. 

А бані, брами всіх святинь й музеїв, 

Як реї-каравели Прометеїв. 

Нуртують мрії річки Геракліти 

Легендами-причалами у літо, 

Одвічний дим багряного учора, 

Як схід, лягає на соборні чола. 

Пахтить бузок бурштинно Ярмолинцям, 

Йому навстріч - покошлані ялиці – 

Черлений Паліїв сховали ключ 

Й сягають щастям голосистих круч.  

2.07. 2013 р.  
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МОЯ СВІЧА - ГОЛОДОМОРУ! 
Стукають вірші, стукають дзвінко, 

Та не відкриє їм двері жінка - 
Душа розп'ята четвертуванням, 

Голодоморним скрізь катуванням. 
Канчук злочиння жене і досі 

В зойк хабанери ніженьки босі. 
Гени синдромлять в нестерпний спогад, 

Осинець з жалом пантрує строго, 
Щоб ласка й радість, сльозою вмиті, 

В долі любові не мали й миті. 
Печаль - модистка в монашій тозі 
Жертвами ломить храм аріозів. 
Колючий жереб регоче й терни 

Світло надії в силу обернуть! 
Для України, для її грона 

Несіть водицю з сувиду лона! 
26.11.2016 р.  

 

ПОСВЯТА ОБСТАВИНАМ 
І смерчем й цунамі, мечем-звинуваченням, 

Крізь впертість із крахом ідуть на побачення, 
Заздрість за руку ведуть, наче збоченці 

І план їх вампірний - посаг заболочений. 
Крилом на плечі - срібні лати терпіння, 

В час доброти хай панує прозріння 
І співстраждання в поклін припаде 

Всюди, де сила краси перейде! 
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ОСВЯТА 
Перемог є паради ратні, 
Українські розмаї квітів, 

Даровані предками дітям, 
З щебетливою радістю рання, 

Освячені мирною дниною, 
В капелюшку сонячнім неба - 

Пречистістю причащається Україна! 
В калиновім вінку незалежності 

З невмирущо-високою мудрістю віків, 
З руками, які визернюють щедро колос хліба, 

Співом зозуль на світаннях 
І молитовною оснагою солов'їних вечорів, 

Що крізь цвіт рятівного прозріння 
Звінчане совістю пам'яті... 

Тим сумлінням, веснами закосиченим 
І ятаганом пітьми не скаліченим, 

Силі зла непідвладним, 
У своім величавім житті, 

З хрумтливою в серці тривогою  
Та шрапнеллю кривавих боїв, 

Смертоносним дошкуллям болінь, 
На стожильною працею увічнених дорогах, 

З величним храмом Божої слави, 
Первоцвіту спраглим білопінням, 

Омитим причастям свободи 
В чвертьвіковічнім вічноденні, 

Перлисто-сяйне в оясненні 
Патріарше її воскресіння - 

У святій соборності, у славі Україна!!! 
24.08.2016 р.  
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ФЕСТИВАЛЮ "ЗЕРНОСЛОВО" 
Усі дороги до "Зернослова" 

Зір вишиванками щиро встелю, 
І скрізь любов'ю пісенну мову 

На вістрі леза благословлю. 
Свічу трійчату богом дід-прадід 
Світив над плугом і над пером, 

І блискавиці сміливі правди  
Свято обняли слів космодром. 

Мистецтва храми стрибожать яро, 
Душа Поділля - увись крилом, 
Волошки й маки пасуть отари, 

Щоб вічним сонцем слово жило! 
 
 

ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОИСТИНУ ВОСКРЕС! 

Христос воскрес! – Мир возрожденьем радости ликует 

И в небеса: Воистину воскрес! - свет торжествует! 

Пребудет в вечности с молитвою Господня благодать – 

Любви благословенья лучезарны - не передать!  

12.04.2012 г.  
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ХАЙ ВЕСНА ДЛЯ ВАС КВІТУЄ… 

 

 

 
Хай весна для вас квітує,  

Радість березень дарує,  

Будьте ніжні і красиві, 

Загадкові і щасливі! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           Марія Дячок 
 

~ 56 ~ 
 

 
* * * * * 

Хай різдвяне янголятко 

Принесе достаток в хатку, 

Щастя, радості багато, 

Щоб життя було, як свято! 

 
* * * * * 

Дарю я вам ангелов крылья, 

Хочу, чтоб вы ангелом были... 

 

* * * * * 
Рідненька моя! З днем народин! 

Любов Божа між нами хай бродить 

Й благодать хай проміниться рясно, 

Довголіття тобі тче прекрасне!  

31.10.2015 р.  

 

* * * * * 
Щиро з днем народження вітаю! 

Здоров'я, щастя, радості бажаю! 

Усіх щедрот краси і доброти – 

В душі любові успіхом цвісти!  

18.08.2015 р.  
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ТОНІ 

Повар наша пані Тоня, 

Як ромашка на осоні – 

Майстер страв смачних, як свіжість, 

Просто пальчики оближеш! 

З Ювілеєм! З днем народин! 

Хай квітує душі врода! 

Доброта хай зводить щастя! 

І сто літ прожити вдасться! 

Під дзвін келихів з шампанським – 

При здоров'ї матись майськім! 

Щоб життя було, мов пісня, 

Щодня - радостям затісно! 

 18.10.2015 р.  

 

АЛЬОНІ 

Воркує голубкою панна Альоночка, 

Щиро на кухні із донею-сонечком, 

Смакують іх страви, любов'ю насичені, 

Наснажують щедро світ увесь закосичений!  

1.10.2015 р.  
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ШАНОВНА, ДОРОГА, ЛЮБА НЕОНІЛО ЮЛІАНІВНО!!! 
Вас із 60-літтям щиро вітаєм! 

В житті Вам успіхів, радості раю, 
Салюту щастя солодких вагів – 

Крізь многі літа дзвенить наснага. 
Ваш Божественний ювілей - не проза: 

В сонцеликій долі суть аріози, 
Втішно примруживсь, наче маля, 
Із келихом час Вам знімає бриля. 
І квіти світу вклоняються гречно – 

Щедрість любові завжди безперечна, 
І келихи наші повнить догідно, 

Щоб з миром в серці мались погідно!  
* * * * * 

Незнанні ми були Вангою, 
Елегійні нас звели янголи. 
Очі Ваші, як в примадонни, 
Нетлінної доброти-донни. 
Іду в Ваше лоно спокуси, 
Любов – то веселки є пульси. 
Аж ось засвітліли обруси 
Клопітливої щедрої ласки – 
Оберегами бджілкою з казки 
Ви Поділля б все ними встелили, 
Боронь, Боже, чогось не простили б, 
А чи срібний поранивсь голос, 
Сиротою заквилить колос, 
І покара - як кара з кар,- 
Сум із неба зіп'є ікар... 
Трон Ваш радістю трембітає, 
Аж зірки з Ювілеєм вітають!   
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ВІТАЮ! 

Щоб доля тобі щастя дарувала 

І лихо дороги до тебе не знало, 

А мрії мали добрі береги 

І могли щастя завше зберегти. 

Хай буде здоров'я міцним, як граніт, 

Встеляє шлях життєвий ясен цвіт. 

Із днем народин я тебе вітаю! 

Безмежжя радості на сотню літ бажаю!  

19.02.2015 р.  
 

ЛІЛІЇ 

Моя люба Лілюсю-сестричко! 

Твоя свята любов рятує, як зазвичай, 

І молитви твої що линуть в небеса – 

То моїх сил Господня є роса! 

Весна іде, життя перемагає! 

І Божа благодать допомогає! 

Слава і хвала Йому навіки! 

У кожен Божий день його без ліку!  

20.01.2015 р.  

 
* * * * * 

Йду до вас я з квітами, 

Любов'ю-привітами – 

Радо Анастасис 

Дожидає Спаса!  

31.01.2015 р.  
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ВІНШУВАННЯ 

З днем народин, з днем величним! 
Добра доля вічно зична 

Оберегом у щодення 
Йде з надіями й натхненням! 

Хай любов'ю сяє свято, 
Щастя, радощів багато!  
Сили Бог благословить! 
Успіх келихом дзвенить! 

 

 

ПОСВЯТА О. С. К. 

Так горнусь з горінням мрій крилом до вас, 

Щоб спинивсь і гречно пам'ятався час, 

Щоб приручені тополі на околі 

Наспівали білокрилий вельон долі, 

Щоб затьохкав соловейко в чар весілля 

Білогрудим тополиним заметіллям: 

З неба зорі шлють свої благословіння 

У весняне диво-квіту білопіння...  

19.05.2002 р.  
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* * * * * 
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.  

 

АКРОВІРШ 

Нап'ються щастя зорі з квітів юних, 

А серце добротою буйно врунить, 

Також хай здійсняться усі твої надії, 

А віра творить хай найкращі в душі мрії, 

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.  
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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.  

 

ІРИНІ Л-КО 

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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АКРОВІРШ 

Лагідність долі дарував Господь! 

Елегією пролісок підводь! 

Ой, чом морозить горе-завірюха! 

Нехай навіє радості у скруху 

І тихої, і доброї любові, 

Довгі роки будьте Ви здорові!  

2.02.2014 р.  

 

 

АКРОВІРШ 

А зима морозами кресала, 

На весілля павичів 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.  
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АКРОВІРШ 

Нині день красою посміхається твоєю, 

А зорі косу розплітають ласкою своєю, 

Соловейки виграють віночки всім весіллям – 

Тим, де весни розвели п' янкі своі застілля, 

Які ж пишні квіти в диких танцях на похміллі...  

 
* * * * * 

Водохреща Святий вечір - 
Божа ласка - всім на плечі! 
Хай вода його причастям 

В кожний дім освятить щастя! 
18.01.2016 р.  

 
 

ВІНШУВАННЯ 

З днем весняним, з днем народин!  

Усю радість любов зводить! 

Хай панує Божа ласка 

Многа літа - щастя казка! 
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* * * * * 
Із Вербною неділею вітаю! 

Молитвою очищення жадаю, 

У сповіді Всевишньому благаю 

Життя благословенного у раї!  

7.04.2015 р.  

 

ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР 

В Страстний четвер ти в долонях всіх терпінь, 

Краса розроджується добротою неба, 

І кредом - ірмосом із призмою плацебо,  

В любові - сподівання білопінь! 

 

ВЕЛИКОДНІ ДЗВОНИ 
Паскою й ковбаскою вітаєм – 

Великодні дзвони линуть краєм! 
Радість і любов, як вічність щастя, 
З чаркою Подільського причастя! 

Крашанка і писанка росою, 
Весен чічка файною красою, 

Із свічею і молитвою в поклоні – 
Всіх здоровлять свята Великодні. 

І Христос Воскрес! Як долі данність 
Є з прароду сонячність прадавня 

З доброти – Воістину Воскрес! 
Миру храми – чудо із чудес! 
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АКРОВІРШ 

Такій чарівниці щастя побажаю! 

А у день народин святкового раю! 

На многая літа доброти й здоров'я - 

Як окрильність Божу і з Його любов'ю! 

                            25.01.2016 р.  

 
В. О. 

55-ть Вам сяє, наш Поете! 
Вітання шле навіть Чумацький Шлях, 
Подільський край бажає митів злету 

Крізь мудрість долі, крізь стежки в полях. 
Схиливсь філософ на окрайок раю - 

В бенкеті літ усі його вірші 
В сузір'і Риб Велеса захист мають 

І спрагу правди крізь любов душі... 

 
З ЮВІЛЕЄМ! 

Вальсує срібний ювілей весілля! 

Сім'ю вітає радості стосилля! 

Пророчить стріть ще й ювілей столітній 

Й Вам келих щастя випити всесвітній! 

 

 



Сяєво тиші 
 

~ 67 ~ 
 

 

ЗМІСТ: 

 

Від автора………………………………………………………………………………….3 

Листочком матіоли…………………………………………………………………..5 

На часі дня………………………………………………………………………………45 

Хай весна для Вас квітує……………………………………………….………..54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           Марія Дячок 
 

~ 68 ~ 
 

Літературно-художнє видання 

 

Марія Дячок. Сяєво тиші 

Збірка поезій 
 

 

 

Редактор: Коваль М. І. 

Упорядник, комп’ютерне опрацювання:  

Білик І. І. 

Коректор: Олійник В. В. 

 

На обкладинці: картина з сайту «Притчі» http://www.prytchi.in.ua/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.prytchi.in.ua/

