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ВІД АВТОРА 

 
Відкритий погляд на античну міфологію дарує 

надзвичайне сюжетне наповнення. Отже, читачам, в першу 

чергу, варто по-особливому, саме зосередженим чином, 

звернути свою увагу на той факт, що «Поетична легенда про 

нереїду Лідію» є відображенням художнього підходу до 

казкового пояснення значення важливої появи 

давньогрецьких героїв поблизу Чорноморського ареалу, де і 

дотепер відчувається присутність античного відношення до 

життя. Існує декілька назв цієї легенди, але все ж таки всі 

вони відтворюють спільні витоки – природній характер 

чарівливого місцевого утворення, неймовірне джерельне 

середовище посеред грізного гірського ландшафту – 

«Кастальську купель». 

Спосіб поетичної розповіді дозволяє автору зберегти 

імена дійових осіб та залишити їх лінію поведінки при 

прийнятті потрібного швидкого доленосного рішення. 

Також римований стиль дарує можливість наблизити та 

підкреслити невловимі епічні акценти трагедійного пафосу 

– продемонструвати захоплення головних героїв перед 

монументальним ступенем впливу на оточуючий простір 

найвищого із почуттів, бо саме чарівне почуття Любові, 

божественний початок якого пронизує усі життєві шляхи і 

дарує навіть назви місцевим джерелам – земним символам 

освяченої чистоти небесної вічності, вказує, врешті-решт, 

на можливу перемогу над всепоглинаючим злом. 

Розмах крил легенди охоплює, з одного боку, 

Стародавню Грецію, а з іншого – береги Чорного моря. 

Тому оповідь стверджує ідею взаємопроникнення знайомих 

античних міфічних тем у казкові ритми набутого 

своєрідного характерного культурного досвіду. Таким 

чином, відповісти: Чому у переліку 50-ти доньок Нерея – 



божественного водяного уособлення морського життя – 

неможливо віднайти найменшої Лідії? Та чому серед 

аргонавтів Ясона так само важко буде відшукати Димитрія? 

Зрештою, відповідь постає перед нами зрозумілою – це все 

герої лише цієї, відтепер, вже поетичної легенди. Проте, 

збереженими є суттєві домінанти – характерні 

давньогрецькі первинні якості головних героїв, насамперед, 

мова йде про палку сміливість у будь-яких пошуках, яка є 

притаманною кожному із аргонавтів, та легку пластичність і 

зворушливу чуттєву ніжність міфічних нереїд, які 

відтворюють у своїх танцях спокійне хвилювання та 

динаміку руху рідної для них морської стихії. 

«Поетична легенда про нереїду Лідію» насичена 

яскравими повчальними прикладами вірності та відданості, 

сміливості та впевненості у своїх вчинках – може слугувати 

юнацтву захоплюючим вектором у самоствердженні 

власного Я і, знову ж таки, розширити уявлення про 

античну міфологію. 

 

  



 

 

Ми покинули моря широку поверхню, 

Де пірнає дельфін. 

Есхіл трагедія «Нереїди» 

 

 

 

 

Лідіє, ради неба, 

     Ради всіх богів поясни: чом... губиш, 

Люблячи? 

Квінт Горацій Флакк ода «До Лідії» 

 

 

  



 

 

Двом Лідіям 

від щирого серця 

з безмежною вдячністю 

у вічність 



ПОЕТИЧНА ЛЕГЕНДА 

ПРО ДОЛЮ НЕРЕЇДИ ЛІДІЇ 

Кастальським джерелом 

Відкрився шлях Парнаський – 

Сполучення утаємничене, 

Священне. 

Натхнення велич 

Простору земного 

З'єднає ліри берегів. 

Еллада проводжає Лідію 

У Чорне море. 

...Дарунок Аполлона 

"Поетичне слово" 

Збережену легенду налаштує 

Мудрим тоном 

На шлях казковий 

Доброти взірець! 

Чарівність оповіді – 

Сила! 

Весь небосхил 

Початок привітає 

– З миром! 

Послухайте, 

В щоденнім клопотанні 

Буває й інше – 

Завбачливо 

І радість, і краса 

Тримають світ 

Без протиріччя змови – 



Як доля заблука, 

Підхоплять 

Значення казкові... 

Герої в мужності 

Сильніші стали! 

Дарунок серця – 

Знову легендарний крок! 

Подібність відчуттів, 

Зоря могутністю 

На сторінках засяє. 

Пішли в минуле 

Вічності слова, 

Антична течія розмови, 

Розвіяні кордони міфів – 

Співає на землі весна! 

Ходили по Елладі 

Божества. 

Веселі настрої; 

Весь світ – рідня, 

Олюднені дерева, 

Квіти... 

Пишніють злегка всюди 

Сюжету незабутні почуття: 

Лиш зазирніть у світ чарівний – 

Шляхів жива вода, 

Парнаса мова дивовижна! 

Знайомимось з героями... 

Господар ближніх справ – 

Ось грецькі хвилі! 

Приємність чуйна, 

Належна назва з морем 

Дійсності Надія. 



Конкретної місцевості 

Кастальська мрія 

Увічнила легенди 

Давню мрію: 

Любов і доля 

Не у міфах – 

На землі живуть. 

Нерей, 

Морського спокою 

Егейський 

Пан-володар, 

В очікуванні доньок 

Світ благав... 

Блукає радість. 

Доні-нереїди 

Гортали хвилі, 

Струнко мерехтіли 

Сріблястим 

Посміхом-струмком, 

Красою вічною, 

Як Всесвіту в очах… 

Глибин початок, 

Море різних справ – 

Подібність 

Неподібного 

Краса! 

Розмов жіночих 

Кількість людна. 

Танок природи, 

Змін пригода, 

Веселі жарти – 

П'ятдесят дівчат! 

Нерей в турботах 

Всім добра бажав. 



Легенди клопіт 

Підказати назви, 

Належність 

Дива-споглядання, 

Була ймовірність – 

Імена несправжні... 

Казковий витвір 

Реальних почуттів – 

Юність безмежна 

Стверджується 

В перемозі щастя! 

Остання з доньок – 

Лідії покора. 

Запитує весь час: 

– Чи Я красива, 

Може й не така? 

– Ти, Лідія, 

Слабка лиш трохи, 

Але Ти вдячна долі... 

Поблажлива до кожного, 

Бадьора – 

Краси замріяна журба. 

Все в Тебе для добра, 

І буде добре!.. 

Улюбленої доньки 

Батько встиг, 

Без порівнянь, 

Навчити вірити в дива! 

– Ось інші нереїди... 

Думки Фетіди – 

Зміни, спокій – 

Матір'ю Ахіллу 

Буде на віки́, 



Вдачі суворої 

Мужній воїн 

Відродить історії 

Давньогрецької рядки! 

– Де Талія, Каліпсо, Галатея? 

– Любові згуба, 

Чари непрості, 

Бажання, настрої... 

Пливуть, пливуть роки. 

У темряві – 

Кохання простір... дійсність! 

Батько згадує благання кожної, 

Дорослих доньок почуття: 

– Амфітріту, 

Спасибі, наздогнав дельфін – 

Дружиною для Посейдона 

Вона стала! 

Все ж таки, початок нереїдин 

Морську стихію розуміти, 

Відчути рухи долі – 

Зваблення покору... 

З Любові в нелюбов – 

Живі рядки прозорі. 

Молодша з нереїд 

В сімнадцять років 

Обрала щастя стогін – 

Шлях неминучого, 

Розвіяні стежки... 

Талан пробачення, чекання – 

Одвічні прагнення земні! 

Відважні серцем 

Вміють і знести 

Переплетіння чар лихих, 

З любов'ю вірити 



В напівсліпі й небесні барви. 

Як засторога... 

Супровід добра покаже: 

– Любов втрачати легше? 

В пастці ілюзій вся печаль. 

Доньки Нерея – 

Надзвичайні! 

Мрійливість хвиль, 

Як швидкозмінність моря, – 

Блакитна заводь 

Спокою й неволі. 

Свій дар пророцтва 

І в минуле скарги... 

Поводирі померлих тіней, 

Час Благодаті – 

Острів тихий... 

Запитуєм завчасно: 

– Чи легше буде потім, 

Сміливі нереїди, 

Покинувши 

Батьківське піклування, 

Сходити до мрії? 

В майбутнє простягали 

Очі сильні 

Дар передбачень – 

Лідії тягар. 

Бажання відродитись 

Проводжає тінь – 

Дитинство не зупинить 

Долі хвилювання: 

– Де ж посмішка твоя, 

Лідуня? 

Земної насолоди 



Все кортить 

Зустріти щастя. 

Відверта засторого, 

Роскаржилась вона: 

– Коли ж все зміниться? 

– Чекай свій час, 

Чекай!.. 

Природні надзвичайні сили, 

Інтуїції душевна, 

Нереїдина можливість – 

Лідії розкрився 

Серпанок майбуття... 

Дієвості струна – 

Відвага! 

– Тікати легше, ніж стояти? 

Швидкого вирішення стукіт, 

В невідворотність 

Зрошена печаль 

Нагадувань-пригадувань 

Шлях вже не змінити. 

Античні кроки привітали 

Улюбленої Русалоньки 

Земні бажання відшукати – 

Справжньої любові 

Чисті барви, втрати... 

Схожий Андерсена 

Сюжетний поклик 

Все ж не заважає 

По-іншому легенді нашій 

Крокувати далі... 

Ось і міфічності наснага 

Продовжує про 

Нереїду Лідію розповідати! 



Втім, події нас 

Вітають надзвичайні! 

Майбутньому 

Наснився корабель – 

В Колхіду 

Поспішають аргонавти 

На пошуки руна. 

– Як Лідія сумна? 

Пронизливо втішались 

Дівочі мрії – 

...Завбачливі чекання. 

– Що ж обмірковувати? 

– Пізно?! 

Зважилась – на кораблі 

У аргонавтів заховатись! 

– Безмежна гнів-можливість? 

– Згодом прийде кара! 

Розквітло Лідії бажання: 

У хвилях долі 

Зустрічати відчуття – 

Полон Любові... 

Пристрасть дії: 

Зупинка миті, 

Мов останній крок. 

Тиск вирішення – 

Крадькома... 

Рішуче прихистилась, 

То Нереїда Лідія 

Пробралась непомітно, 

Щоб з-під опіки батька 

Потай утекти! 

Хоча на кораблі 

Не бачили її – 

Своєї долі 



Власниця – покора: 

– Чого втрачати? 

Повернуся, каже Ліда, 

На Ба́тьківщину знову! 

Щасливо в подорожі 

Пропливає час. 

Ніхто не вгледів 

З аргонавтів, 

Сміливих вражень – 

Лідія одна! 

– Чи зміниться 

Журба на радість? 

Прихована душа – 

Майбутнє і в прозорості води 

Не бачить знаків, 

Лише дієвість 

Прокладає шлях 

При темряві нічній, 

Коли вона самотня 

Із схованки на світло 

Нереїди пісня 

Звільняється, виблискує, 

У море зазирає, 

Як у дитинстві – 

Мовчки, 

І обережно-непомітно 

При місячному сяйві – 

Ось її єство безгрішне 

Оживає повноцінно: 

– Батько, сестри, 

Сердешні сльози 

Тільки ясні зорі бачать... 

Без рідних скрутно 

Пливти по морю 



В схованці задушній. 

Розлуки таїна-журба – 

Ховатись за для 

Власного ж добра. 

Щоночі нереїда розглядає 

Зорі й місяць, 

Танцює обережно в напівтьмі, 

Спокутує свободу 

Так поспішно... 

Безмежний осередок – 

Поєднання гармонійне 

Морського погляду 

І Ліди-нереїди – 

Щирий танок-тінь... 

Містичні рухи-побажання – 

Добро приховане в чеканні: 

– Доплисти, 

А ось там... знайти 

Для себе невичерпне щастя! 

Приємна таємниця – 

Світ прекрасний! 

Помітну легку тінь – 

Захопливу, жіночу 

Побачив аргонавт, 

Спостерігав щоночі... 

У місячному світлі 

Не відводив очі, 

Мить зустрічі – 

Стрімкої Лідії напруга... 

Не заховатись! 

– Незнайомець?! 

Сторонній випадок 

– Це ж хто? 



Раніш уміли привітатись... 

Первинних вражень: 

День – 

Весна! 

Димитрій по легенді 

Плив з Ясоном. 

Розгнівана у Лідії 

Примружена душа: 

– Далеко звідси 

Греції земля? 

– Це, Лідіє, вже розмовляє 

Могутнє Чорне море! 

Сподобалось знамення – 

Земної рівноваги течія. 

Вважала Лідія себе 

Не вартою Любові. 

Сторонні очі вгледілись: 

– Краса!! 

У темряві все полонить красою! 

– Чи є тут взаємна сила 

Слухати серця – 

Як виникають почуття? 

У Дмитрія бажання роздивитись 

Жіночний стан 

При деннім колі. 

І поволі... 

Пришвидшені події 

Таврували час, 

Мрійливих вражень 

Тінь жива 

Штовхає розповідь 

У інше коло – 

Емоцій впертість 



Головних героїв – 

Це одночасна 

Із реальністю 

Міфічна сповідь... 

Розхристаної справи 

Витвори-мінори. 

Благання Лідії 

Не викрити покори – 

Сумного зникнення 

Прихована печаль... 

Слів щиросердність – 

Неминуча воля. 

– Добро завжди 

Поразку зазнає? 

Вбік наполегливості 

Героїв горда доля: 

– Кохання нитку відпустило?.. 

І зісковзнули почуття 

З майбутнього шляху́ 

Взаємної любові: 

– Якщо побачу 

Знов Тебе, – 

Димитрія слова, 

Можливо збережеться 

Таїни ймовірність. 

– Страх викриття 

Лиш згоду додає? 

– Хто вирішив не пробачати 

Погляд мрії? – 

Погоджена подоба ночі, 

Улюблена позиція 

Закоханості очі... 

Лідії сум'яття, 

Дмитрієвий подив. 



– Це знак? – Запитують обоє! 

Журби одноманіття 

Знов тікати просить. 

Вагалась Лідія, чи як: 

Сховала почуття і в... 

Воду 

До берегів найближчих, 

Де Цемеська бухта 

Між скель гірських 

Кавказького хребта. 

Поява Кастальської купелі 

Для Лідії – це ж мов 

Прихисток щасливий! 

Так схожа з грецькою 

Яскравості вода, 

Одвічна юність джерела, 

Турбота у поверненні 

Здоров'я і добра... 

Дух Батьківщини – 

Лідії покора! 

Знайшла джерельне лікування, 

Змінила горе 

В радість мовчазну. 

Безпечність нереїди 

Звеселила плай надовго. 

Лиш тихий спокій 

Налагодженого щастя 

В озері-оселі 

Порушується згадкою, 

Інколи щоденно, 

Пірнаючи у хвилях, 

А від подібної 

Цілющої купелі 

Врода розквітає, 



Як весняна́ стихія, 

І слава лине про 

Особливу Ліди чарівливість – 

Крадькома... 

Димитрія пригадує вона! 

Юнак чекав, шукав – 

Закоханий у образ 

Безнадійно... 

– Де Лідія? – 

Розпитував. 

Та марно! 

Стороння таїна 

Завжди безжальна. 

По пагорбах 

Далеких і суворих 

Принишкло горе 

Без Любові. 

– Чи є життя 

Гірські бажання 

Міцно обіймають? 

Нереїди усміхнене зітхання. 

Довкала самоти 

Туман та врода! 

Потужні скелі – 

Вбивчі пута... 

Не зрозуміє спокій небезпеку – 

Ніхто й ніколи не підступить: 

– Ти інший, 

Збився із шляху? 

Мрійлива пісня 

Улюбленої нереїди ніжність. 

Говорить кожний 

Про красу незвичну, 



А... скелі промовчали. 

Квітучі води чистоти 

Побли́зу джерела, 

В купелі, – 

Жіночність враження, 

Дивуються скрізь – фея! 

Поголос всебічний 

Наздогнав, покликав... 

Стурбованість Димитрія, 

У здо́гадці міркує: 

– Звідки ж таке диво, 

І в скелях  

Жіноча постать тихо 

Прихована на самоті? 

Подібність марень відзначає: 

– Це ж нереїди Лідії 

Цвіт рук морський, 

Який колись його привабив. 

Відважна думка 

Образ відтворила, 

Наближення в розлуці 

Десь супровід є – 

Сила! 

Дороговказ очікування, 

У здійсненні найкращого 

Відвертість почуття 

Підкреслить тривалість пошуку – 

Вона! 

– Хто шлях вказав? 

Борей так легко всюди поспішає... 

Відтак – вітри з усіх світів 

На допомогу полетіли, 

Відкрили аргонавту обережно 



Місце втраченої мрії. 

Завбачливо південний вітер 

Наперед дізнався про 

Звичайну однозначність 

Непевних закликів гірських, 

Відсторонивши зовнішнє – 

Димитрія закохане втручаннчя 

Стрімка хода дівоча 

Рішуче заховалась 

Без вороття най далі, 

Серед незнайомих скель. 

Вже рік пройшов, чи два? 

У визначенні здо́гадок 

Примруженість буття 

Блукає роз'єднано, в зітханнях. 

– Так легко все простити? 

Тільки взаємне й віддане кохання 

Навіть на відстані спроможне 

Порозумітись з майбуттям! 

– Епічні роздуми, 

Веселе Вам здається невеселим? 

Герої побажали 

Знов своє минуле наздогнати 

Запізно відшукати, 

Треба знати – 

Обабіч долі промовляє 

Згублена Любов... 

Лиш двоє 

Всупереч законам 

Змінити 

Неможливе захотіли. 

Хто проти долі йде, 

Той кров'ю зігріває рани. 



Тяжких порад світанок – 

Це у війни початок, 

Без алегорій 

Днів чекання – 

Ось... заглядається любов! 

В думках один про одного 

Зігріються мовчанням: 

– Неможливе привітання? 

Зустрілись палко! 

Полишені всі протиріччя 

Та сил ненависті, 

Шаленого привласнення, 

Трагедії журба – порада, 

Купельний прихист нереїди – 

Це непомічений капкан, 

Неволі непомітна згуба. 

Природній витвір – 

Гори, джерело, 

Самотню пісню 

Слухати так звикли, 

Що викреслили віддано 

Можливість зустрічі 

Лідії й Дмитра 

Із ледь окресленим наближенням 

До хвилювання мрії 

Гнів будь-який, 

Лихих випробувань 

Напруга... 

Безмежна доброта дівоча 

Утиснена 

Зумисним жахом 

Скелястих протирічь, 

Адже, потрібне світло Духу 

Й темряві щільній! 



Завжди порушник спокою, 

Любов 

Трагедію перекладає 

В кульмінаційну звершеність – 

Епічність! 

Димитрія напруга... 

Зі скелями почесно 

Вставати в справу 

Захисту мети – 

День боротьби. 

Гірська місцевість 

Проявила владну зверхність, 

В очікуавнні правди: 

– Сильніше буде витримка, 

Чи з каменем у серці 

Супротивник? 

– Чому колись лукава звичка 

Вирішила остаточно 

Сховатись від Любові 

Надто швидко 

За лаштунки змов, 

Розмови?.. 

Жорстоке покарання – 

Глибокі рани долі, 

Хтось завинив 

Перед життям. 

Постали в пам'яті 

Хвилини щастя-долі... 

В джерела – Лідія 

З неслав'я і з покуття, 

Пораненого воїна 

Кмітливо поспішає 

Зцілити вона! 



– Притиснутись в розлуці 

До живого – 

Хоч образного світу. 

Цвіт-краса, сльоза 

Рятує спорожнілу долю. 

Благання Лідії 

До мужності Дмитра – 

Це чар почесність 

Шукати спробу відродитись – 

Джерельна сила 

Світлої води 

І нереїдина безгрішність 

В турботах і чеканні 

Втілює бажання – 

Все разом до кінця пройти! 

Жіноче серце 

Горе розпізнало. 

Шлях до спасіння 

Голос відчуває... 

Тужливу Лідії молитву – 

Та, як запізно! 

– Поруч було щастя 

Й зникло не розкрившись! 

Відстань сприяння – 

Горе однозначне, 

Болюча темрява, 

Страждання. 

Хто раз зурочив 

Мить кохання, 

Тому порадник 

Не Любов! 

Розлук прохання героїчне – 

Кров зупинити просять хвилі, 



Димитрію не вистачає сил – 

В пораненні гнів ночі. 

Скелясті пасма 

Обступили мить. 

В неспокої і Лідія: 

– Як наздогнати долю? 

Жива вода купельна поблизу, 

Дотягнеться надія обопільна? 

Обірване кохання тільки мріє – 

Повторитись миті неможливо! 

Але не встигли 

Відстані чергові 

До неминучого – 

Вказали гори 

Смертний шлях герою. 

Покора зневажає примхи, 

Бо тінь душі завжди жива... 

І Лідія згадала свої чари – 

Перетворила власну долю 

В птаха. 

Так вже чапля мовчки, 

Справа... кам'яна, 

Щоби вклонитись 

Пам'яті Дмитра 

Залишилась на місці 

З вірністю у серці 

Зберігати таємницю 

Кастальської легенди. 

І дотепер 

У цій купелі порядкують 

Історії, події 

Нереїди Лідії 



Сумних очей 

Повчальна тема. 

Проте, належним чином, 

Слід вказати, що 

Розповідь чарівна – 

Це кохання заклик, 

Одвічний простір казки! 

Безсмертна оповідь 

Існує довго у віршах. 

В чудових паралелях проглядає 

Пушкінській зразок: 

Пригадуємо рибки золотої мову – 

Повчання і нагадування незрівнянні. 

Отже, нарешті, 

Антична юність застосує 

Всім відомий крок – 

Легенди поетичної, 

Доповнень розповіді, 

Цікаві й неймовірні факти... 

Подій сюжетних – диво-світ, 

Що розуміють 

Хресні втрати? 

Порада Лідії – 

Повірити і зберегти Любов! 

Подоба золотої рибки – 

Сила й воля... 

Так, загибель аргонавта 

Втілюється у прохання 

Бути поруч 

Вірно з птахом! 

По-іншому 

Димитрія остання кров 

У цій купелі оживає знов! 



Ніколи кам'яній навалі 

Не зупинити 

Потужне почуття кохання! 

Неспішно водоплаваючий птах 

Вдивляється у мерехтливі хвилі – 

Відданість Дмитра стрімка 

Завжди з турботою поблизу. 

Нерей 

Батьківськім серцем 

Знає голос долі, 

Хоч і півсотню доньок має – 

У кожній його крапля-світ 

І надЕгейській промінь вічний. 

За Лідією Нерей пливе 

У Чорне море. 

Шукав її – 

Возз'єднання чекає, 

Розхристаного горя 

Свідок безумовний... 

Перемагати долю 

Треба надпотужним громом! 

– Чарівність дії у красі життя! 

З'являється у батька 

Особлива мудрість – 

Пораду дізнається 

І знаходить правду. 

Застерігає всіх героїв палко: 

– Гірської величі світанок, 

Оскаженілий із каміння 

Водоспад 

Нікому не дозволить 

Вийти з-під опіки! 

Але уперта вертикаль – 



Скеляста брама 

Розсунулася перед окличним 

Нереєвим бажанням батька: 

– Володарі перемагають 

Гнів скаженої події! 

Дере́во назавжди 

Притиснулось до рідних! – 

Заступиться за чаплю 

Лише зможе 

Природнє перевтілення 

Могутності років почесне: 

– Я дубом буду! – 

Вирішив Нерей. 

Зміцнив коріння 

Батько для доньки́ 

І поряд з птахом Лідією 

Бачить поруч 

Диво-рибку золоту – 

Димитрія журбу шалену! 

Знайомої символіки 

Мінорні персонажі – 

Дерева вічності, 

Живої сили довга пам'ять... 

Гілки дубові 

Дотягнуться гіллям 

У вічний простір 

Небесної моралі 

Вектор справ 

Спостерігати кольори злиття – 

Морського витвору 

З сакральним випроміннюванням, 

Розшуканої мудрості 

Барви дня і ночі. 



– Хіба без перешкод можливо 

Прожити все своє життя?! 

Казкові прагнення Добра – 

Сумісні символи 

Притиснулись в покорі... 

Розлучені в житті, 

Дмитро і Лідія, 

Похрещені Любов'ю! 

Жнива сердець – 

Вода, вода... 

Легенда давня 

До цих пір жива. 

Святковість дива – 

Море все мовчить. 

Події щезли – 

Залишки-роки... 

Героїв сила – 

Переможна справа 

Підтверджується 

В намірах-бажаннях! 

Казкові прагнення Добра... 

Роки злітають – 

Мрій легка весна, 

З любові ствердність: 

Горе – не війна! 

Пройде нена́висть 

В чорній скруті 

Згадати треба 

Радість чарівну 

У нездійсненності 

Юнацького життя 

Навіки поетично 



Зверши́ти мудру думку  

Втілення небес... 

Мрію нереїди легендарну 

Побачити в розкритих символах 

Прекрасне – 

Ліричного майбутнього 

Закохане сприяння, 

Бо в поверненні подій минулих 

Утворюється предостороги 

Вічна пам'ять! 

Наснага творча 

Проникне й викреслить 

Весь хаос тяжкого покарання... 

Надію долі – 

Героїчний стяг 

Тримати необхідно 

Кожному у серці. 

Простягнуті долоні 

Наповнять пошук щастя 

Взірцевим прикладом своїм – 

Лише освячена Любов дарує 

Казкове джерело єднання! 

Лихі слова 

Минають добру справу. 

Довкола сутінків 

Безмежний голос сподівання – 

Легкого зцілення життя! 

– Все, що задумане 

Нехай здійсниться до кінця! 

23.12.12 – 12.01.13  
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