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Смерть… Це поняття найважче піддається осмисленню та сприйняттю. Як 
усвідомити втрату? Як змиритися з болем? Що за гранню, яку обов’язково колись 
перейде кожен, хто народився? Чи ми стрінемось десь Там, у іншому світі, з тими, 
кого знали і любили? І, врешті, чи ми вічні? Чи існує життя після смерті фізичного 
тіла? На всі ці питання людина шукає відповіді самостійно, бо лише через власний 
досвід – переживання драматичних моментів свого життя – ми всі вчимося і 
зростаємо. Ця книга – мій досвід прийняття Смерті. 
 
Книга розрахована на широке коло читачів. 
 

Видавництво подає твори у редакції автора, мовою оригіналу. 
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Щоденно думайте 

                  про смерть 

Для того, щоби 

                  краще жити 

Й у серці Всесвіт 

                  сотворити 

З Любові, Істини 

                  й їх дій 

Щоденно думайте 

                 про смерть   

Вона готує 

                 інші мандри 

А ви – збирайте 

                 діаманти 

Блаженства, радості 

                 й надій 

Щоденно думайте 

                 про смерть 

Це допоможе 

                 бути цільним 
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Й в сердечній ясності 

                          доцільно 

Проводити свій 

                          кожний день 

          

         6.09.2013 

         18.10 
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Дорога вверх 

Чи дорога в небо 

Дорога тиха 

Дорога вічна 

Хоч смерть людська 

Пересічна драма 

Та кожен раз 

Все ж не менш трагічна 

Як нам її 

Пережити мудро? 

Як нам її 

Перенести з честю? 

Як нам в свої 

Найдивніші мандри 

Податись легко 

Без зайвих жестів?! 

 

27.01.2013 

8.10 
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Вже тисячі пішли 

За обрій дальній 

Туди йдемо і ми 

Всьому – свій час 

Це – не фатальність 

Ні, лише банальність: 

Водночас світ 

Прокинеться без нас 

Не треба битись 

В запитаннях і ваганнях 

Як воно буде – 

Розум не збагне 

Радійте тут 

Допоки ви є люди 

Та пам’ятайте: 

Небо нас зове 

  

17.08.2013 

2.20 
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Проходить все, 

                  як не було 

Лиш погляд 

                  кинув у вікно 

А вже збиратись  

                  час до Бога 

Залишить тіло 

                  і майно 

Короткий вік, 

                  на жаль, судився 

Лиш тільки 

                  дечому навчився 

Щось зрозумів, 

                  як час іти… 

Всього життя 

                  не осягти 

Ми лиш його 

                  найменші краплі     

У морі божої 

                           води 

                                                   

                                    13.04.2013           

                                    1.50 



Кінець безкоштовного уривку. Щоби читати далі, придбайте, будь ласка, повну
версію книги. 


