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та дизайн О.І. Сизонов. – Полтава: ПП Мирон Ю.В., 2017. – 172 с.
До даної збірки увійшли поетичні твори майже 30-ти авторів різного віку
– представників літературного об’єднання „Хорольські дивоцвіти”, що діє при
Хорольській центральній районній бібліотеці. Основними темами поезій є
любов до Батьківщини, свого роду, родини та маленької Батьківщини – села.
Поряд з творами добре відомих авторів міститься поезія юних, які лише
роблять перші кроки на літературному поприщі.
Видання оформлене роботами учасників обласних конкурсів дитячої та
юнацької творчості, користувачів бібліотек Хорольської ЦБС.
Збірка видана за фінансової підтримки Хорольської районної державної
адміністрації та Хорольської районної ради. Ініціатори видання: відділ
культури і туризму Хорольської районної державної адміністрації та
Хорольська центральна районна бібліотека.

Передмова
Першим було слово! Ця істина прийшла до нас із книги книг
„Біблії”. Ще не було Всесвіту, не було ні Сонця, ні землі, не було
нічого. Було слово! Слово, від якого пішло все суще у просторі,
космосі, на землі. Після нього народилося усе до чого ми з вами
звикли: від краси нашої землі, яку споглядають наші очі, батьківської мови і слів, які ми всотуємо органами слуху і до поезії, яку
ми відчуваємо серцем.
Так вже долі забажалося, що земля Полтавська з давніх-давен
врожаїться талантами. Виблискують вони поміж нас сонцеграєм
і освічують все навколо: то звеселяють, то кличуть, то бентежною
красою огортають душу. Полтавщина, як найдуховніший осередок літературного слова України, своєю силою духу, глибинною
мудрістю наповнила душу не однієї людини. Народжувалися в усі
часи у нас генії і митці, чий талант шанував світ. Серед величної
когорти письменників Полтавщини особливе місце належить і нашим сучасникам, які присвятили свій талант поетичному слову.
Поезія, настільки тонка і ніжна матерія, що завжди поселяється
тільки там, де б’є чисте джерело душі, думок та помислів. Адже той,
хто пише вірші, має щиру душу, звільнену від буденної суєтності.
За багатолітню історію бібліотеки ми презентували творчість
як літераторів, для яких творчість стала професією, так і тих, хто
на літературному поприщі робить перші кроки, пише просто для
себе, своїх рідних та близьких. І в цьому збірнику, який ви тримаєте в руках, зібрані поетичні перлинки, як відомих авторів з
Хорольщини, так і юних, але обдарованих молодих людей, яким
не байдужа доля України.
В березні 2017 року при центральній районній бібліотеці, за
підтримки редакції газети „Вісті Хорольщини”, було утворене
поетичне об’єднання наших авторів-земляків під милозвучною
назвою „Хорольські дивоцвіти”. Довгий час талановиті хорольці
презентували свою творчість на різноманітних форумах, фестивалях, щорічному традиційному святі „Поетична весна”, присвяченому дню слов’янської писемності та культури, яке більше
20 років проводилося у нашій книгозбірні. Сьогодні учасники
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літературного об’єднання стали ініціаторами виходу цієї збірки у
світ, і саме їхнє поетичне слово лягло в її основу.
Основною темою цього збірника є любов до своєї Батьківщини, матері, роду та родини, вшанування подвигу наших людей,
що ціною власного життя захищали рідну землю в роки ІІ світової війни та сьогодні, в складний час, коли точаться бойові дії на
сході нашої держави. Головним гаслом і назвою цієї збірки є слова
присяги вірності своїй державі „Ми, діти твої, Україно, і доля у
нас одна!”. Адже без Батьківщини ми нічого не варті у світі. Тож,
запрошуємо Вас поринути у атмосферу дивовижних рим і поетичних шедеврів, які обов’язково вам западуть у душу.
З повагою члени літературного
об’єднання „Хорольскі дивоцвіти”

На фото учасники літературного об’єднання „Хорольські дивоцвіти”
та учасники І-го відкритого районного фестивалю гумору, присвяченого
95-річчю Павла Глазового „Сміху іскорки ясні”, що проходив
6 вересня 2017 року в Центральній районній бібліотеці.
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Артюшенко Таїсія Іванівна (дівоче прізвище Коряк) народилася 14 травня 1946 року
в селі Радивонівка Великобагачанського району Полтавської області в сім’ї вчителів.
У 1964 році із золотою медаллю закінчила
Радивонівську середню школу, а в 1968 році
– філологічний факультет Полтавського педінституту. Свій трудовий шлях розпочала з
посади учителя української мови та літератури в селі Шишаки Хорольського району. Деякий час працювала учителем в Німеччині, а
з 1973 року працювала за спеціальність в Хоролі: спочатку в СПТУ-45, а потім – у Хорольській середній школі № 2 (нині гімназія), звідки у 1997 році пішла на
заслужений відпочинок.
У поетичному слові кохається давно. У 2013 році вийшла перша
збірка поетеси „Моєї долі дивоцвіти”, в 2014 – друга „Запах степу”, а в
2017 – третя збірка „Мамина молитва”.

Вірю!
Сходить сонце червоно – багряне,
Оглядає простори Землі…
Нехай спалить, Вкраїно кохана,
Всі нещастя твої і жалі.
Вкотре мусиш боротися з гнітом,
Вірю: діждешся тої пори,
Як у вільному здіймуться світі
Синьо – жовті твої прапори,
Як ти будеш між рівними рівна,
Як змахнеш піт і кров із чола!
І так легко зітхнеться й привільно
Від твого, моя ненько, тепла!
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Українці ми споконвіків
Звали нас бандерами й хохлами,
Кличку „салоїди” хтось нам дав,
Але нецензурними словами
Зроду нас ніхто не називав.
Нам такої не дісталось честі,
Як цареві, що сидить в Кремлі,
Бо жили ми завжди гідно й чесно
На вкраїнській, на своїй землі.
Зроду на чуже не зазіхали,
Зневажали підлість, гніт і зло,
Хлібом-сіллю ми гостей стрічали,
Шанували правду і добро.
Нас вбивали голод, кулі, танки,
Гоном гнали нас на Соловки,
Шматували наші вишиванки –
Розпинали націю віки!
Та щоразу ми з колін вставали,
Розпрямлялись в правоті своїй,
Знову вишиванки одягали
І зі злом вступали у двобій.
Хай для когось ми хохли й бандери,
Та Вкраїна в нас усіх одна.
Нам Європа відчиняє двері –
В подиві й захопленні вона.
Ми – хохли, але не новороси,
Українці ми споконвіків,
А наш прапор, як небесна просинь
І як стигла жовтизна хлібів,
Майорить в містах і селах – всюди,
У руках дітей і на фронтах,
Майорить і майоріти буде
І сьогодні, й завтра, і в віках!
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Ми не маємо права
Чи правильний то клич: з ганьбою відступить
І здать без бою ворогу Донбас?
Здається, що могли б усі за одну мить
Позбутися війни, і чвар всіх, і образ.
Чи ж можна між війною й ганьбою вибирать?
Один із мудреців мав відповідь одну:
Той, хто державою захоче торгувать,
То матиме ганьбу і матиме війну.
Що мудрі ці слова, переконались ми,
Коли без пострілу із Криму відійшли.
І соромно за цю ганьбу перед людьми,
Бо відвернуть війну ми так і не змогли.
Чи ж зможе ворога наш відступ зупинить,
Чи втішаться здобутим у Москві,
Чи це кремлівського царя протверезить,
А, може, надихне на «подвиги» нові?
Бо план цей у царя давно вже визрівав:
Збить Україну з ніг, заставить плазувать,
Щоб і мале село, і Київ відчував,
Що наміри Москви нікому не здолать!
Бо здавна так було, бо так було віки:
Моя свята земля – це завжди був плацдарм,
Де споконвік всіх наших недругів полки
Змагалися, щоб Київ їм булаву віддав.
Чи ж маєм право ми здать ворогу Донбас,
Коли найкращий цвіт поліг наш у боях?
Згори, з святих небес він дивиться на нас,
Чи не зганьбили ми жовто-блакитний стяг?
Той прапор, за який з них кожен воював,
І землю цю святу він захистив грудьми,
Без сумнівів й вагань життя своє віддав…
Тож зрадити героїв не маєм права ми!
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Як і тоді під Крути…
Святую волю, у боях здобуту,
Ці юнаки тримали, як могли.
Своє життя на правий бій під Крути
Вони, як факел, гордо понесли.
В нерівній битві вся земля стогнала,
Дніпро завмер від болю й посивів,
На жменьку юних йшла страшна навала
Озброєних жорстоких ворогів.
Сніг заквітчали, як троянди, плями,
Густочервоні, наче кармазин,
І рідну землю кожен з них руками
Обняв, упавши, наче маму син…
Пройшли літа, і вгамувати болі
Ледь встигли ми, як ось через роки
Вкраїна – ненька кличе всіх до бою,
Бо знову сунуть недругів полки.
Чого їм треба, що не вистачає,
Чого плекали цю скажену лють?
І вже сини Вкраїну обіймають,
На захист матері до бою знов стають.
І вся земля здригнулася від грому,
Під шквалом „Градів” світ застугонів…
– Синочки, поверніться всі додому
Живими, – шепчуть губи матерів.
І вкотре сніг розквітнув кармазином,
Від вирв земля чорніє на полях…
До серця пригортає мати сина,
На правий бій його благословля.
Йдуть на Донбас, як і тоді під Крути,
До ворога лицем… І в тому суть,
Що найманцям ніколи не збагнути,
З яких джерел ці хлопці воду п’ють…
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За що стоять герої
– За що мій син загинув на війні? –
Убита горем, шепотіла мати, –
До кого прихилитися мені?
Як далі жити? Де ж бо сили взяти?
Бо вдерлись в хату вчора ще брати,
Сьогодні ж вороги наші закляті.
Прийшли, щоб стільки горя принести,
Щоб зруйнувати нашу мирну хату.
На зубожіння прирекли людей,
Держава стогне в згарищах й руїнах…
То ж скільки треба нам іще смертей,
Щоби зітхнула вільно Україна?
– За що, – дзвенить потужно в голові, –
Герої наші на фронтах вмирають?
В той час, як ми купаємось в крові,
А вороги бравурні марші грають!
На нашім горі, бідах і смертях,
На щирості, яку їм не збагнути.
Ми ж знов долаєм на Голгофу шлях,
Як йшли колись на отой бій під Крути…
І вкотре наступаєм на граблі,
Вже стільки раз синці на лобі терли,
Та щиро вірячи у правду на Землі,
Ми стоїмо на смерть, ми ще не вмерли!
Хай знають всі, що нас не подолать,
Ми вистоїм в нерівному двобої…
І знов ідуть у бій за раттю рать,
Йдуть у безсмертя воїни – герої.
Щира довіра часто губить нас,
Зникають на гарантів всі надії:
Один же з них ґвалтує Крим й Донбас,
А інші лиш бентежитись воліють.
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Ми ж з ворогом лишились віч-на-віч,
Умилась кров’ю Україна-мати,
Гинуть її сини, та в тому річ,
Що цю навалу важко подолати.
Ми духом сильні, але мало нас
Супроти ворога, жорстокого і злого,
Своїм життям тримаємо Донбас…
Прийди ж, Європо, нам на допомогу.
Поки одні нас „Градами” товчуть,
А інші дуже дружно співчувають,
Сини Вкраїни знов у бій ідуть,
А от за що – вони найкраще знають:
За небо синє й ниву золоту,
Міста і села, гори й полонини,
За мову нашу, рідну і святу,
За матір, за дітей – за Україну!
Нам на роду написано: стоять,
Ми крок назад вважаємо ганьбою.
Ідуть сини у бій за раттю рать,
Європу прикриваючи собою.

Моє слово
Вкраїна – мати стогне у біді,
На захист неньки стали всі до бою,
Допомагають сиві й молоді…
І я свою дістала знову зброю.
Я так не хочу крові і смертей,
На двері в хату я приб’ю підкову,
Не цілюсь з автомата у людей,
Бо моя зброя – моє щире слово.
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Вкладаю в слово, що мені болить,
Що я люблю, і як навчала мати.
Я в тім не сумніваюсь ні на мить:
Що Богом дане – те не відібрати.
Слово моє – це легкокрилий птах,
Що крізь дими, і згарища, й руїну
Виносить з поля бою і звитяг
Поранену, але живу! Вкраїну.

Сивий журавлик
Курличуть сиві журавлі
І губляться у сивій млі.
В хустині чорній сива мати
Їх проводжає коло хати.
Недавно проводжала сина
На бій за рідну Україну
Та й посивіла від думок:
Тільки б живим вернувсь синок…
В боях жорстоких побував,
З-під Іловайська звістку дав…
А коли зимонька прийшла,
Чорну хустину одягла.
Вже виплакала сльози всі,
Ходячи вранці по росі:
Тут, у дворі, синок гуляв,
До мами ручки простягав.
Як плакав, мама потішала
І колискової співала,
Вмивала чистою водою,
Вкладала спати під вербою,
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В пухкі домашні пиріжки
Клала з калини ягідки,
Кохала, пестила дитину,
Любити вчила Україну.
І виріс в мами красень-син
На все село такий один:
Стрункий, із чорними бровами –
Утіха й гордощі для мами.
Веселим сміхом повнив хату,
І сохли всі за ним дівчата.
Мама ж від щастя завмирала
І на невісточку чекала.
Та чорна вість на село впала:
Війна на Сході запалала…
Хустину чорну вдягла мати:
Синок навік лишивсь солдатом.
Тепер весною з журавлями
Він повертається до мами,
Сивим журавликом курличе,
А мама чайкою кигиче.
І їй вчувається крізь плач
Син шепче: «Мамочко, пробач.
Пробач, що сиві стали коси,
Що вже не витру твої сльози.
Я журавлем злетів у небо,
Але вертатимусь до тебе,

Героям України
Ізнов болить нестерпно серце й ниє,
Надривно стогне на Майдані «Кача…»,
Знов на коліна опустився Київ,
Сльозами дощовими небо плаче.
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А він пливе, герой війни цієї,
Хитається труна на плечах друзів,
В печалі йде процесія. Над нею
Каштани віти посхиляли в тузі.
Вже третій рік воює Україна,
Так й не назвавши цю війну війною,
Найкращий цвіт у її пеклі гине
І не вертає із тяжкого бою.
Отримає медаль чи орден ненька,
Метал холодний не поверне сина.
І на руках з дитям своїм маленьким
Оплакує коханого дружина.
А скільки їх ще зовсім не жонатих,
Та вже з покритим інеєм волоссям.
Не довелось дівчину обійняти,
А смерті глянуть в очі довелося.
Щодня ідуть у бій сини – герої
Своїм життям Вкраїну захищати…
А скільки тих, хто збагатився втроє,
Кому війна, неначе рідна мати?
Лютує ворог знов несамовито
Й не думає дотримуватись тиші.
Російський окупант нахабно і відкрито
Про мир давно вже й думати облишив.
Чи Мінськ – то є насправді панацея,
Якій ми так повинні довіряти?
Москва ж вражає впертістю своєю,
І на угоди мінські їй начхати.
Крим і Донбас – тяжка, кривава рана,
Що навпіл розколола нашу хату…
Поповнюють когорту ветеранів
Війни цієї зранені солдати.
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Коли ж уже гармат зачохлять жерла,
Коли в Кремлі уже нап’ються крові?
Живе Вкраїна, їм на зло не вмерла,
Їй жити вічно в правді і любові!

Ми – козацького роду
Голубіє ріка у ранковій росі,
А над нею Хорол – древнє місто Русі.
Живе місто моє близько тисячі літ,
Перемігши в житті біди, війни і гніт.
Ні монгольська орда, ні литовські князі
Не взяли у полон горде місто Русі.
На високих горбах цей форпост козаків
Свою землю беріг від лихих ворогів.
Як фашистськеє зло в Україну прийшло,
Наше місто скорити ніяк не могло,
Із руїн і пожарищ воно піднялось
Наче Фенікс, розквітнуло і розрослось.
І сьогодні Хорол – славне місто Русі
Горде людом в його віковічній красі.
Робітник й хлібороб, воїн чи волонтер –
Прославляють усі наше місто тепер.
Лине пісня дзвінка тисячами відлунь –
Це Хорольщини цвіт, це гімназії юнь.
Ми підхопим в батьків естафету життя
І збудуєм щасливе своє майбуття.
Ми уміємо вчитись і вмієм любить,
Ми зумієм Вкраїну свою захистить,
Ми – нащадки козацького славного роду,
А козацькому роду нема переводу.
Слава міста нехай не згаса, не вмира
На високих горбах ліворуч від Дніпра.
Хай зозуля йому безліч літ накує…
Живи й квітни в красі, славне місто моє
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Батьків заповіт
О таточку, тату, мій голубе сивий,
І вродою гожий, й душею красивий.
Дитинство голодне, і з батьком розлука,
І відчай душевний, і мамина мука.
Горбочки на цвинтарі три невеличкі:
Там братик твій старший, дві старші сестрички.
Твій тато селянського чесного роду
За правду стояв, а став ворог народу.
За кілька років перед ним повинились:
Ну що ж, так буває, ВОНИ помилились.
Тобі ця помилка у серце запала
І віру у правду тоді зруйнувала.
Та в роки воєнні вже біль той забувся,
Ти зраненим тяжко з війни повернувся.
А серце просило про правду сказати,
Воно надихнуло учителем стати.
Навчання ішло тобі легко у руку,
Ти швидко здолав історичну науку.
Ти вчив учнів мислить,не просто сприймати,
За це тобі щиро вклоняюся, тату.
Для мене ти – вчитель, і друг, і наставник,
І захист від лиха, і перший порадник.
Давно тебе, тату, на світі немає,
І добрих порад твоїх не вистачає.
Спасибі, що був ти у мене, татусю,
До тебе прийду, на могилку схилюся
І знову почую твоє: «Я багатий,
Бо в мене дві доні, кохані дівчата.
Живіть, діти, дружно у згоді і мирі,
Це мій заповіт, це наказ вам мій щирий».
Цього заповіту не поруйнувати.
Наказ твій завжди пам’ятаємо, тату.
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Борова Любов Дмитрівна народилася
20 листопада 1940 році в селі Варв’янське Решетилівського району Полтавської області.
Після закінчення Полтавського технікуму
м’ясної промисловості у 1958 році за призначенням приїхала у місто Хорол, де і прожила
все життя. Тут зустріла свою долю. В Хоролі
народила двох доньок, для яких місто стало
рідним. Працювала довгий час на харчосмаковій фабриці, страховим агентом в інспекції
державного страхування, потім методистом
районного Будинку культури. Гарно малювала,
мала чудовий голос і співала у Народному хорі ветеранів війни та праці
„Надвечір’я”. Вірші почала писати з дитинства. Поезія Л. Борової наповнена любов’ю до рідного краю, родини, природи, сповнена бажанням
добра і кращої долі для людей. Л. Борова неодноразово брала участь в обласних конкурсах самодіяльних поетів, присвячених різним літературним святам. До багатьох своїх віршів написала музику, перетворивши їх
у чудові пісні.
24 грудня 2009 року Любові Борової не стало, але залишилися її неповторні вірші, які зачаровуватимуть українців не одне століття.

Рідне місто
Ніби крові краплини – горобини намисто.
Щедра осінь прийшла, збагатила наш край.
Вічна гордіть моя, височить древнє місто,
Мій куточок родинний, мій сонячний рай.
В чебрецях, васильках, у зеленім барвінку,
Потопа в тихих вербах мій рідний Хорол,
Тут коріння моє, що од віку до віку
Зігріває мене, мов ясний ореол.
І куди б не закинула доля, Хороле,
Пам’ятаю колиску, пороги свої.
Я до тебе вертаю у радості й болі,
До землі припадаю, цілую її.
Розцвіти, відродись у піснях, моя доле,
В журавлиному злеті добром повінчай,
Виростай, моє місто, мій древній Хороле,
У достатку і щасті гостей зустрічай !
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Хай до кожного серця пісні наші линуть.
Хай злітають над світом, дзвенять знов і знов
Про надію мою, про Хорольщину милу,
Про безмежну і віддану, ніжну любов !
Там, де вічний вогонь, якось сумно і тихо
Сплять в могилах солдати, що за тебе лягли...
Хай Господь береже тебе, місто, від лиха,
Щоб у мирі і щасті ми жити могли !

Мир усій планеті
До вас я звертаюся, люди, як мати,
Навіщо ракети, навіщо гармати?
Не хочу дітей і онуків втрачати!
Спаси, Всемогутній, спаси Божа Мати!
Хай діточки наші зростають на славу
Своєї Вітчизни, своєї держави,
Їм землю любити, кохати і жити,
Хай мир буде й щастя у цілому світі!

Україні
Із відродженням, Україно,
З світлим святом, родино моя!
Чуєш? Пісня дзвенить солов’їна
Про безмежні родючі поля,
Про широкі лани золотисті,
Бо таких не побачиш ніде,
Про червоне калини намисто,
Роботящих і щирих людей,
Про любисток, і мальви, і м’яту,
Несказанну і чисту красу.
Як тобі, дорога, передати
Всю любов, що у серці несу?!

17

Чим твоє підживити коріння,
Щоб була ти завжди молода,
Щоб рясніш проростало насіння,
Не міліла джерельна вода?
Щоб від вибухів ядерних знову
Не стогнала, не тліла від зла,
У добрі, у достатку й любові,
Щоб своєї мети досягла!
Щоб зібрала заблудлих по світу
У єдину родину дітей,
Щоб цвіли на землі своїй квіти,
Не згубили б коріння святе!
Україно, згорьована ненько,
Розправляй вільно крила свої,
Сурми грають, то правда близенько,
Понеси, як дарунок її.
Пронеси через терни і суми,
У бурхливому вирі життя,
Споконвічні Тарасові думи.
У минуле нема вороття!
Будь собою, ніким нездоланна,
Досить крові і сліз вже твоїх,
Будь щаслива, моя безталанна,
Хай прощає Всевишній твій гріх!
Я молюсь за тебе, єдина,
Щоб була твоя доля ясна,
Щоб раділи і мати й дитина,
Сивий батько Дніпро і Десна!
Земле рідна, вклонюсь тобі низько,
Хай козацький оновиться рід,
Україно, одвічна колиско,
Розростайся, цвіти на весь світ!
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Воля
Там, де нива золотава
З небом синім поєдналась,
Вільна пташечка літала,
Ніжним співом заливалась.
Та недовго та пташина
Світу Божому раділа,
Пов’язали вільні крила,
В клітку бідну посадили.
І звеліли лиходії
Співом пана звеселяти...
Роки в’яли молодії,
Навіть страшно пригадати.
Занедужала, змарніла,
Не хотіла так вмирати,
Та сама була безсила
Клітку панську подолати.
І, зненацька буйний вітер
Розчинив дверцята-грати! –
Знову воля, знову квіти,
Синє небо, й нива-мати!

З нами правда
Вставай із колін, Україно,
Єднайся, народе, міцній,
Прийшла вирішальна година
Перечити долі своїй!
Ніхто не зламає вже крила,
Хоч видався злет нелегким!
У єдності успіх і сила,
І нас не збороти ніким!

19

Настала пора заявити,
Що ми український народ,
Щоб знали у цілому світі, –
Не буде між нами незгод!
Глибоке коріння козацьке, –
Про це ще повідає час,
Могутній Дніпро, край Полтавський,
І Київ, і Крим і Донбас.
Від Сходу до Заходу, всюди,
Під сонцем ми всі золотим,
Борімось, ми гідні, ми люди,
До світлої близько мети!
Ніхто серед нас не посіє
Неправду і сварки брудні,
Америко, знай, і Росіє,
Єдині ми в спільній борні!
Вперед, українці смиренні,
Нескорені вільні серця,
Настали години буремні,
З нами правда і правді немає кінця!
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19 грудня 2004

Бурчак Володимир Григорович народився 20 лютого 1971 року в місті Хоролі Полтавської області. Закінчив Хорольську середню
школу № 3 та Хорольский агропромисловий
коледж. Служив в лавах Збройних сил України в місті Богодухів Харківської області. Зараз живе та працює в рідному місті. З дитячих
років пише вірші різної тематики.

Незабутнє
Герою сучасної України присвячується
Ми дітлахами грались у війну,
Ховаючись у закутках дворів.
Роки минули… Та її одну
Він знов у своїй юності зустрів.
Він відчайдухом був, як і раніш,
Коли безпечно розривав штани,
та куля снайпера, немов шалений ніж
в людське життя ввірвалась спалахом війни
Все, наче сон: товариша плече
і тихий шепіт: „Друже, потерпи…”
Та довгий шлях додому, де ж іще
за нього скажуть: „Господи спаси…”
І знову бій, в лікарні, – за життя,
бездонний відчай маминих очей,
сорочка вишита у неньчиних руках
все розквітала в темряві ночей.
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14.10.2017 р.

Гладченко Лідія Миколаївна народилася
28 травня 1948 року в місті Кишинів (Молдова), де й провела свої молоді роки.
В 2001 році переїхала у місто Хорол і стала
активною учасницею художньої самодіяльності. Друкувалася в газетах „Вісті Хорльщини”, „Зоря Полтавщини”, „Сільські вісті”.

Хоролу – присвячую
Хороле, мій рідний, Хороле, мій красень,
Хороле – моя сторона!
Нехай же до тебе, мій рідний Хороле,
Ця ніжна любов не згаса.
По вулицях центру, і тихих провулках
Люблю я бродити завжди по весні.
Про тебе, Хороле, квітучий мій краю,
Складаю натхненно пісні.
І де я не буду, куди не поїду,
До тебе, Хорол, повернусь я завжди.
Я буду молитись, моє рідне місто,
Щоб в нас не траплялось ніколи біди.
Так славсь, моє місто, шляхетне, геройське!
В піснях трударів прославляй!
Пісні хай величні летять над землею
І славлять Полтавський наш край.
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Я люблю тебе, село
Я люблю тебе, село, що оспіване в піснях.
Я люблю тебе, село, і полів твоїх розмах.
І ранкові білі роси, і веселий спів в саду:
По протоптаних доріжках я в думках до тебе йду.
Ось, лелека в’є гніздечко, і годує немовлят:
Тихо у думках звертаюсь до маленьких пташенят.
І співає, і витьохкує соловей не ганку,
Бродять в саду закохані до самого ранку.
Буйним цвітом квітне гречка, бджілоньки літають,
Із піснею косарі додому вертають,
Жіночки із поля йдуть, і пісню виводять,
А маленькі дітлахи з них очей не зводять.
Я люблю оте село гомінке й веселе,
А не те, що навкруги „Повмирали” села.
Колись у селі лунав без кінця дитячий сміх,
А тепер старі бабусі не годні вийти на поріг.
І немає їм кому пить й руку подати,
Добрим словом обізватись і смуток прогнати.
І шукають бабусі тихий закуточок –
Просять прощення у Бога за синів і дочок.
Бо поїхали вони десь в дальні краї,
І працюють вони там на зовсім чужій землі.
Я так думаю, що в цьому винний не народ,
Бо багато у народу розвелось господ.
Я люблю оте село
Гомінке й веселе,
А не те, що навкруги
„Повмирали” села.
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Любіть своїх матерів
Як же можна рідну неньку, друзі, не любить?!
Як же можна слова вдячні їй не говорить?!
Це ж вона нам світ відкрила, життя подарила,
Щастя й долю своїм дітям у Бога просила.
А її тендітні плечі витримали все,
Бо любила вона нас більше над усе.
А якщо бува хвороба у її дитяти,
То до ранку матусенька вже не буде спати.
Тож, цінуйте рідну неньку і ніжно любіть,
А головне слів поганих їй не говоріть.
Приїздіть частіше в гості, або привітайте,
В кого в вічному боргу ви не забувайте.
І відляже їй від серця турботлива днина,
Як побачить на порозі доньку, або сина.
А при зустрічі рідненьку ніжно обійміть,
Як ви любите її щиро так скажіть.

Мамі своїй – присвячую
Я люблю Вас, мамо,
Вас люблю рідненька!
Хай усі почують про Вас,
Моя люба ненька.
Я була малою,
Коли Вас не стало,
І для мене сонце
Хмарою заслало.
Вже не бачили Ви, мамо,
Як я підростала,
На весільний рушничок
З ким тоді ставала.
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І не бачили, матусю,
Як хворіли діти,
Не було мені до кого
Голову схилити.
А тепер мої сини
Стали вже дорослі,
Та немає їм до кого
Поїхати в гості.
Яким гріхом скажіть, люди,
Треба завинити,
Щоби матір із дочками
Навік розлучити.
Спіть спокійно, наша мамо,
Як Ви і просили
Ми частенько приїзжаєм
В гості до могили.
Приберем, поставим квіти,
Пом’янем тихенько,
Будем Вас ми пам’ятати
Повік наша, ненько.
Татові також привіт
Просим передати,
Бо ми будемо до віку
Його пам’ятати.

Присвячую Хильківці
Як Хильківку проїзжаю
Десь у серці защемить,
Довелося, любі друзі,
Мені в школу там ходить.
В сніг, чи дощ, чи хуртовину
Із Мартинівки пішки
Кожен день ми добирались
Із попутним вітром.
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Біднота так процвітала
В кожній хаті загалом:
На обід ми у портфелі
Мали пляшку з молоком.
Не було там булки з маком,
І пампушок з часником,
А, повірте: та „пляшчина”
Ще й заткнута качаном.
Пережили тяжкий той час ми,
І нелегкі оті роки,
А тепер ми пригадуєм
Наше дитинство залюбки.
Пригадуємо вчителів,
Що гарно навчили,
Щоби стали ми людьми
Рідний край любили.
Вже нема із них багато:
Котрі пішли за межу,
Але мертвим і живим:
„Я спасибі” – лиш скажу.
Не всі ми стали вчителями,
Лікарями теж,
Та у серці доброти
В нас немає меж.
І щоб зараз вчителів
Ми так вихваляли,
То недарма після уроків
Вони нас лишали.
Тож, бажаємо хильківцям
Сіять, жать, орати,
І хороші врожаї
Кожен рік збирати.
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Я люблю тебе, Мартинівка!
Я люблю тебе, Мартинівко, ласкава!
Як матір, як неньку люблю!
Я люблю твої білі роси
І спів соловейка в гаю.
За сади, що весною розцвітали,
І білі ромашкові поля,
За все тобі кланяюсь низько,
Свята моя й рідна земля.
Коли берег у зелень вбирався,
І латаття там гарно цвіли,
Ми приходили в берег гуляти
В оберемках ці квіти додому несли.
Колись босоноге дівчисько
Своїм ти зігрівала теплом…
За це я віддячую, рідна,
Віддячити хочу добром.
Жили тут і дід мій, і прадід,
І мама із татом жили,
Тому заповіт їхній свято
Ми маєм в серцях зберегти.
Про тебе вірші я складаю,
І пісню напевно складу.
Я хочу сказати відверто
Тебе я і нині люблю.
Хоч на карті тебе вже немає,
Та у серці ти вічно живеш,
Ти приходь хоч у снах до нас, рідна,
Для нас ти ніколи не вмреш.
Я всіх закликаю любити свій хутір
Сюди приїзджать хоч раз в рік,
Шанувати його, наче матір
Й пам’ятати його повік.
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Ой, як гарно жити
Ой, як гарно жити
На рідній землі:
Тут найкраще співають
В гаях солов’ї.
Найясніше світить місяць,
В садках листя шелестить,
І струмочок дуже чистий
Тихо десь собі біжить.
І калина проти сонця
Хитро усміхається,
Як горобина до дуба
Ніжно залицяється.
В темну нічку блищать зорі,
І цвітуть білим сади,
А веселка із річечки
Набира собі води.
А я буду жити,
І Бога просити:
„Дай же, Боже, на цім світі
Ще довго прожити!
Хай будуть здорові
Всі на цій землі,
Хай всміхається ще довго
Сонечко й мені!”
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Війна на Сході
Вже два роки йде війна,
Гинуть наші діти:
Матері їхні завчасно
Почали сивіти.
Під сонцем, снігом і дощами
Воюють солдати,
А матері убиті горем,
Втомилися чекати.
Кремль затіяв цю війну,
Хоч ми були братами,
І по-дружньому завжди
Їм допомагали.
Впевнена, війни не хочуть
Матері й російські –
Примусово їх синів
Забрали до війська.
Складіть зброю, росіяни,
В дітей не стріляйте,
А на землі українські
Більш не зазіхайте.
Треба разом можновладцям
За столи сідати,
І негайно це питання
Мирно рішати.
Хоч за скоєне, шановні,
Треба відповісти,
І довічно вам за грати
Доведеться сісти.
Не простять вам матері,
Що сини їх вбиті,
Будете ви у в’язниці
Сльозами умиті.
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Україно моя
Україно моя, величава
Яснозора моя сторона,
Люблю вас, прикарпатські простори,
І Київські схили Дніпра.
Неповторні твої краєвиди,
Могутні, дрімучі ліси,
Тихий плескіт Азовського моря –
Проспекти неземної краси.
Українських дівчат в вишиванках
За їх миловидну красу,
Калину в червонім намисті
Зажди в своїм серці несу.
Прославляйте ви, друзі, Вкраїну,
Несіть з гордістю миле ім’я
Щасливою буде хай кожна родина –
Від цього радіє земля!
Дружнім колом збирайтесь частіше,
Веселий ведіть хоровод,
На столі нехай буде достаток,
І заможно живе мій народ.
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Горонгозова Тамара Юріївна народилася в 1949 році в місті Горлівка Донецької області. В 1965 році закінчила вечірню школу
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„Технологія приготування страв”. В 1975 закінчила гірничо-механічну школу № 5 комбінату „Артемвугіль” за спеціальністю „Машиніст компресорних установок”. Більше 5 років
працювала на шахті імені Калініна. В 1982
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училище за спеціальністю „Керівник самодіяльного хорового колективу”. Працювала в Горлівському Палаці культури керівником дитячого вокального ансамблю, а згодом в дитячому
кінотеатрі „Ровесник” методистом по роботі з дітьми та підлітками.
В 1996 році переїхала на постійне місце проживання в село Грушине
Хорольського району, і саме в цей період почала активно писати віршовані твори. Під час революційних подій 2013 року та з початком антитерористичної операції написала низку творів, присвячених єдності України.
В 2015 році Тамара Юріївна померла, так і не дочекавшись виходу у
світ своєї першої збірки.

Война
Война, война – проклятая старуха,
Несешь с собой беду и вечную разруху,
В когтях несешь ты зло и смерть свою глухую,
Не слышишь ты людей, их истину простую.
Что в грязных ты руках, как кукла-неваляшка,
Играются тобой бандиты-замарашки,
Цари и короли, и даже президенты
Народу своему платят дивиденты.
За счет войны кровавой и своих амбиций,
Перед войной народной проводят репетиции,
С трибуны нам вещают и дарят обещания,
Выборы, референдумы, базары, совещания.
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В общем есть у тебя хозяин – злое привидение,
Война, война, война – символ вожделения,
Символ лицемерия, обмана, миража,
А защита ваша – преданная стража.

Мой солдат
Мой народный защитник,
Мой любимый солдат,
Беспримерного мужества,
В вечный подвиг твой шаг.
Все невзгоды, что терпишь,
И военный свой быт,
Ты живешь для дочурки,
И нас всех защитишь.
Украину ты любишь,
И мы верим тебе,
Ты, святой наш защитник,
Так дано по судьбе.
Принесешь в нашу долю,
Счастье, мир и покой,
Ты, любимый наш воин,
Молодой и седой.
Ты, любимый наш воин,
Свой народ не продашь,
Кровью землю покроешь,
А врагу не отдашь.
Ты изменником не был,
Никогда, никогда,
Так чиста и бессмертна,
В алом маке душа.
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* * *

Солдат, любимый мой, солдат,
Перед тобой хочу стать на колени,
И ноги твои мыть, как наш Иисус,
Без скорби, но с любовью и без лени.
Солдат, защитник – наш солдат,
Хочу тебя я защитить своей любовью,
Хочу стереть с тебя святую кровь,
Со светлой, чистой и народной скорбью.
Любимые мужчины – вы для нас,
Отцы и братья, сыновья наши родные,
Мы так надеемся и молимся за вас,
Вы от народа и святые и простые.
Вы наши мальчики, вы умные, родные,
С горячим сердцем, мужеством в груди,
Запомните: Вы самые любимые,
Освободители всей жизни на Земле!!!

Доброе имя
Сыну Владимиру, воину украинской армии посвящается
Владимир – великое имя,
Когда-то слыло на Руси,
И именем этим я сына,
Крестила для нашей Земли.
Планета Земля – мать родная,
Дай силы и дух поддержи,
Владимира-князя державного,
Благослови и храни.
Владимир Высоцкий с гитарой,
И с песней прошел по Руси,
А сын мой, Владимир играет,
И песни поет для души.
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Притихли в казарме солдаты,
И слушают, как он поет,
Гитара страдает и плачет,
И душу на волю зовет.
Володя, мой сын ненаглядный,
Ты семя от семени суть,
Мое повторенье земное,
Мне ночью совсем не уснуть.
Мое продолжение жизни,
Я буду всегда молодой,
Хоть жизнь коротка и сурова,
А мне и не нужно другой.
Владимир – державное имя,
Святое для нашей Руси,
Великого князя Владимира,
Воспели поэты Земли.
Священный твой род и могучий,
Дай Бог тебе, дальше живи,
Детей, внуков, правнуков радуй,
Прекрасной планеты Земли.
Владимир, Владимир, Владимир,
Ты сердцу и людям не лги,
Володька, Володя, Владимир,
Великий был князь на Руси.

Материнские слезы
Материнские слезы, драгоценные слезы,
Сколько в них бриллиантов, какова их цена?
Они чисты, как росы и нежны, как те розы.
И святая их россыпь омывает дитя.
Сколько вы не доспали материнские очи,
В колыбели качая родное дитя,
Сколько слёз проливали вы в темные ночи,
Когда дети болели, вы молились крестясь.
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Но, вот выросли дети: сыновья или дочки,
А из глаз материнских вытекает слеза,
Очерствели сердца у сыновей и у дочек,
Они взрослые стали, им уж мать не нужна.
Материнское сердце обливается кровью
Завывание ветра и удушье тоски,
Материнские слезы, драгоценные слезы,
Давят цепью хрустальной и стискают виски.
Материнское сердце – в нем обида и горечь,
Когда сын или дочка ей грубят и кричат,
Материнские слезы наливаются солью,
Когда дети ей скажут: «Ты нам, мать, не нужна».
Материнские слезы, вы святые от Бога,
Вы чистилище душ и бездушных сердец,
Вы храм совести нашей и туда нам дорога,
В нашей жизни недолгой – позолоченный крест.

Мати, моя рідна
Мати моя рідна, Богом мені дана,
Ви колись маленьку мене пеленали,
Ви мою колиску тихо колисали,
І пісень чарівних Ви мені співали.
І вони летіли пісні колискові,
Квітками волошок у небо просторе,
В душу западали ніжною співанкою,
Тихо колисали – до самого ранку.
Мамо, моя мамо, Вас давно немає,
Ваша колискова по ланах гуляє,
Ваша ніжна пісня до мене – дитини,
Прямо в мою душу білим птахом лине.
Мамо, моя мамо, Вас я не забула,
Хочу, щоб мене ви здалеку почули,
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І відчули ніжність і любов дочірню,
Заспівайте, мамо, співанку вечірню.
Спи, моя дитино, доню, моя доню,
Хай тобі насниться голуб на долоні,
В небі біла птаха – дух святий від Бога,
Ти іди, дитинко, чесно шлях-дорогу.

Нам веры не хватает
Как в жизни всем нам веры не хватает,
Не верим мы ни в бога, ни чертей,
Мы только себялюбие порождаем,
И зло нас убивает все сильней.
Да, в жизни нам чего-то не хватает,
В поступках наших мало красоты,
И жизнь нас, как кораблик в шторм кидает,
С величественной грозной высоты.
Мы, как птенцы, из гнёзд повылетали,
Подняться в небо не хватает сил,
И души наши пеплом обветшали,
И с нами хрупок беззащитный мир.
Мы предаем и нас давно предали,
Не верим мы, к нам тоже веры нет,
Мы у себя свою любовь украли,
А счастье лишь оставило свой след.
Как призрак, я хожу во тьме бездонной,
И задыхаюсь от предательства друзей,
Но, жизнь без горьких слез была б неполной,
И что-то есть чарующее в ней.
Но, вера есть – я встречусь вновь с любовью,
Я так хочу сиять в ее лучах,
И все, что я хочу от этой жизни,
Вы прочитаете, друзья, в моих стихах.
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Откуда мы пришли?
Кто мы такие, откуда мы пришли?
Мы космоса дети, мы дети Земли,
Мы дети природы, Земля – наша мать,
И у нас ее никому не отнять.
Душа нам дана, чтоб живыми нам быть,
А разум нам дан, чтоб с любовью нам жить,
А сердце дано, чтобы чувствовать боль,
И чувствовать телом Земли нашей соль.
Мы дети Вселенной, мы дети Христа,
Земля, как и воздух нам Богом дана,
Но, Бога не слышим, мы очень сильны,
И делим на кубики части Земли.
Душа человечья корысти полна,
А дьявола пища – вражда и злоба,
А грех человека – нажива и власть,
Довольство и пища, любовная страсть.
Но, мы же ведь люди и с нами наш Бог,
И просим мы слезно, чтоб он нам помог,
Любить нам друг друга, и горя не знать,
Жить в мире и дружбе, и поле пахать.
Но, в воздухе снова разрывы гранат,
И слышится рокот и вой канонад,
И снова кровавая где-то война,
Над кладбищем старым стоит тишина.
И снова мы с вами чужие-свои,
Себя разделили на группы, ряды,
На нации, расы, арийскую кровь,
Так что ж мы забыли про божью любовь?
Ведь ангелы наши и Бог наш один,
Мы пред взором его, всегда все равны,
Вот если б за руки нам взяться и в круг,
И хором сказать: „Ты – мне брат, ты – мне друг”.
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Белая, желтая, черная масть,
Нас охватила всех яркая страсть,
В мире волнений, восстаний и битв,
Мы позабыли космический ритм.
То, что мы дети Вселенной, Земли,
То, что мы все перед Богом равны,
Белыми чайками в небо взлетим,
Грешными душами Солнце затмим.
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Деркач Валентина Олександрівна народилася 3 січня 1951 року в селі Петчине
Хорольського району. Закінчила Покровськобагачанську середню школу. Після закінчення школи працювала обліковцем в колгоспі „Червоний прапор”. В 1971 році закінчила
Лубенський технікум бухгалтерського обліку,
після чого 37 років працювала бухгалтером
в рідному колгоспі. З 2006 року перебуває на
заслуженому відпочинку. Нагороджена медаллю „Ветеран праці”.

* * *
Батьківщино, я пишу про тебе.
Вже скільки горя носиш ти в собі!
А стільки танків по тобі каталось,
А скільки зміїв лазить по тобі?!
Ти дана людям Богом не для окупантів,
Не для чобіт, бандитів й барикад
Не для палаців ненажерних олігархів,
Не для розгулу нечисті і банд!
Ти дана Богом для садів вишневих,
Та для полів, що дозрівають в колосках,
Ти дана Богом для життя і миру,
Для матері із сином на руках.
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9 травня
Весняний день, умитий сонцем,
Красою вкрилася земля!
9 травня! Вже шістдесят дев’ята
Після війни страшної йде весна.
Односельці зібралися на мітинг,
Щоб вшанувати воїнів війни,
Щоб до землі вклонитись низько,
І щоб послати царство боже їм.
За подвиг тих батьків й дітей нещасних
Ми не розплатимося й через сотні літ.
Вони були безстрашні і відважні,
Куди нам грішникам рівнятися на них!
Вони десь царствують у Бога за дверима,
Бо заробили все своїм життям,
А ми нещасні риємо могили
Самі собі на радість ворогам.
Не їхня в цім вина, вони ж за нас боролись,
За наш народ – героєм кожен став!
Та не зуміли зберегти ми землю,
За яку пращур кожен помирав.
Ви, ветерани! Ви живі у камені!
І про ваш подвиг слава не помре
А ваші рани і пролиті сльози
Довіку краятимуть серденько моє!..
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Пережите…
Не забуду той день, що весною пропах…
Я ні з чим не зрівняю біду:
Мого сина забрали та й повезли
У АТО на безжальну війну.
Боже, царство твоє нехай буде твоїм,
Хай життя процвітає й земля!
Але ж сина мого повезли на війну,
Нехай проклята буде вона!..
Як усе пережить, як чекання сховать,
Де не йду – все молюсь, все чекаю дзвінка…
І так кожного дня – ночі довші за рік…
А чеканню немає кінця.
Люди добрі! Я зовсім забула про сон.
Як внучата пустують не чула,
Тільки Бога просила:„Спаси й сохрани!
Збережи, хай не вб’ю мого сина!”
Намолила… – почув мене Бог із небес.
Пережито не мало – багато,
Дочекалася сина, хоч вмирала душа,
За синочка, героя, солдата.
А тепер, попри горе, розрухи і біль,
Я молюсь за героїв-синів!
Хай Вкраїна моя буде вільна!
Буде проклятий той, хто це горе приніс.
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Заїка Олександр Степанович (Оленин)
народився 12 червня 1938 року в селі Шишаки Шишацького району Полтавської області. Отримавши професію механізатора
в Хорольській школі механізації сільського
господарства, працював у Казахстані в період освоєння цілинних земель. Повернувшись
у місто Хорол, працював слюсарем та головним механіком на Хорольському плодоовочевому заводі. В 1968 році закінчив Харківський інститут механізації та електрифікації
сільського господарства.
З 1966 року працював майстром виробничого навчання в Хорольському технікумі
механізації та електрифікації сільського господарства, а згодом перейшов працювати до середнього професійно-технічного училища № 45. З
1973 року він став директором цього навчального закладу, який в 1994
році стараннями Олександра Степановича було реорганізовано в Хорольський Міжрегіональний Центр перепідготовки звільнених у запас
військовослужбовців. За багаторічну сумлінну працю на педагогічній
ниві нагороджений нагрудним знаком „Відмінник професійно-технічної освіти СРСР” та званнями заслужений працівник професійно-технічної освіти СРСР та заслужений працівник народної освіти України.
Автор поетичних збірок „Любов – це дар” (2005), „Роздуми” (2005),
„Мед з осоту” (2008), „Відлуння душі” (2012).

Дитинство, обпалене війною
Дитинство, обпалене війною,
Закам’яніло в пам’яті моїй.
Відбідувало в землянці під горою,
Холодній, темній і сирій.
На припічку у каганці щось горіло,
Смерділо чорним, їдким димом.
Під стелею шибка тьмяніла,
Затемнена доверху снігом.
Довгі зимові дні і ночі
В купі лахміття, як у норі,
Ми разом коротали на печі,
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Шукаючи тепло на черені.
І так хотілось дуже їсти –
Та де вдові їжі набрать?
Котились сльози, як намисто,
Просила тихо: „Давайте будем спать”.
Сонечка благали, світла і тепла,
Щоб босоніж ходити по землі,
Напитися води із джерела,
Досхочу накупатися у Пслі.
Травою заросла обвалена землянка,
Немає вже що внукам показать:
Про те, як мучилися змалку,
Не в змозі я словами передать.
Дитинства сторінки перегортаю –
Яким було ж воно гірким.
Забути несила, душею відчуваю
Оте далеке в спогадах близьких.
А може у дитинство подумки піти?
Пригадати, як тамували біль і спрагу
Холодом джерельної води
Остудить в душі своїй наснагу.
Моє дитинство, обпалене війною,
Раділо крихті макухи із водою,
Згорьоване в землянці під горою
Не забувається – воно завжди зі мною.

Діти війни
В народі звичай з давнини,
Що учасників війни,
Хто на фронті воював,
Хто в тилу працював,
Вшановують, як дорогих,
Та забули про малих.
Ну, а ті, хто був малим
Мало горя він відпив?
Чим, кому він завинив?
Не ходив, не говорив,
Чи така у нього доля,
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Що сирітство і сваволя?
Бо нема де правду діти,
Що вдовині бідні діти
Пільг і захисту не мали,
І „дірки” всі затикали.
Тепер вони у віці ветерана,
І треба вшанувати їх по праву,
Хоч єдину пільгу дать –
Дітьми тії війни назвать.
Тож, не ведіть розмови зайві,
Суперечки безпідставні,
Хто учасник, а хто ні
У далекій тій війні.
Ні про що тут говорити –
Вони війни тієї діти!
Бо хто хоч мить застав війни,
Є учасником війни!

Батькові присвячується
Свято Перемоги відзначали
Вже в шістдесят перший раз,
Щиро ветеранів привітали,
Зачитали молоді наказ.
П’єдестал горів від квітів,
Вогонь пам’яті урочисто палав,
І травневим сонечком зігрітий
Солдат в задумі горював.
В шинелі, касці, з автоматом
За нас у бій пішов колись,
Був батьком, сином, чоловіком, братом,
Та долею у бронзу переливсь.
Не знають рідні і знайомі,
Коли і де пішов він в небуття,
Війни дороги й досі невідомі,
Там кожен крок міг коштувати життя.
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Не повернувся батько із війни,
І невідомо, де його могила…
Я вже дожив до сивини,
Забути, заспокоїтись – несила.
Я батьком все життя гордивсь,
В думках питав: „Чи так живу?”
Хоч він солдатом в бронзу переливсь,
Та в пам’яті живим я батька бережу.

Свої, свої, рідненькі, наші
Не залишити жодної оселі,
Щоб і слідів не залишилося від нас,
Щоб стало голо, немов в пустелі, –
Біснуватий Гітлер дав такий наказ.
Перед Дніпром створити мертву зону,
Все зруйнувати, отруїти, підірвать,
Щоб Червона Армія, не те що з розгону,
А ніколи не змогла Славутич форсувать.
Всіх людей забрати у полон
І погнати пішки за Дніпро:
Створити такий непрохідний заслон,
Щоб не зміг сховатися ніхто.
Гриміло, бухало, кулі свистіли
І все горіло навкруги.
Ішов бій, село моє палили
Нелюди, фашисти, вороги.
Третю добу жінки з дітьми малими
Мучилися від нестерпної жари,
І здавалося, що вже живими
Нас похоронено навічно в тій норі.
Більше місяця ховались в бур’янах,
В чагарях кущів, ярів, в леваді.
Нас гнав виживання страх,
Щоб уникати облав, засади.
В лозі колючій, на схилі яру,
В сльозах, від страху онімілі,
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У виритій норі терпіли кару,
Як в пеклі за гріхи незрозумілі.
На світанку виповзли із аду.
Радість ту не можна передать.
Були готові лозу колючу радо
Як любимі квіти обіймать.
Вдихали повітря на повні груди,
Лежали і качались на траві:
Раділи, що гірше вже не буде –
Лихо позаду, ми дома, ми живі.
…На згарищах виднілись димарі,
Туман перемішавсь з димами,
Тьмяніли зорі високо вгорі
Та знову страх – хтось кравсь кущами.
І пролунало грізне: „Хто тут?”
Як грім уранішньої тиші –
Захотілося в нору шмигнуть,
Як від кота тікають миші.
…Своїх впізнали серцем матері,
Назустріч кинулись безстрашно.
І залунали радісні крики нагорі:
„Свої, свої, рідненькі, наші”.
В сльозах дивились на солдата,
І обступили із усіх сторін.
А я, малий, тягнувсь до автомата,
І вдячно тулився йому до колін.
…Я в житті зазнав тії біди,
Як кажуть, з’їв немало каші.
Та в пам’яті навічно ті слова:
„Свої, свої, рідненькі, наші”.

Бажаю людям і собі
Купається довкілля в сонячнім теплі,
Манять неозорі далі голубі,
Босими ногами стою на землі
І бажаю щастя людям і собі.
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Бентежать, чарують співом солов’ї,
Не лишають місця у душі журбі.
Підношу до неба долоні свої
І зичу здоров’я людям і собі.
Килимові луки стеляться до гаю,
Заплітає вітер віти на вербі.
Звертаючись до Бога, уклінно благаю
Щасливою долі людям і собі.
Дарують мелодії – соло на трубі.
Усіх пригорнути хочеться мені,
Побажать любові людям і собі,
Хай линуть навколо радісні пісні.
Миру на планеті, злагоди в родині,
Хай перемагає добро в боротьбі.
Щебетання діток в неньці Україні, –
Все це я бажаю людям і собі.

Шлях до закінчення війни
Від проклятої Другої світової війни
Навічно залишилися горе і жах.
Нічого не забуто! І нині у сни
Приходять спомини, що викликають страх.
Зализували рани від війни роками:
Рани і сьогодні дуже ще болять.
Згадувати страшно, не передать словами
Яких страхіть довелося зазнать
Впряглись в ярмо малеча і старі,
Рано дорослішали дочки і сини.
І їм в сльозах казали вдови-матері:
„Витерпимо, аби знову не було війни”.
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…Пройшли роки. Змінився білий світ.
Батьками стали діти тієї війни.
Та вдови-бабусі онукам, як заповіт,
Бажали, щоб знову не було війни.
Мирним шляхом незалежність здобули
І думали, що це вже головне.
То необачно владу негідним людям віддали
Взамін отримали життя страшне.
Люди у злиднях, безправні, немов раби.
І це непокори – головна причина.
Революції, майдани – етапи боротьби
Вже народного терпіння до відказу стиснута пружина.
Гуде і стогне збурена країна.
Немає в цьому простих людей вини.
Бо жити хоче кожна людина
В злагоді, добробуті, спокої, без війни.
Як влада буде діять справедливо,
Порядно, гідно, совісно і чесно,
Як люди заживуть заможно і щасливо,
Зникнуть майдани і акції протестні.
На Сході роздмухує війни багаття
Сусід із півночі – недавній „старший брат”.
Він загороджує українцям шлях до щастя
Вогнем із мінометів, „Градів”, танкових гармат.
І знову невинна кров, і знову покалічені і вбиті:
Одного і того ж народу, з однієї і другої сторони…
І знову згорьована рідня, вдови, сироти-діти
Неоголошеної, так званої „гібридної” війни.
Україна миром гасить війни багаття,
Хоч ще гинуть її дочки і сини.
Насиллю ганьба і наше довічне прокляття!
Бо тільки мирні перемовини – шлях до закінчення війни.
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Зіненко Володимир Григорович народився 25 листопада 1968 року в місті Хоролі.
Навчався в середній школі № 2 та дитячій музичній школі.
В 1988 році закінчив Полтавське музичне училище імені Лисенка по класу скрипки.
Службу в Армії відбував в ансамблі пісні і
танцю МВД в м. Києві.
Закінчив Київський інститут культури по
класу скрипки та оркестрового диригування.
З юності пише вірші та складає музику до
них. Є автором багатьох популярних українських пісень, які є в репертуарі дуету „Крила”
та заслуженого артиста України Володимира Дороша. Працює викладачем дитячої музичної школи по класу скрипки і гітари.

* * *
Коли покличе час вже незворотньо
Життя за Україну положить,
Візьміть мене, брати, в Небесну сотню –
Я хочу Україні послужить!
Бо мій народ – то красень білий лебідь,
А не орел, що шансу не лиша,
Хай хоч не на землі: а там, на небі
У Волі упокоється душа!
Хай не мені, так дітям буде доля
Сміятись, – а не цілитись в висок,
І не руїна, – а прогляне з поля
Блакитне небо й жовтий колосок!
Хай не мені, а може хоч онуку,
Бо хочеться, щоб так було завжди, –
Протягне брат не ствол, – а мирну руку
В часи нещастя, горя і біди.
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Й свою народ мій обере дорогу,
А не чужими в сутінках блука,
Й ніхто не бреше ні собі, ні Богу,
Й не вірить тим, хто довго так брехав.
Коли ж покличе час вже незворотньо
Життя за Україну положить,
Прийміть мене, брати, в Небесну сотню –
Я хочу Україні послужить!!!
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02.03.14

Калініченко Микола Павлович народився 1 січня 1949 року в селі Трубайці Хорольського району. Навчався в Трубайцівській
школі, де почав писати перші поетичні рядки.
Випускний екзаменаційний твір виклав поетичними рядками. Закінчив Хорольський
технікум механізації та електрифікації сільського господарства. Після закінчення технікуму працював майстром та викладачем
спецдисциплін у сільськогосподарському
професійно-технічному училищі в селі Софине. Набираючи учнів в училище, об’їхав
і обійшов пішки майже всю Полтавщину,
милуючись її чарівною природою та зустрічаючись із чудовими людьми. Через ряд життєвих обставин доля привела М. Калініченка в село
Штомпелівку. Працював у колгоспі „Україна” завідуючим гаражем,
інженером, а згодом був обраний головою сільської ради. Хоч робота
забирала дуже багато часу, закінчив заочно Полтавський сільськогосподарський інститут. Перед виходом на пенсію працював учителем трудового навчання в середній школі № 4 міста Хорола. Українське слово,
українську пісню полюбив з дитинства, довгий час співав в Народному
хорі ветеранів війни і праці „Надвечір’я”. Вірші М. Калініченка постійно друкуються в районній газеті „Вісті Хорольщини”.

Поезія
Вірш не проб’є занудам серце й душу,
Любові не запалить сильний жар,
Вони над ним і голову не сушать,
Поезія душі – це Божий дар.
Вірш в добре серце корені пускає
І, як троянда в ньому ожива,
Добром і світлом душу осяває,
Тамує спрагу, як вода жива.
Поезія – це кров, що стукає у скроні,
Нуртує серце, душу зігріва,
Поезія – це сонце, стиснуте в долоні,
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В ній світло Правди і Любов жива.
Коли планета захлинеться в вирі,
Тяжка настане і страхітна мить,
Залишиться поет на варті миру,
І буде Честь і Правду боронить!

Нескорені
Бої гриміли і фашист проклятий
Європу всю під чобіт покорив.
І двадцять друге... у цю чорну дату
На землю рідну рота він розкрив.
Випускники із шкіл ішли рядами,
Сади повнились співом солов’я,
В червневу ніч, напоєну медами
Летіли бомби в голови киян.
Земля горіла в пеклі і руїнах,
Та не зламався гордий наш народ,
Грудьми на захист стала вся країна,
Серця юначі сміло йшли на дзот.
Все лютував каратель до нестями,
Хотів зітерти пам’ять із віків
І полягли навік в Хорольській ямі
Півсотні тисяч славних вояків.
Хребет зламали цій нечистій силі,
І землю рідну стали визволять,
У вересні й на нашій Полтавщині
Зоря свободи стала вже сіять.
Хороле древній, земле пребагата,
Безмежна радість серце звеселя,
В Архистратига це величне свято:
Звільнилась наша рідная земля!
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Хай не змовкає пісня солов’їна,
Гармати хай замовкнуть на віки,
Хай буде вільна вічно Україна –
Лиш щастя й слави сяють хай вінки!

* * *

Земля – квітучая планета
В космічній далі голубій,
І хліборобів і поетів
Народжувати тільки їй.

Тебе топтали хижі орди,
Палала ти в страшнім вогні,
Та тільки радісно і гордо
Вставала феніксом з руїн.
О, земле рідна, пребагата!
Хлібів безмежний лан морський!
Могла б віки прогодувати
Ти наш земний весь рід людський.
І зацвіли б сади повсюди,
Защебетали б солов’ї,
Та ми ж землі невдячні люди
Так хижо нищимо її.
О, земле рідна! Земле-мати!
На серці радості й жалі,
Тебе не можемо продати –
З торбами підем по землі.

* * *

Де ти, юність, і де твої крила?
Заблукалась в далеких краях.
Сивина наші голови вкрила,
І нелегкий вже пройдено шлях.
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Але спогад у юність вертає,
Молоді ми душею усі,
Кров нуртує, промінчиком грає,
Хоч ми вже дідусі й бабусі.
Проспівали пісень ми багато,
Не співали лиш пісню чужу,
І чимало вже нашого брата
Передчасно пішло за межу.
Гляньмо в очі і юність згадаймо,
Ті прекрасні і радісні дні,
Все частіше й дружніше стрічаймось,
Знаймо твердо, що ми не одні.

Батькові
Пам’ятаю твої сиві скроні,
Очі світлі такі, голубі.
Коли брав ти мене на долоні,
Обіймав ніжно шию тобі.
Ти подав мені добру науку,
Щоб у праці кипів, як бджола.
А яку ж ти приніс мені щуку!
В ночви влізти вона не змогла.
Стрівши юність безвусим солдатом
І надівши шинельку нову,
Пішов з ворогом ти воювати
Ще у першу війну світову.
Друга також здоров’я забрала,
Самотужки освіту здобув,
Ти, звичайно, не став генералом,
Та козацького роду ти був.
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Шив ти чоботи дуже чудові,
Ми всі також були козаки,
Бо ходили в твоїх ми обновах
В ті тяжкі повоєнні роки.
Пролітають літа, як лелеки,
Я давно уже став дідусем,
Про ту юність щасливу й далеку
Залишився на серці лиш щем.
Мій найкращий і зоряний, тату!
Почекає небесна хай вись,
Завітай ти до мене у хату,
На правнука свого подивись.

* * *
На життя я не скарживсь ніколи,
Був оптимістом і був я бійцем,
Але хочу, щоб все-таки доля
Повернулась до мене лицем.
Працювати я хочу в напрузі
І творити добро на землі,
Щоб навкруг були вірнії друзі,
Однодумці у місті й селі.
Я не хочу ні золота, срібла,
Хай розквітне лиш рідне село,
Щоб душа моя щира розквітла,
Несла людям тепло і добро.
Хочу я, щоб стражденна Вкраїна
Позбулася біди назавжди,
Не світила боками руїна,
А буяли повсюди сади.
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Щоб онуки мої могли вільно
Жити, вчитись і пісню співать,
І лилася щоб пісня привільно,
На ліси, на поля, сіножать.
Бо відміряно нам небагато…
Що життя? – Це у Всесвіті мить,
Кожен хоче своє наздогнати,
Працювати, любити і жить.
В світі, звісно, чудес не буває
Але смерті сміливо скажу:
– Дай останній лиш раз заспіваю,
І спокійно піду за межу…
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Кочура Іван Петрович народився в селі
Березняки Хорольського району в 1941 році.
Після закінчення школи працював ветеринарним санітаром, потім рік навчався в СПТУ.
Далі спробував себе трактористом в колгоспі.
З діда-прадіда чарувався українською народною піснею. В 1961 році став завідуючим сільським клубом. З 1963 року викладав у Березняківській школі механіку на уроках праці. В
1964 році вступив до педагогічного інституту
на факультет біології та основ сільського господарства, який закінчив в 1970 році. Відтоді і до цього часу його життя
пов’язане зі школою. З 1974 року – директор Березняківської школи.
Перші поетичні спроби з’явилися на початку 90-х років. Його поезія
про край, в якому живе, де виросли його діти, де знайшов своє покликання.

Моє село
Стоїть над річкою Сулою,
Стоїть давно, уже віки,
Село овіяне красою,
Моє село Березняки.
Чудові тут ліси, садочки.
Чудові люди у селі.
Не знайдеш кращого куточка
На нашій матінці ЗЕМЛІ.
Чи може так мені здалося,
Бо я родивсь і виріс в нім.
Чи може так вже повелося,
Що найдорожчий рідний дім.
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Матусі
Життя земне, весна і квіти –
Від тебе все, матусю мила.
Струмки дзюрчать, сміються діти.
Цвіте зоря – і ти щаслива!
Любов, і ласку, і тепло
Прийми у дар слова пророчі.
Розгладить радість хай чоло,
Хай тихі й мирні будуть ночі.
Чи є дорожчий хто для сина
Від тебе на усій Землі?
Для мене ти – це Батьківщина,
Це хліб духмяний на столі.
Ростуть, спинаються на ноги
Твої, матусю, внуки гожі,
У всіх у них – свої дороги.
Та всі чомусь на тебе схожі.
Щоб вміли жить, як ти, на світі,
І Батьківщину берегти,
„В труді не тліти, а горіти!” –
Тобі їм слід заповісти.

Вітер пам’яті
Вітер років минулих, як хвиля,
Несе й нині відлуння НАБАТУ.
І ласкавить траву на могилі
Невідомого людям солдата.
Пролетівши над світом журливо,
І його відшукає він „хату”.
Вітання родини покладе на могилу
Невідомого людям солдата.
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Пісню мами, і ніжну, і милу
Принесе він, як вістку крилату.
І простеле рушник на могилу
Невідомого людям солдата.
На рушник ляже біла хлібина,
Що на щедрість народну багата.
І настане мовчання хвилина
Невідомого людям солдата.

Мирні ранки
Із діда-прадіда я хлібороб.
Люблю я землю добре доглядати.
Мене ростила й боронила від негод
Моя земля, як рідна й ніжна мати.
Я часто ранки в полі зустрічав –
Такі на диво схожі між собою.
Їх завжди жайвір піснею вітав,
А я вмивавсь сріблястою росою.
В долині мирно трактор працював,
Я ж стрімголов на гору підіймався.
В ранковий світ стежину я топтав
І сходом сонця довго милувався.
Щоб чорні хмари сонця не вкривали,
Щоб хліб родила матінка земля,
„На бій за мир, щоб лавами вставали” –
Сьогодні так землянин промовля.
Тож, будемо ростить пшеницю,
Засієм землю вдаль і вшир,
Щоб був міцний, як сталь, як криця,
На всій Планеті нашій – мир!
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Слава пісні жива
Дзвінкі струни ніжніше заграють
І до серця долинуть слова,
Із народу пісні не вмирають,
Їхня слава повічно жива.
Ці пісні про життя, про Вкраїну,
В них і туга, і радість бринить.
Про козака і вірну дівчину,
І любов, що у серці горить.
Тут природа і доля людини
В кожній пісні барвисто сплелись,
В них і смуток, і щастя хвилини
Воєдино, як річка влились.
Вся історія сплине живою
В ратних подвигах і трудових.
Вічна пам’ять, хто згинув в двобої.
Вічна слава героїв живих.
Хай же хор стоголосий лунає,
Простір пісні народній дає.
У віках її люд пам’ятає,
Цінним скарбом життя визнає.

Звітує Хорольська земля
Тобі, рідна моя Полтавщино,
Полум’яний привіт не здаля
Шле відома на всю Україну,
Славнозвісна Хорольська земля.
А з привітом вінок калиновий,
Що з любов’ю вплели матері,
І пісні на чудовій їх мові,
Що лунали колись до зорі.
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Естафету батьків ми примножим,
І Шевченків здійсним заповіт.
Все людське воскресити ми зможем,
Заявляєм про це на весь світ.

Моя стежина
Стежину оту, що лягла за порогом
Забути я, мабуть, не зможу ніколи.
Вона мені дана в житті самим Богом,
І водить мене вже пів віку до школи.
Берізки, каштани, що разом садили,
Щоранку віттям своїм радо стрічали,
А дітки, які тоді в школу ходили,
Щиро, бадьоро і дзвінко вітали.
А скільки дзвінків пролунало шкільних?
Більш пам’ятні ПЕРШІ із них і ОСТАННІ,
Ношу я у серці відлуння від них,
І сонце в душі, що стрічав на світанні.
Навчав і виховував зміну надійну,
Яка б діяла добре і мріяла гарно.
Щоб мати на ФІНІШІ думку стабільну –
Прожите життя не розвіяне марно.

Солдатська вдова
Вже давно подорожник стежину сховав,
Забіліли ромашками луки,
Що по них мій Василько колись крокував
І не знала я болю розлуки.
Та недовго прийшлось нам у парі прожить.
Людське щастя потонуло в горі.
В сорок першім пішов ти катюгу громить
На землі, у повітрі й на морі.
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Про чекання моє не розкажуть слова!
Кожен день листоношу стрічала.
Назвав першим страшне він те слово – вдова,
І на стіл похоронка упала.
Ще й сьогодні не вірю у звістку страшну,
Все надіюсь на щось і чекаю
В білу днину погожу і в пору нічну,
Я все потай тебе виглядаю.
Ось прийди і поглянь, як квітує садок
І чекає тебе він щомиті.
Яблуньки ці садили з тобою удвох,
Що сьогодні плодами налиті.
Разом з садом росте і твій рідний синок,
Набирається розуму й сили.
Та частенько він хмурить чоло від думок,
Тих, що радість йому підкосили.
Перед фото твоїм кожен день він стоїть.
Гімнастерку твою приміряє,
Не забув він, Васильку, тебе ні на мить,
Образ твій нам життя надихає.
Хочу висловить мрію усіх матерів,
Що солдатськими вдовами стали:
Щоб не стало у світі війни паліїв,
Щоб наголову всіх їх скарали.
Ми не просимо миру, пригнувши коліна!
Маєм право його вимагати.
Заявляє про це всім моя БАТЬКІВЩИНА
І я – жінка, дружина і мати.
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Щоб мир землею крокував
Вже цілих ШІСТЬ десятків літ
Не зна Вітчизна смертних воєн.
Сміливо розірвав колючий дріт
І мир проголосив наш славний воїн.
Але була колись війна,
Жорстокістю своєю ще небачена.
Багато крові пролила вона,
Людьми і Богом нині не пробачена.
За те, щоб сад сьогодні цвів,
Щоб діти мирно вчились в школі,
Комбат на бій солдатів вів
І смерть знайшов на браннім полі.
Вже не радітиме жаданій ПЕРЕМОЗІ.
Його весілля не справлятиме рідня.
При битій матінка стоятиме дорозі,
Сльозами шлях вмиватиме щодня.
А він людською пам’яттю вернувся,
У ЦЕНТРІ тихо пам’ятником став.
До всіх суворо й гірко посміхнувся,
Про жах минулий людям нагадав.
Стоїть у світлій бронзі воїн.
Це той, хто перемогу нам кував.
Щоб світ не знав жахливих воєн.
Щоб мир землею крокував.
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Левіна Оксана Володимирівна народилася в місті Миргород. Після закінчення
Черкащанської восьмирічної школи Миргородського району, навчалася в Гадяцькому
училищі культури (1989), а згодом в Харківському державному інституті культури (1995)
за спеціальністю бібліотекознавство та бібліографія. З 1989 року працювала бібліографом
Хорольської центральної районної бібліотеки. З 1997 по 2015 рік працювала керівником
театрального колективу в Міжрегіональному
центрі міста Хорол, за що була нагороджена
нагрудним знаком „Відмінник освіти України”. В 2016 році здобула другу вищу освіту в
Київському національному університеті імені Драгоманова за спеціальністю учитель української мови та літератури та зарубіжної літератури. З 2016 року – директор Хорольської централізованої бібліотечної
системи.
Оксана Левіна учасник багатьох різноманітних фестивалів та конкурсів, дипломант Всеукраїнських фестивалів „Софіївські зорі” (2004),
„Вишневі усмішки” (2007), переможець І Всеукраїнського еко-фестивалю „Лель” (2008) та Всеукраїнського фестивалю творів бібліотечних працівників 2016 року. Автор поетичних збірок „Храм душі моєї”
(2007), „Український переспів долі” (2016), „Галерея жіночих образів”
(2017), багатьох сценарних розробок, казок, вистав, оповідань.

З Незалежністю, Україно!
Хто знає з чого народилась Україна?
З краси дівочої, з Дніпрової сльози,
Із кетягів червоної калини,
З хмільної виноградної лози.
Із райдуги, що стала понад степом,
Із колискової щасливих матерів,
З дитяти, що приніс у дім лелека,
Із Чорного й Азовського морів.
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Із заповіту віщого Бояна,
Із Ярослава мудрого чола,
З „Слова о полку Ігоря” нам слава,
І мудрість наших пращурів прийшла.
З походів княжих, біблій рукописних,
Із хлібних жнив, і поту трударів,
Із істин заповіданих правічних
З вінка барвінку рід батьків розцвів.
З козацьких дум, із гордості і слави,
Із крові, що пролита у боях,
Із Києва, Донецька і Полтави,
З кохання, що прославлене в піснях.
З віршів Шевченка й Лесиної долі,
Із битв за місто Київ і Дніпро!
О, як же довго ми ішли до волі,
Але зняли з плечей своїх тавро.
На мові калиновій нашій думи,
Бринять джерельно в зелені дібров,
По наших землях в зоряній задумі
Господь-хранитель з вірою пройшов.
В Софії Київській Орантою спасенні,
Захищені від рабства і ярма,
На волю і життя благословенні,
Ми Українці в світі недарма.
Народжена свята моя Вкраїна
З волі народу самостійним буть,
Жить незалежним, гордим і незламним,
І саме в цьому – в волі нашій суть.
І серце б’ється в вільній Україні,
Тож, вас вітаю, наш козачий рід!
Із святом незалежної країни,
Нехай під ноги стелеться нам цвіт.
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І хай не буде зроду переводу
Родині нашій незалежній гомінкій!
Крізь все життя любов у своїм серці
Я пронесу в душі палкій своїй.
Живи, Вкраїно, і квітуй у славі,
На щастя дітям многії літа.
Із Незалежністю, уквітчана державо,
Моя прекрасна матінко свята!

За єдину Україну!
Над нами вітер революції буя,
І дим війни в світанку як примара.
Знов Україну хочуть розірвать,
Віддать на глум і потопити в чварі.
Сусід диктує, як нам треба жить,
Напевно дума, що нема в нас честі,
Що ми дозволим ноги витирать,
Й потерпимо свавілля і безчестя.
Що древній Київ не столиця нам,
І що немає в нас свого пророка.
Дума Росія, що Вкраїна – сирота,
Що буде кинута народом одинока.
Столиця України – не Москва!
І ми народ, що зветься українським.
Ми – нація! Це не пусті слова!
Нас не затягнуть у ярмо російське.
Ми той народ, що здобува права,
Що бореться супротив бід й неправди.
Проти корупції, проти свавілля й зла,
Що незалежність виборов назавжди.
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Липень 2011

Самодостатні, сильні, бойові,
Ції зими ми правду всі пізнали.
Загинули найкращі в нас сини,
Небесній сотні „царство” ми послали.
Нас 45 мільйонів! Криця! Твердь!
І хай не ділять нас на схід і захід.
Ми – Україна: і Донбас, і Крим,
І Львів, і Київ, й Запоріжжя, й Харків.
Ми на Полтавщині вирощуємо хліб,
І ми поділимось ним з заходом і сходом.
Щоб в кожного вкраїнця був обід,
Бо ми давно вже є одним народом.
Хай наші діти їдуть влітку в Крим,
До сонця, до гостинності, до моря.
У нас одні на всіх і хліб, і сіль,
Одні на всіх: і світла радість, й горе.
В степах Донбасу викується сталь,
На Полтавщині щедро вродить жито.
Наука Харкова збудує магістраль,
І кораблі, що вийдуть на орбіту.
Народні промисли ідуть від гір Карпат…
Ми ж рід козачий по Дніпровім плесі!!!!
Подай нам руку, запорізький брат,
Підтримай мужністю, місто – герой Одеса.
Зігрійте, луганчани, нас теплом!
Житомир й Вінниця, ставайте поруч з нами,
Із нами пісню, Львове, заспівай,
Братайтеся, Чернігів, і кримчани.
І Схід, і Захід, ви ж нам не чужі,
І Північ, й Південь, – вчора ж ми дружили.
Не відрікайтесь, не цурайтесь нас –
Хай не розлучать нас ніякі сили.
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Ми є народ, і корінь в нас один,
І нас ніяким ворогом не взяти!!!
Ми будемо єдині, хоч би що!
Ми станем наймогутніші й багаті.
Нехай не змінює Росія карту нам,
Бо синьо-жовтий стяг над нами сяє.
За Єдність, Незалежність, за Народ
Він нас усіх боротись закликає!!!!
Пізнали ми скорботу, смерть і плач.
Не одна мати втратила дитину.
Якщо я винна, Господи, пробач!
Та всіх молю – не руште Україну!
Нас об’єднав давно кобзар Тарас,
Він заповів за правду нам стояти.
Є незалежна Україна для всіх нас,
І лиш вона усім єдина мати!!!

1 березня 2014 року,
день, коли російські війська
увійшли у Крим…

Ми з тобою йдемо …
Моя рідна бабуся Марія під час ІІ світової війни пройшла свій голодний і холодний шлях, з окупованого німцями Донбасу, на Полтавщину
в пошуках хліба і кращої долі. Разом зі своєю мамою, а моєю прабабусею
Устиною вона тягла маленький візок, на якому лежав домашній нехитрий скарб. Ця страшна подорож і лягла в основу цієї поезії. Всі враження чотирнадцятилітньої дитини, яка із жахом бачила лихоліття
війни і хотіла вижити…
Ми з тобою йдемо по розбитій воєнній дорозі…
Сипле дощ весняний на нас сльози холодні свої.
Я у тебе одна… Розгубили ми всіх у дорозі.
Всіх забрала війна і не в тебе лише однії.
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В перші ж дні, мов туманом, був поглинутий батечко наший,
І сестрицю Ганнусю ешелон потягнув в дальній край.
Десь три брати мої потонули в воєнній цій каші,
Й мати Господа молить: „Хоч Марусю мені залишай”.
Я і мама йдемо із Донбасу з голодного краю
До бабусі додому, у Полтавську мою Бодакву.
Кажуть, там є ще хліб, урожай у селі був багатий…
Ну, а німець жорстокий обсипає вогнями Москву.
Я маленька така, хоч чотирнадцять стукнуло в жовтні,
І матуся весь час наріка на худенький мій стан.
А я ж з голоду пухла ще малям в тридцять третьому році,
А тепер ось війна… Не дитинство, а злий ураган.
Пів весни я іду, ще коли просинались струмочки:
Із фашистських листівок я пускала кораблики вниз.
А тепер вже на вишнях висять ягідки і листочки:
Я зелені жую їх – це для мене великий сюрприз.
Я тягну цей візок, хоч розбила уже босі ноги.
А матуся сьогодні в нестямній гарячці лежить…
Чи ж ми встанемо завтра дві скорботні нещасні небоги,
Чи за тим горизонтом нас злий нелюд захоче убить?
Хоч не всі вони й злі… пам’ятаю два тижні потому
Нам дали попоїсти якісь два німецькі бійці.
Я такого не їла!!! А, можливо, то просто від втоми,
Мені видались дивом дві цукерки й два хлібні крайці.
Я тепер назавжди географію вивчила нашу…
Не по картах шкільних – я пройшла майже тисячну путь!
Й не вдалося мені на шляху зі смутного Донбасу,
Хоч якийсь тихий кущик, хоч камінчик лихий обминуть.
Я іду, і не знаю, чи прокинуся завтра уранці?
Хоча іноді хочеться мені вмерти, спочити за мить.
А в дитинстві ж так мріяла ходить в школу із книгами в ранці,
І як виросту, потім трьох красивих дітей народить.
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А тепер, як подумаю, що ці діти тут будуть рабами!..
Ні! Не може цього Господь-Бог наш таки допустить!
Ми не скоримось, ні! Не кістьми тут поляжемо, мамо.
Через терни і біль дождемо Перемоги ту мить.
Ми з тобою йдемо… І ми виживем, смерті в супротив!
У кістлявої душу я свою таки все ж відберу.
Не дозволю, матусю, вмерти тут, де Хорольські ворота.
Я сама наш візок … за обох потягну … в Бодакву…

Червень 2005

Легенда про мальви
Нашому земляку, загиблому під Іловайськом Андрію Деребченку
присвячується…
Чекає мати… Знов чекає мати
Дитя кохане, – сина край вікна.
Його війна забрала у солдати,
Його й згубила ця страшна війна.
Прийшла та звістка із фронтів кривавих,
Що він поліг героєм у бою.
Але сказала мати: „Я не вірю,
Кровину серцем чую я свою.”
Не покриває голову у чорне,
Бо вірить, що він вернеться – і край.
Хто матері з вас може заперечить,
Хто скаже їй, що, бідна, не чекай?...
Вони весною з сином посадили
Рядочок мальв перед походом в бій.
І він сказав: „Якщо розквітне біла,
То, значить, мамо, я іще живий.
Якщо червона зацвіте при хаті,
То, значить, десь поранений – журись…
А чорна, як розквітне, то, рідненька,
Поліг в бою… – за душу помолись…”
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А під вікном тоді розквітла в неї
Червона мальва, мов синівська кров,
Засяяла красою над землею,
Розп’яттям увінчала ту любов.
І мати вірить, що її дитина,
Хоч зранена, але іще жива,
І молить кожну мить вона й хвилину,
Що вернеться він й скаже: „Ось, я, ма...”
А квітка мальви більше червоніє,
Полита слізьми матері тії,
І їй сказати бідній не посміє,
Що син загинув в тій страшній війні.
Удень при світлі сонця пломеніє,
І їй святу надію подає.
Та тільки ніч все саваном покриє,
Та квітка мальви чорною стає.
Вона несе вдовину ту скорботу,
Вона себе у чорне покрива.
Бо навіть квітка в жінки не посміє
Забрать надію, поки та жива.
Чорніє й плаче – місяцю і зорям
Скорботу повіря й свою журу:
„Даватиму я матері надію.
Доки сама зимою не помру.”
І восени боролась вона з вітром,
І до негоди червоніло тло,
І в дощ живим горіла смолоскипом,
Мов відганяючи від жінки страшне зло.
Й зима навколо холодом біліла,
А мальва та нескорена цвіла,
І мати ждала, вірила й молила,
Надія в неї жевріла,.. жила.
Вона до квітки тихо говорила,
Ті чув молитви навіть Бог святий,
Як мати виглядала свого сина:
„Вернись додому, рідний мій, живий…”
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Чорніли круки в небі того ранку,
Як тіло сина в хату принесли,
І коси побіліли до світанку,
Від горя материнського й журби.
Скорилась й мальва, – цвіт її останній
Благав святу брехню її простить:
Із чорних пелюсток криваві рани
Сльозами встигли землю напоїть.
Вони удвох від горя скам’яніли,
Мов мали душу на обох одну.
Червоне й чорне – кольори скорботи,
Які малюють цю страшну війну.
О, скільки ж мальв на цій землі стражденній,
З крові синів у полі проросло.
За ці віки скорботи й лихоліття,
Людських трагедій скільки вже було.
Беззахисним, самотнім смолоскипом
Палахкотять ті мальви по землі,
Кричать до людства тим червоним цвітом,
Мов мати протестують: „Ні – війні!”
З сердець героїв мальви проростали,
Заплакані жіночими слізьми.
Вкраїнську землю цвітом увінчали
Сини, що не вернулися з війни…

Героям майдану
Це лиш в легендах – кров людська, що впала,
Калиною у лузі пророста.
Це лиш історія про мучеників каже,
Що їхня смерть невинна і свята.
Скажіть це матері, що втратила дитину,
Скажіть це батькові, чий рід тепер погас.
Хто хоче, щоб таке вселенське горе
Торкнулося крилом безжальним вас?
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Жовтень 2015

Вони погасли в полум’ї майдану,
Ніхто не мріяв про такий кінець.
Для батька й матері син з мертвих не повстане,
І діти в сиротах спокутують вінець.
Із двох сторін стоять брати вчорашні,
І тут і там – герої й тільки так.
І хто правий, і діло чиє справжнє,
Чий крик душі, і чий звитяжний стяг?
Пала Вкраїна, гинуть прості люди,
І Київ задихається в вогню.
То хто ж правий? Хто булаву здобуде?
І хто зупинить цю страшну борню?
Над Києвом пливуть дими повстання,
Народ кричить: „Не хочемо так жить!”,
І знову, й знову у часи світання
Чиєсь життя до Господа летить.
Вже 100 загиблих, скільки іще треба
Невинних жертв, що впали на Майдан?
Нам об’єднатись й жити в праці треба,
Нам треба всім оговтатися від ран.
Пала в вогні скорботна Україна,
Вона ж для нас єдина і одна.
В душі у матері, що втратила дитину,
Тепер навік оселиться війна.
Ми пом’янемо тих, кого немає,
І хто життя віддав в буремний час.
Хай Україна наша розквітає,
Вони за це боролися для нас.
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Березень 2014р.

Забрали хлібороба на війну
Моєму брату Вані, що перебуває у зоні АТО
Жниварський степ умить осиротів:
Не вийшов комбайнер до сонця зранку,
Не розбудив він тишу на світанку,
Козацьку пісню щиро не завів.
Забрали хлібороба на війну,
І він залишив рідне житнє поле,
Де золото пшеничне неозоре,
Де він пізнав природи таїну.
Забрали й не спитали бідака,
Чи може у людину він стріляти,
Чи воїн він, щоб ворога вбивати,
Чи не здригне в бою його рука?
Він зранку звик із сонечком вставати
І засівати землю до знемог,
Бо він сівач, творець, досвітній Бог –
Йому життя не личить забирати.
Він на війні, а поле – сирота…
Бо не усі вкладають в нього душу,
А він пішов, бо як мужчина мусить,
Іти на бій, стріляючи в жита.
Забрали хлібороба на війну,
Бо він повинен воювать недремно,
За солов’їну пісню, рідну землю,
Відстояти повинен він борню.
На варті миру чесно він стоїть,
Бо так чомусь Господь розпорядився,
Що він у дальнім краї опинився,
Щоб цю війну криваву зупинить.
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Щоб в мирне поле йшли його вже діти,
Щоб сіяли жниварський світлий степ,
В якому був сівач він і поет,
І як загине, то за нього жити…

Ставимо виставку…
Ставимо виставку. Книги. Світлини.
Грамоти різні і фото з газет.
Напис яскраво сяє з вітрини:
„Героїчна країна. Сучасний аспект.”
Робимо написи в бібліотеці.
По діловому люди снують,
І виглядаємо в вікна малечу:
Учні зі школи малюнки несуть.
Ось, увійшли, відкривають портфелі,
Кожен розказує, що малював.
І побажання від Саші і Лелі
Кожен вкраїнським солдатам послав.
Сонечко, квіти, будинки малечі,
Й добрі слова: „Повертайся живим!”
А позад дівчатко: худесенькі плечі,
І погляд із болем застиглим, німим.
– Ну, що ж ти стоїш? Підходь до нас ближче!
– А в неї малюнка з собою нема…
„Біженка…, – кажуть мені таємниче, –
До нас не говорить… мовби німа.”
Та дівчинка йде, й несміливо вручає
Солдатський, потертий, старенький шеврон.
На ньому емблема військова згасає
Під слідом кривавим, покритим сукном.
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Червень 2015 р.

– Чиє це, дитино? Знайшла десь напевне?
– „Та, ні це від тата лишилось її.
Коли від війни із Донецька тікали,
Ніхто не лишився живий із сім’ї.
І батько закрив всю родину собою…
Солдат був… загинули всі у бою.
Ось так і лишилась сама сиротою
Ця дівчинка Таня в чужому краю.
Бабуся її тут живе в нашім місті”, –
Читала в учителя я по губам.
„Усе розуміє і знає все чисто,
А відповідь пише в зошитах нам.”
І в серці кольнуло: „Чи ж Бога немає?”
В блакитних очах і сльозинки нема.
Хоч відчай дитину нестримно терзає,
В душі в неї й досі жахлива війна.
Вона не говорить, хоч все розуміє,
А хочеться їй на весь світ закричать,
Що є нездійсненна свята в неї мрія –
Родину живою ще раз обійнять.
Ясніють малюнки. А наші дівчата
Гостинці щемливо їй в руки дають:
Хтось яблучок двоє, цукерок десяток,
А дві за дверима тихенько ревуть.
Всі хвалимо діток, і просимо Таню
Щось на листочку нам написать.
І пальці виводять: „Мамо і тату,
Я завжди вас буду із братом чекать…”.
Робимо виставку… Книги, світлини.
І ставить моя тремтяча рука
Маленький листочок – мрію дитини,
Мов долю країни, що стала гірка…
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1 вересня 2016

На моїй мові говорив Господь…
На моїй мові говорив Господь,
Бо лиш вона летить, як його крила,
Вона свята! – так мама нас учила,
Й смачна, як мед, що капає із сот.
На моїй мові малював Господь!
Він говорив: „Ось, небо, сад і жінка,
А ось і чоловік – її підтримка”, –
Й виводив пензлем людства вічний код.
Як українці й працював Господь!
Під змах руки він засівав пшеницю,
І сяючу запалював зірницю,
І вдихав душу в тисячу істот.
На моїй мові і журивсь Господь…
Як люди у неволі помирали,
За рідну землю, як віки страждали,
І кров пролив, нескорений народ.
Хто зрікся мови, тих карав Господь!
Хто зневажав його святі закони,
Безчесно жив, грішив лиш безборонно,
Як Каїн ніс розбраття і клопот.
Та мовою нас милував Господь:
Як батько за своїх дітей він плакав,
Молитвами до неба він балакав,
І знову посилав нам рій щедрот.
По-українськи й спочивав Господь.
Він брав у руки скрипку і цимбали,
І янголи „О, Санну” йому грали,
І йшли гуртом в веселий хоровод.
У Україні і любив Господь!
Писав вірші, освячував нам шлюби,
Читав казки у хаті біля груби,
Й під вишнею складав годинам щьот.
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Моєю мовою і тішився Господь,
А ще на моїй мові він обідав,
Борщем і салом і вечеряв, й снідав,
З’їдав шкоринку до дрібних крихот.
У моїй мові і живе Господь,
І в щирім серці завжди він існує,
Молитви наші й мрії добрий чує,
Хоча їх й не записує в блокнот.
Освячений великий наш народ
Говорить у любові, у родині,
У всій моїй величній Україні
На рідній мові, що нам дав Господь!!!

16 вересня 2017

Я звертаюсь до Вас…
Я звертаюсь до Вас, українське братерство, у слові.
Нащо ми розв’язали страшну братовбивчу війну?
Пролились на землі уже ріки народної крові,
Залишаючи матір – мою Україну сумну.
Замість хліба у землю, ми кидали вибухи з градів,
Замість ниву збирать, ми палили нескорений степ.
Ми впустили у душі чужинську орду хижих гадів,
Що тримають ярмо, щоб загнать нашу волю у склеп.
Уже третій Великдень біль країни зовсім не вщухає,
І під дзвони церков молить мати дитя захистить,
Бо на захист землі, що тепер смолоскипом палає,
Кожна мати повинна своє рідне дитя відпустить.
Не для війн ми давали життя нашим зоряним дітям,
А для того щоб в світі щасливо і мирно жили,
Щоб життя їх було, як веселка у променях літа,
І щоб сіяли в землю золотаві свої мозолі.
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Щоб наш рід український возвеличивсь в пророчому слові,
Як наш батько Тарас заповів нам усім на віки,
Щоб лунала красива й окрилена батьківська мова,
Щоб сплітало братерство у дружнім єднанні вінки.
Та невже в нас нема свого розуму, сили і духу,
Хоч історія наша сягає в глибини століть?
Чом питаємось в світу: „Що робить?”, мов якісь слабкодухі,
Як невинні ягнята, що не можуть себе захистить?
В нас є сила своя! Є знання від батьків споконвічні,
Що нам мир наказали в державі своїй берегти,
А ми жебраєм в світу, мов старці у жебрацькім лахмітті,
Хоча в нас всього вдосталь, щоб стояти із світом на ТИ!
Ми дійшли до межі, коли прірва між нами зростає,
І нема вороття страшним вчинкам, і серце болить.
Та єдине бажання спинити війну в ріднім краї,
І, як в Біблії писано… пробачить, … провину простить.
Сісти разом за стіл, пом’янути загиблих у Бозі,
Вигнать з хати чужих – досить їм уже порядкувать.
Як батьки нас учили, працювать, може й впасти в знемозі,
Щоб змогла Україна із руїни як Фенікс повстать.
Не один ще Великдень лікувати нам прийдеться рани,
Не один спливе рік, щоб родила багата земля.
Та сьогоднішній спротив, й чути інших глухе небажання,
Це відродження наше неухильно від нас віддаля.
Ми ще вірим в майбутнє, і воно у нас буде величне!
Не колись, а вже завтра ми підіймемось разом з колін.
Я протягую руку – в ній тепло і бажання одвічне
Бути разом, любити й будувати свій зоряний дім.
Я звертаюсь до вас, українське братерство, як мати.
Я звертаюсь до вас в цю годину лиху і страшну:
Досить нашим кровинкам, синам у боях помирати,
Зупиніть непотрібну, страшну братовбивчу війну…

Серпень 2017
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Мартюк Катерина Яківна народилася
7 грудня 1960 року в селі Поділ Великобагачанського району Полтавської області.
В 1982 році закінчила Київський державний інститут культури імені О. Корнійчука
та розпочала свій трудовий шлях на посаді
завідуючої Подільської сільської бібліотекифіліалу.
З 1984 року працювала завідуючою бібліотекою Хорольської ЗОШ № 2 (після реорганізації Хорольська гімназія). Пише поетичні
твори зі шкільних років. Неодноразовий переможець різноманітних
поетичних конкурсів. Лауреат Всеукраїнського конкурсу „На крилах
віри”. Автор поетичної збірки „Пісня жайворонка”.

Україні
Україно моя – уста калинові,
Синь небес і пшеничні коси.
Признаюся тобі у безмежній любові,
П’ю, як трунок, медові роси.
Вікопомно, як рядна наткані,
Так стелились козацькі дороги,
Бо частинами землі порвані
По Дністру, за Дніпровські пороги.
І тріщали чуби під панами,
Не згинались, ламались навпіл.
Та до волі святої, свободи
Потерпали сім пеклових кіл.
І, нарешті, – свята Перемога –
Сміх дитячий на зранені душі.
Та чомусь полинова гіркота
Як потрава, і ранить, і сушить.
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Піднялась в небо скошена Сотня,
Богом прийнята, вмита слізьми,
І збивала чергова плотня
Похоронної метри тасьми.
Так жертовно злились батальйони
„Полтава”, „Айдар” і „Азов”…
Ллється кров і вже плачуть мільйони,
А з Кремля маніяк бреше знов
Де кінець? І де тая година,
Що у тиші замріяться сни,
Буде братом людина людині –
Нам чекати якої весни?

* * *

Невже твоя доля – кайдани,
Хоч душа і висока й співуча,
І невже ще потрібні майдани
Кров пролити, що знов неминуче?
Твій народ, Україно, терплячий
Та терпінню приходить кінець
Буде битись, та ні, не заплаче
Свідок дум лиш Небесний Отець.
Боже Правий, дай сили стояти
На позиції віри й любові,
Щоб держава, як святості мати
Ще купалась у рідному слові!

В борні гартується метал
В горні гартується метал,
В борні гуртується держава,
В ім’я добра, в ім’я життя
Зароджується і твориться слава.
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У вирі днів, в труді, в свята величні
І наш Хорол не осторонь стоїть –
Оце буття для нього справді звичне
Вже доленосних більше 9-ти століть.
Ми той народ, що бачив правду й кривду,
І мрію вміє втілювати в життя
Ми маємо, нарешті, незалежність
Сотворимо ж щасливе майбуття.

До дня Хорола
Вже знову над Хоролом лине пісня:
Від гордості у грудях аж затісно!
Ошатно вдягнене до свята свого місто,
Приймають земляки вітання урочисто.
Згадаймо тих, хто волю здобував,
Колиску нашу спільну будував
Так будьмо ж гідними, продовжимо почате,
Творімо долю для Хоролу свято!
Єднаймо душі Господу в молитві,
Єднаймо сили, щоби вистояти в битві,
Сади садімо, засіваймо квіти,
Щоб радісно і дзвінко щебетали діти!

Козацтву Великобагачанщини
Наша уява малює козака:
Кінь, шабля, оселедець, люлька.
Козак сучасний не танцює бойового гопака
Та й коней в нього може бути кілька.
Козак – це воїн, патріот, держави син,
Життя покласти згоден на олтар Вітчизни,
Боєць, що в полі може буть один,
Любов до України від народження й до тризни.
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Знаю, Багачанщина ще має тих синів,
Що згуртувалися в години лихоліття,
Це й їхній голос на Майдані забринів
І вимести готові все державне сміття.
Були й такі, що страх переважав
Патріотичний дух десь трохи таки схибив,
Вже потім сам себе потроху зневажав,
Що якийсь порух ледь з сідла не вибив.
Та вірю, що таки настане час:
Козацтво українське буде чогось варте,
І порожнім не буде їх глас –
Куватиметься надміцним сталевим гартом.

Пливе кача…
Лезом, наче
Проклята мить…
Душа болить:
Народу плач
Благає „Побач!”
Як куля косить,
Вкраїна голосить,
Господа просить
„Дай сили зносить…”
Лиш чорнокрила
Сліпо з’ятрила,
Кров’ю покрила
Скреслі вітрила.
Зникла безодня
А в небо – Сотня!
І сліз вже нема
Просвіток – пітьма!
Палюга, незряча
Куля гаряча,
Лиш лезом наче
„Пливе кача…”
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Сивина
Людини в тім нема вини,
Що появляються сріблинки сивини.
Якого б не було те кольору волосся,
Чи як смола, а чи пшеничнеє колосся.
Відомо: сивина не відрізняє кольору і віку,
Та їй підвладні часу плин і спосіб ліку.
Вона то крапельками срібла помічає –
Людина й не зверта уваги зазвичаєм,
Малює пасма і виводжує риски,
То зафарбовує мазочками виски.
Поглянеш у люстерко, кинеш оком
І, раптом, помічаєш ненароком.
Не милує нікого біль-печаль,
Лиш викликає у оточуючих жаль.
Серце стискається, що пасма сивини
З’явилися у діток непотрібної війни.
Хто відповість за рано посивілих?
Ще і грішити перед Господом невмілих.
За тих, хто платить за чужі гріхи,
Вбирає в себе вже з народження жахи,
Хоч не відчує з часом біль утрати,
Та рідних їх ім’ям не зможе називати.
Прошу, щоби почули ті, хто винен,
Не витягали зброю десь з-за спини.
Щоб з віком лиш торкалась сивина,
Мрію так не лише я одна.

Призовнику
Летиш у світ далекий, невідомий.
В душі сум’яття, щем за рідним домом.
Береш тепло із батьківської хати,
Напутніх щирих побажань багато.
Скажу: ти не губись, крокуй сміливо,
Хоч доля, як відомо, річ мінлива.
Неси з собою в серці ласку материнську,
Їй не скупись на вдячність по-синівські.
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Турботи батька і його тривогу
Несеш сьогодні у незвідану дорогу.
Та повертайсь щасливо із далека,
Як прилітає з вирію лелека!

Захиснику Вітчизни
Кажуть, бути царем неважко,
А от лицарем справжнім одвіку
Чесним, сміливим, відважним
Гідне дійсно звання чоловіка.
В обладунках, з щитом і мечем
На кордонах своєї держави,
Серцем мужнім і вірним плечем
Найдорожчою честю вважали.
Канули в вічність сторіччя,
Бої, сутички, битви і війни
Погляд смерті прямо у вічі
Ядра, кулі, снаряду чи міхи.
У наш час це також потрібно,
І нікуди в тили не зник –
Батьківщину, як матір рідну,
Заступа, боронить захисник.
Щоб дитя спало в спокої, мирі,
І дружина слізьми не вмивалась
В Україні, чи десь в Алжирі
Це щоб завжди йому вдавалось!
Дай же, Боже, здоров’я і сили,
Міці сталі, чи може дуба,
Негаразди щоб не скосили,
Лиш кохання одвічна згуба!
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Про мову, як намисто
Намисто нижеться разочок за разком…
Забарвлені пустим, калиновим мазком
У Закарпатті – з виноградних лоз:
За горами не студить їх мороз.
З сивих Карпат, з широких полонин
З озер Польських, з передгірських долин,
Як Лівий берег низку додає,
То й Таврія спішить низать своє.
А там вже Слобожанщина, Донбас –
Радіє, мабуть, в небесах Тарас,
Що мова, купана в любистку,
Відроджена, не тіниться в прихистку.
Цвіте в намисті – дорогі коралі
Вже без цензури, гніту і моралі,
В стрічках барвистих, у вінках яскравих,
В піснях високих, злетах полум’яних,
І повниться, наче Дніпро весною,
Їй простір є, і доля затісною
Не буде вже, допоки світу світять
І сонце й місяць, й зорі небо мітять!

Дарунок синові
Вечорами і рано зранку
Шила синові вишиванку…
Хрестик мамин лягав рівненько:
Рукотворний дарунок неньки.
Вдягни сорочку
В долю, синочку,
Рівна мережка,
Пряма стежка,
Ще й диво-квіти,
Щоби радіти,
А міцно звито,
Щоби любити.
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Буде синові оберіг –
Вже рветься зринути за поріг.
Розправить хоче високо крила
Натхненний розум і міць і сила.
Вишиваночка аж горить,
Злились тепла там кольори.
Любові вистачить на все життя,
Що мати синові вплела в шиття.

День примирення
Не гриміли салюти:
„Героям слава” – чути.
У залі стяги, квіти,
Батьки, діди і діти:
День примирення – радість і сльози
Музика, пісня, поезія, проза.
І тихо пам’ять лине,
Де полк за полком гинув.
Війна, як буря чорна,
Змолола біль у жорнах.
Обпалила душі, зранила серця,
Щастю і коханню – сухого вінця.
Чужа війна торкнула,
Біда не обминула.
Афганістан пекучий…
Душман, мов гад повзучий,
Не пощадив в атаці, змітав військовий стан:
Здіймався круком в небо не раз „Чорний тюльпан…”
Чорнобильська заграва
Також життя забрала,
Спеклась і спорожніла,
Та пилом лихим сіла.
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Примарами оселі
І полиновий смак,
Що атомна загроза
Висить на зоні знак.
Дитячі страхом очі,
І обстріли щоночі.
Війна щораз падлюча,
Бо кров’ю неминуче
Наважує убите, спотворене життя
За гріх який? Не знаєм до пуття!
Тож, примирення миті
Чомусь сльозами вмиті:
Тут радість, біль єдині
В коханій Україні.
Та віра непохитна, невгасима
Щоденно терпляче у Бога просима.

Моя Україна
Моя Україна – хатинка біленька,
Де татова строгість і ласкава ненька,
І, жайвір під небом і, килим-спориш:
За мрією подумки в далі летиш.
Моя Україна – це школа, знання,
Молитва до Бога бабусі зрання,
І яблуні в цвіті, і в сокові груші,
І світ, що так манить і скоро вже рушиш.
Моя Україна – це Київ – столиця,
Моїх однокурсників-юності лиця,
Кохання зрадливого тінь-попелище,
І сила духовна здіймається вище.
Моя Україна – синочок і доня,
І кицька пухнаста в дворі на осонні,
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Улюблена справа – колеги і друзі,
І злети й падіння – усе по заслузі!
Моя Україно – хода моя хресна,
І гідність, і воля, і Сотня Небесна.
200-ті, 300-ті – незгоєна рана.
Війна – не АТО, вже доволі обману.
Моя Україна – це небо й пшениця!
Дитяткові в мирі ще казка насниться.
І мати щаслива, що син біля неї,
І мальви рожеві, і білі лілеї.
Моя Україна – це мрія і пісня:
У душах глибоких їм трішки затісно.
Донбас і Карпати, Волинські озера,
Дніпро повноводий і Кримські печери.
Багата і щедра земля моя плідна,
Життя незгасиме і доленька гідна
В колоссі сплелися на щастя родини:
Моя Україна – могутня, єдина!

Хоролу – 934
На вітрі тріпочуть вітрила століть,
І маки квітнуть, мов пролита кров.
Тобі не можна просто так старіть,
Хороле мій, моя замріяна любов!
Тобі признатись не завадить знов
Яснієш, наче юнь легка, крилата,
І пісня лине, душу рве немов,
Як дзвін з небес – твоє нестримне свято!
Каштани й липи тихо шелестять,
Дощі свої мелодії ведуть,
Лелеки навесні незмінно прилетять –
Нове життя – твоя основа й суть!
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Новак Любов Михайлівна народилась
26 грудня 1953 у селі Штомпелівка, де і закінчила школу. Продовжила навчання, здобуваючи робітничу професію при школі фабрично-заводського навчання Полтавської
бавовно-прядильної фабрики. Після її закінчення в 1972 році прийшла працювати на
Хорольський молочноконсервний комбінат
продуктів дитячого харчування, де працювала до виходу на заслужений відпочинок.
Темами її поетичної творчості стали вірші про Батьківщину, гумористичні твори,
ліричні поезії-присвяти та пісні.
Сьогодні Любов Новак є активною учасницею народного хору ветеранів „Надвечір’я”, а також виступає із своїми однодумцями – любителями української пісні – учасниками ансамблю „Журавка”, які виконують багато її пісень: „Україна”, „Черемха біла”,
„Червона мальва”, „Хоробрий козак”.

Не покидайте свій рідний край
Недавно стріла односельця,
Що втік – поїхав у Канаду.
Шукав там райський він куточок,
Тепер карається за зраду.
Розговорились, він повідав
Про гірку доленьку свою,
Що треба тут останнє з’їсти
Щоби тікать на чужину.
Тікаєш в Сирію, в Європу,
Біжиш спішиш до Сингапуру,
Втекти ти можеш до Китаю
І в Гватемалу навіть здуру.
Та хто ти там? В отих країнах,
Де все тобі таке чуже?
Хтось пожаліє? Чи розрадить?
Чи твою мову збереже?
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Нехай Париж, Хургада, Рим,
Нехай Венеція, – це рай.
Мене покинуть рідне місто
Ти не старайся, не вмовляй.
Скажіть, як можна не любити
Черешню в вітру на плечі,
І аромат, п’янкий та ніжний
Від матіоли влітку уночі.
Де соняшники, мальви, чорнобривці
Мене стрічають, як я вийду з хати.
„Не зраджуй землю, що тебе зростила” –
Заповідала рідна мати.
Саджай садок, а під вікном бузок,
Щоб сіла бджілка на маленьку квітку,
Щоб хрущ гудів, щоб тьохкав соловей
І стиглі вишні червоніли влітку.
І де б по світу не носило
В вирі життя, і часу плину,
Все тут моє, все надзвичайно рідне –
Сюди з доріг далеких лину.
Навіть метелик отой гарний,
Що примостився на калину,
Він також мій, і такий рідний
Все це – ніколи не покину.
Той, хто до рідної домівки
Всім серцем щиро прикипів,
І мої вірші, й мою душу,
Беззаперечно, зрозумів.
Бо тут мій сад, любисток мій,
Навіть метелик білокрилий.
Й калина в мареві надій,
І навіть погляд рідний твій.
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Спинися, мій брате!
Російський солдате, мій друг і мій брате,
Кому догоджаєш свавіллям своїм?
Не треба вбивати, і кров проливати,
Життям ризикувати твоїм і моїм.
Залишились дітки – маленькі сирітки,
А в тата й матусі вже синочка нема…
Дружина-вдовиця, дзвінка, білолиця
Змарніла й подушку слізьми облива.
А нам би зібратись, та ще й обійнятись,
І келих підняти за дружбу й любов.
Своїм автоматом убий того ката,
Що з братських народів висмоктує кров.
На білому світі є різні країни,
Де ріки і гори, й квітучі лани
Та тільки одна на землі Україна,
А ми її доньки і вірні сини.
Російський солдате, мій друг і мій брате,
Облиш догоджати здоров’ям своїм,
Спинися, мій брате, не треба вбивати
Життям ризикувати твоїм і моїм.

Україно моя!
Україно моя! Я за тебе молюсь щохвилини!
За родючі поля, за вузенькі у лісі стежини таємні.
В незвичайнім намисті у лузі червону калину,
І за милу, струнку у віночку з волошок дівчину.
Україно моя! Я щоночі благаю у Бога,
Щоб лише друзі і брати підступали до твого порога.
Щоб дивився юнак у дівочі очиці-озерця,
Щоб у тата і мами ніколи не краялось серце.
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Україно моя! Хай красуня-весна тобі радо всміхнеться,
Із небес до землі промінь сонця ласкавий поллється.
Щоб лягло в теплу землю маленьке родюче зернятко,
Щоб щаслива матуся тримала здорове дитятко.
Україно моя! Я бажаю тобі процвітання,
Під калиною в лузі закоханих щире зізнання,
Щоб зозулі кували і весело бавились діти,
Щоб могла ти, стражденна, усіх їх теплом обігріти.
Україно моя! Підіймайся! У тебе є сила!
У борні розправляй свої, зранені війнами, крила.
Я бажаю тобі, хай загине одвічна руїна,
Бо нікому не вдастя поставить тебе на коліна.
Нехай ворог сусід ще бажає нам краху у злеті,
Щоб була ти остання на нашій великій планеті.
Та не згасне надія, злетиш моя мила до сонця,
І постукає радість в твоє, Україно, віконце.

Тобі, Хороле!
Мій рідний край, моя земля,
Люблю тебе душею й щирим серцем.
Дубовий гай, і ботанічний сад,
І Голубиху – річечку-озерце.
Хорол мій древній – місто сивочоле
І кольорові квітнички довкола.
Люблю грайливі весни, теплі роси,
Важке колосся в золотавому покосі,
І осені багатої дарунок,
І лагідного сонця поцілунок.
Стрункі ялини, клени і каштани,
У сквері сміх і гамір дітвори.
І неквапливі сусідські розмови
В блаженний час вечірньої пори.
Пошли благословення, Діва-Матір,
І спраглу землю ти напій дощем,
За тебе я молюся, мій Хороле,
Тамуючи надію й тихий щем.
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Сепаратистам
Ви жити тихо й мирно не схотіли.
Свою Республіку їм хутко подавай!
Ви думали на крові на руїнах,
На людськім горі в’їдете у рай?
Та ж ви, цинічні псевдо-патріоти,
Що з „градів” громите садочки і двори,
Яким не жаль жінок, пенсіонерів,
Та що там говорить, – навіть шкільної дітвори.
Сотнями гинуть геть зовсім невинні люди.
За що? За що? Хочу спитати вас.
Яким же ідіотом треба бути,
Щоб сплюндрувати трудовий Донбас?
Ви думали, що дужі і всесильні,
А получили в пику й по руках,
І хлопці наші, справжні патріоти
Примусять вас стояти в бур’янах.
Горлали ви усі, як навіжені
Про „ЛНР” та „ДНР”, та децентралізацію,
А треба було б неодмінно провести
Усім вам у мізках стерилізацію.
Щоб сліду не лишилось після вас
Ні духу, ні дитини, ні билини,
Коли ви смієте, цинічно так топтать
Свободу, гордість і права Людини.
І будете ви каятись і скиглить,
Довіку не встаючи із колін,
Не буде вам ні жалю, ні пробачень
Від нинішніх, і від прийдешніх поколінь.

Лечу думками в край Донецький
Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята,
Понесіть мене до тата, де тривожно даль гримить.
Посміхнулося хлоп’ятко, сіло верхи на гусятко,
Ясний погляд затуманів, і дитя щасливо спить.
Ніч прийшла холодна, темна, виє вітер за вікном,
А малята наші, милий, міцно сплять солодким сном.
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А мені ніяк не спиться, у грудях весь час тривога
Все частіше, мій коханий, я звертаюся до Бога,
Якби ти знав, як же болить ота твоя нестримна вдача,
Коли несе тебе у бій палка любов і кров гаряча.
До мене, до наших дітей і України вольну волю.
От обдурити б ще оту війну, що, мов стріла, летить у мою долю,
Людей калічить, залиша сиріт, ущент руйнує дах над головою,
Вкрива шрамами тіло, а матусь, мов інеєм покрила сивиною.
А за вікном колючий вітер завиває,
Холодні зорі проглядають з висоти.
А я лечу думками в край Донецький…
Коханий, милий, рідний, як там ти?
Хай збереже тебе моя любов і віра,
Бо я тебе так віддано кохаю.
У щасті хочу жити із тобою, милий,
Щоночі Бога милосердного благаю.
Минає ніч, тривожна і сумна
І ранок голубий уже в віконце стука,
Щебече знов в кімнаті дітвора
І вдень стиха моя душевна мука.

Співає-плаче українка
Співає-плаче українка,
До неба руки підійма:
Була сім’я, було кохання
Та милого її уже нема.
– Ой, як же мало пожили ми в світі,
Лишилися без тата діточки,
І по чиїй вині вони страждають
Наші маленькі рідні квіточки?
Хто їх пригорне? Хто їм допоможе?
Отой катюга, що сидить в Кремлі?
Хіба він бачить? І хіба він чує,
Як плаче жінка й діточки малі.
І лине моє слово матерям Росії:
„Чому ви, подруги, зрадливо мовчите?
Хіба не бачите, як в Україні нашій

95

Гаряча кров ваших синів тече?
Жінки Росії, сміло підіймайтесь!
За щастя й майбуття своїй дітей
Женіть того братоубивцю з трону –
До тюрем не схова усіх людей.
Бо це не президент – це монстра клапоть,
Що всім роти заткнув собі в угоду,
Який іде по головах, по трупах
І вашого і нашого народу.

Журавлики-сини
Живе журавка біля джерела,
Звела гніздечко птаха молода,
І п’є журавка воду з джерела
В якім цілюща б’є із дна вода.
Зростила мати журавлів-синів,
Зміцніли крила й вітер зашумів,
І полетіли птахи молоді
Шукати долю у чужі краї.
Летять у небі синім журавлі,
Летять у даль журавлики мої,
Летять у вирій, у далеку путь
Щоб не весні додому повернуть.
Де б не були журавлики-сини,
У рідний край вертаються вони.
І як би тяжко-важко не було
Тут рідна мати, рідне джерело.

Синівська любов
Батьківщино неозора, рідна ненько,
Розтривожилось чомусь моє серденько.
Знову лізуть на твої простори чужинці,
Та грудьми тебе боронять патріоти-українці.
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Скільки ж горя ти зазнала воєн, та навали,
А тепер тебе плюндрують брати-росіяни.
Та не скоришся, не схилиш голову у горі.
Не годитимеш нікому у сліпій покорі.
Бо здолала ти, Вкраїно, татарів, монголів,
Французів та німців ти била до болю.
Повставала із руїни, і в святій колисці
Ти відроджувала знову синів-українців.
Вони в вірності тобі щиро присягали,
Свою силу та любов не раз показали.
Швидше дерево зросте донизу гілками,
Ніж палка любов синівська зникне поміж нами.
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Ревека Людмила Семенівна народилася
післявоєнного 1946 року на Чернігівщині у
родині військового.
За місцем служби батька жила у місті
Ромни, Сумської області, закінчила середню школу № 2 імені академіка А.Ф. Йоффе, а
згодом закінчила Полтавський кооперативний технікум та Полтавський педагогічний
інститут.
44 роки працювала на різних посадах у
Хорольському агропромисловому коледжі,
понад 20 років була заступником директора.
Пише вірші зі шкільних років. У студентські роки друкувалася у молодіжній пресі
Полтавщини, надалі у Хорольській районній газеті.
ЇЇ поезії спрямовані на розкриття високих почуттів патріотизму, кохання, любові до рідного краю, до Батьківщини, розкриття потаємних
думок і покликів душі.

Я хочу жити в Україні
Я хочу жити в Україні,
Багатій сильній і єдиній,
З добробутом у кожній днині.
Я хочу жити в Україні.
Щоб люди просто йшли і посміхались,
Своїм думкам, зустрічним, дітлахам,
Щоб у родині кожній все вдавалось
Зростали діти у щасливих мам.
Всі лають бідність, негаразди, владу,
Чекають допомог з усіх країн.
Ми ж можемо й самі собі дать раду,
Піднять свою країну із руїн.
Сама до нас не прибіжить Європа,
(По географії ми у Європі й так).
Нам треба дома навести Європу
Зібрати силу й волю у кулак.
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Збороти все, що жити заважає,
Хто тягне нас у прірву забуття.
Ніхто крім нас проблем не подолає,
Ніхто не дасть нам кращого життя.
І ми не бідні побирали – маєм встати,
Викинути з двору хлам чужинський
І всьому світові чимдуж сказати:
„Ми є народ безсмертний український!”
І все в нас є, і друзі тут мої,
І люди в праці й прагненнях єдині,
Співають тут найкраще солов’ї –
В такій я хочу жити Україні!
Не перевелися й нині в цій країні
Ні вояки, ні співаки,
Солдати захищають Батьківщину,
Дзвінких пісень співають козаки.

Я вдячна Богу
Я вдячна Богу, що живу на світі,
Батькам за подаровану любов,
Яку я щедро повертаю дітям,
І не соромлюсь дякувати знов.
Я вдячна друзям справжнім, незрадливим,
Бо справжніх їх буває небагато,
Вони зі мною – вірні і щасливі,
І кожна зустріч з ними справжнє свято.
Людина ж інколи невпевнена й вразлива,
Потребує затишку, а часом співчуття,
У ній то сонце, то бушує злива
Та з того і складається життя.
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Щоб жити праведно, нам небагато треба,
Трішки уваги, співчуття, тепла,
Щоб все життя десь поруч біля тебе
Дружня підтримка щирою була.
Від чого ж так черствіють наші душі?
В гонитві за багатством, владою, добром.
Нам ніколи про ближнього подумать
Підтримать словом, співчуттям, теплом…
А що самі одержим навзамін,
Що несемо до рідного порогу?
Я щедро поділюся з Вами всім,
І дякую за це батькам і Богу?

Моя Україна!
Україно!
Матінко, ненько!
Любове безмірна і найчистіша,
Душею і серцем у тебе вкладаюсь…
Ти – Батьківщина!
І воля і сила твоя найміцніша.
У світі найкраща і наймиліша
Пісня мені материнська,
І ніжна, співуча, як цвіт розмаїта,
Мова моя українська…
Тут не місце чужинцям,
Що нам топчуть поля.
Наша це Україна,
Це тільки наша земля!
Безмежні простори, і ріки, і гори,
Колосяться ниви – безмежні поля…
Це моє тут усе…
Соборна, єдина –
Це моя Україна,
І це наша одвічно козацька земля!
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Над Сулою
Кружляє листя в парку над Сулою,
В Сулі вода металом відлива,
Чому ж ти засмутилась під вербою:
Сльози в очах, а на устах слова?
Слова, які не сказані доречно,
Коли була повинна їх сказать.
Тепер лишається стоять і, безперечно,
Сподіватися на зустріч… І чекать.
Чекати й дочекатися – настане,
Ота жадана, довгождана мить,
Щоб всіх, кого чекають – дочекались.
І будуть не уста, а серце говорить.
Наступить день і відгримлять гармати,
І війна відійде в небуття,
І воїни повернуться до хати,
І розпочнеться заново життя.
Історія поділить Україну,
На «до» і «після» цих сумних подій.
Для кожного Вкраїна – Батьківщина,
Ми будемо щасливі жити в ній.
Війна примусила нас оцінити.
Що значить рідний дім, своя земля,
Що значить у своїй країні жити…
Бо Українці в ній і ти, і я!
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Село моє…
Село моє з далекого дитинства
Без асфальту й кам’яних доріг,
Де пахне чебрецями і барвінком,
З бузком, який схилився на поріг.
Дорога вздовж села з густого пилу,
Обніжки в чебрецях і споришах,
А сине небо все село накрило,
Поля безмежні в жовтих пшеницях.
У квітнику красоля й чорнобривці,
Висока ружа в вікна загляда,
В хліву корова, у кошарі вівці,
Спів солов’їний з саду доліта.
Млин за селом – вітряк чотирикрилий,
Баштан без краю – спілі кавуни…
Мій, любий краю, рідний серцю, милий
Усі з села ми – дочки і сини.
Нема давно ні діда, ні бабусі,
Село здичавіло і заросло,
А я всім серцем у село тягнуся,
Немовби все лишень недавнечко було…
Бо із села початок Батьківщини.
Запах землі, любисток, полини,
І почуття великої родини.
І вздовж шляху берези, ясени.

Журавлі
Ключ журавлів у небі над Хоролом.
Летять, курличуть, в ніч летять без сну.
Ще сніг не станув за широким полем,
Вони на крилах вже несуть весну.
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Душа радіє – бачить ті ключі.
І чути з неба пісню журавлину,
Вони летять удень і уночі –
Я подумки за ними лину.
Я хочу Вас так щиро привітать,
І руки простягнути до небес.
Співати хочу, жити і кохать
Кохання – ж не буває без чудес…
Щаслива я, що вмію розмовляти
Із журавлями в синій вишині,
Бо першою завжди мене вітає
Та пісня журавлина на весні!

Діти війни
Діти війни…
Такого їм й не снилось,
І передбачити такого не могли.
Навіщо нам така біда звалилась,
Адже ми завжди мирними були.
До чого прагнули,
За що стояли?
І звідкіля взялися ці „Вони”?
Навіщо ми їх у свій дім пустили
В нас все було… окрім дітей війни
Убило маму, десь воює батько,
Бабуся біля залишку стіни…
І ми на цьому попелищі –
Ми діти-сироти „Гібридної війни”
Де наш садочок,
І чому закрита школа,
Чому кудись поїхав інститут?
І ми чому в лабетах злої волі
Десь прийняті, а не у себе тут.
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Нехай не рвуть снаряди нашу землю
І гумконвой не їде з чужини.
Ми хочем сонця, спокою і тиші
І щоб не було ніде дітей війни.

Місяць над селом
Схилились верби вітами над ставом,
Вітер ледь-ледь хитає ковилу.
Село втомилось, стихло і заснуло,
Тихо занурившися у нічну імлу.
І тільки місяць ходить над дворами,
До хати в вікна загляда згори.
Дитятко притулилося до мами,
Де сон усіх натруджених зморив.
Заснуло все, щоб знову рано встати,
Зі сходом сонця розпочати день.
І піч удосвіта, щоб затопила мати,
Ранні півні звели своїх пісень.
Все спить, притихло до спокою,
Лиш зрідка закугикає сова.
Тільки закохані шепочуть під вербою
Свої найпотаємніші слова.
Не сполохни і не накликай лиха,
Даруй їм, місяцю, любові і тепла.
Благословення нашепчи їм стиха,
Поки зоря ранкова не зійшла.
А прийде день, усе заметушиться,
В роботі благородній на землі.
Хай, люди, Вам життя благословиться
У мирі, злагоді, любові і теплі.
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Полтавський край
Полтавщина! Оспівана в легендах!
Поля, простори, ріки і ліси
Замріяні, зчаровані в обіймах древніх
Твоєї життєдайної краси.
Кременчук могутній на Дніпрових водах.
Лубни за Диким Полем – в сивині.
Тут з Миргорода полк козацький йшов в походи.
Там – Гоголівський край у далині!
Пісенне Глобине і Лисенко Микола,
Раїси Кириченко спів-душа!
Пристрасних Майбород довершені польоти.
Червоні й чорні нитки Білаша!
Зіньків-мудрець й Луценка золото осіннє.
Таємний світ Диканських вечорів.
І Решетилівка у килимах чарівних.
І Гадяч – гетьманська столиця із віків.
Із глибини віків Хорол наш проглядає,
На нас сучасних дивиться здаля…
Чи гідні ми в благословеннім краї,
Чи є душею нам українська земля!
Твоя духовність, Україно, – Полтавщина!
Це мова Котляревського й Чурай,
Це Глібова байки, і Опішнянська глина,
І рушників із Лохвиці розмай!..
Благословенний, творчий, ти такий єдиний
В усьому світі, наш Полтавський край!
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Моя Україна
Як в минувшину, так і донині,
Гублять чвари мою Україну,
Залишають в благій сорочині,
Мову плюндрують її солов’їну.
Як в минувшину ми, так і нині,
Прагнемо боляче вдарить свого,
Посміятись з сусіда у драній свитині,
Віру і гордість зламати його.
Землі давно вже зробили товаром.
Знову Крим і чудові Карпати
Відда́ємо чужинцям задаром,
Довше лише́ б булаву потримати.
Слово із Заходу, раду із Сходу
Слухали й слухаєм дуже завзято,
Через сивий Дніпро не шукаємо броду,
Щоб обнятися щиро із братом.

106

І не бачимо, мов поробились сліпими,
Матір убогу, чорнобильця-сина.
Не помітили, браття, ми днями лихими,
Як зів’яла в вінку України калина.
Як в минувшину, так і донині,
Діла немає до того нікому,
Що сини розбрелись по чужині
І ніхто їх не кличе додому.
Зупинися, нарешті, Руїно проклята,
Земле рідна, з нами тобі розцвісти.
Ще й співати ми будемо довго на свята
І міцні будувати до правди мости.

Повертайтеся, синочки, живими
Воїнам АТО присвячується
Повертайтесь, синочки, живими!
Кожна матір благає і вся Україна,
В чорних хустках зі сльозами гіркими
Домовини, схилившись, стрічає країна.
За честь свою й гідність ви стали до бою,
Матір, дітей боронити й свободу,
Дорога до волі стала безмежно гіркою,
Та ви не здались, бо козацького роду.
Ми просимо вас, сини наші милі,
Хай ворог не дійде до наших воріт,
На роздоллі степів та Карпатському схилі
Хай українськії діти продовжать свій рід.
Зустрілись з „братами” ви у двобої,
Пізнавши чимало „добра” їх і „зла”.
Нас захистили від „Градів” собою,
Велика вам шана і наша хвала.
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Нам воля й свобода даровані Богом,
З цього шляху не звернем на вічні літа.
Зрозумійте, брати, що карає дорога
Тих, хто, зрадивши, з неї негідно зверта.
Повертайтесь, синочки, живими! –
Так благають вас мами всієї країни.
В чорних хустках зі сльозами гіркими
Не хочемо ми зустрічати синів України.

Я – Україна
Захистіть мене, я – Україна,
Я ваша мова рясна, солов’їна,
Я мати, сестра і дружина,
Я в полі верба і червона калина.
Я недавно звелася з колін,
Подолавши зневіру і лінь,
Я Дніпра сивочолого мрія,
Українського роду надія.
Я ще зовсім слабка, як держава,
Та в бою я нестримна лава,
Знов прийшла скрутна година,
А я вірним народом єдина!
Багатьом я свобода і мужність,
Комусь же зневіра й байдужість,
На полі бою я захисниця,
Вашій душі я Провідниця.
Я старих боронила батьків,
За волю боролась з давніх віків,
Жаль, війна жити мені не дає,
Мир же хвилює єство моє.
Змінам новим я радію,
Через сотні років молодію,
Війна колись промайне,
Діти мої, не зрадьте мене,
І я пошлю переможний привіт
Щоб здивувались Європа і світ!
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* * *
Ще зустрічає мене хата
І рідний батьківський поріг,
Та вже не виглядає мати
Нас із далеких і близьких доріг.
Буяли квіти в батьківськім дворі,
Жоржини сонце радо цілували,
А матіоли при нічній зорі
Нам довго спати не давали.
Який бо рай колись тут був,
Спориш ранковий в росах ноги мив,
Та рідний двір давно забув,
Як батько тут господарем ходив.
Щасливі дні й роки змиваються дощем,
Й жоржин не садить мати коло двору,
У серце б’є колючий щем,
Гніздо родинне не милує зору.
Чому ж сюди іти я мушу,
Хоч від недавна все тут дихає бідою?
Та рідні стіни гріють мені душу
І просять примиритися з журбою.
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День Победы
... А нынче День Победы не для всех:
Уж сколько душ и сколько мнений разных.
В великом множестве – и тех, и тех,
А для меня он – величайший праздник.
Себя опять я вижу молодым.
Пред взором – фронтовая панорама.
Я снова там, и сквозь огонь и дым
С друзьями вместе рвусь вперёд упрямо.
А Родина – за нашею спиной.
Вокруг гремело, выло, грохотало.
И танки шли на нас стальной стеной,
А нас в окопах часто не хватало.
Мы шли в атаку, подавляя страх.
Мы отступали, снова наступали…
И шли в огонь, и превращались в прах,
А нас потом бессмертными назвали.
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Друзей бессмертных хоронили мы,
А наша жизнь в бессмертье уходила.
Мы воздвигали свежие холмы,
И что ни холм, то братская могила.

Солдату
Пусть ты наград не удостоин,
Солдат, вернувшийся с войны.
Но всё равно, ты – храбрый воин
И верный сын своей страны.
Ты был в боях, ходил в атаку
И отступал, и наступал.
В кровавых битвах без остатку.
Все силы Родине отдал.
Осколки – градом, пули – роем:
В огне не виден белый свет.
Я назову тебя героем,
Хоть на груди медалей нет.
Весь тяжкий путь свой до победы,
Прошитый пулями насквозь,
Все наши радости и беды
Тебе, солдат, нести пришлось.
За этот путь – в четыре года –
Не ради славы и наград,
Прими земной поклон народа
В награду, доблестный солдат!
Мы вновь с волнением откроем
Страницы тех далёких лет.
Я назову тебя героем
И откровением побед.
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О памяти солдатской
Вновь будоражит память этот бой.
Мы бились до последнего солдата.
Друзья мои погибли, я живой,
Смотрю на поле боя виновато.
Лежит расчёт под скошенной сосной,
У пушки с развороченной станиной.
А „тигры” шли на нас стальной стеной,
И слался дым багровый над равниной.
Казалось, танкам не было конца,
Но мы стояли – помнили присягу –
Под гром разрывов и под град свинца.
Девиз приказом был: „Назад ни шагу!”
Редела батарея на глазах.
Солдаты падали, пылали танки.
И украинцы, русский и казах –
Мы сдерживали вместе все атаки.
Лежат бойцы – куда достанет глаз.
Последний танк застыл у смятой пушки.
Вокруг расчёт, что выполнил приказ,
Лежит, раскинув руки, у опушки.
Вот, видно, вёз патроны старшина,
Разбитый остов старенькой трёхтонки.
И вдруг такая стала тишина,
И вдруг такая стала тишина,
Что лопались ушные перепонки.
Лежат гвардейцы – юные сердца;
Поют им песни соловьи да ветер.
А дома ждали каждого бойца.
И мать родная, и жена, и дети.
А я живой. Контузия не в счёт.
Стою один, а мысли мчатся мимо.
И до сих пор тот бой мне душу жжёт,
Как память о друзьях и побратимах.
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Я расписался на рейхстаге
Пусть гордо реют наши флаги,
Как вечный символ бытия.
Я расписался на рейхстаге,
Как победитель, как судья.
В той надписи моей солдатской
Есть сила, злость и доброта.
В ней – голос битвы Сталинградской
И крах фашистского креста.
В ней – нашей правды подтвержденье,
Что бесконечно мы сильны.
В ней – приговор, предупрежденье
Всем поджигателям войны.
На старте грозные ракеты,
Готовы к вылету – стоят:
Они в любой конец планеты
Доставят ядерный заряд.
Но на пути их – светлый разум
И голос подписи моей.
Лишь доброй волей – не приказом
Мы всех агрессоров сильней.
Пусть вечно реют наши флаги
Гарантом вечным бытия.
Не зря я подпись на рейхстаге
Оставил миру, как судья.

Солдат войны
Кто помнит сорок первый год,
Уже давным-давно ушедший?
Был Гитлер тоже патриот
И гений, в подлости расцветший.
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Сгорели в пламени войны
Солдаты, спасшие свободу.
А тыл держали пацаны
И старики четыре года.
А женский непосильный труд
Был для победы ускореньем;
Его потомки назовут
Патриотическим сраженьем.
Кровавой бурей пронеслась
Война по странам континента.
И лишь одна страна нашлась,
Что разгромила интервента.
Среди хлопот, среди забот,
Сквозь наши радости и беды
Проходит громко каждый год,
Великий праздник – День Победы.
Не может позабыть страна
Захватчиков, убийц, тиранов.
Блистают гордо ордена
На гимнастёрках ветеранов.
Солдаты гибли на войне,
Спасая Родину от рабства.
Мы были братьями вдвойне;
Сегодня нет такого братства.

Солдатам
Ветераны, герои войны,
Вы свободу и жизнь отстояли.
Есть у Вас ордена и медали,
Чем всегда вы гордиться должны!
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Не стесняйтесь носить ордена –
Это слава, омытая кровью.
Их не зря вам вручила страна,
Наградив вас всеобщей любовью.
Не стесняйтесь носить ордена!
Ваших подвигов в них – отраженье.
Для того их вручила страна,
Чтобы помнили вас поколенья.
Шли бои, грохотала война:
Вы собой заслонили Отчизну.
Я прошу вас носить ордена,
Как героев, спасителей жизни.
Не щадила и вас седина,
Но вы в подвигах молоды вечно.
Ваша жизнь и поныне полна
Силой духа, тревогой сердечной.
Ваша слава в боях рождена.
Благодарный народ не забудет.
Я прошу вас носить ордена
Независимо – в праздники, в будни!
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професійно-кулінарне училище. 1986 року –
закінчила Полтавський технікум радянської
торгівлі.
З 1984 року проживає в місті Хорол.
Поетична муза прийшла до Ніни Іванівни
вже в пенсійному віці у 2011 році.

Любов моя – Україна
Журавлиний клин у небі
І пшеничнії поля…
Все це – моя Україна,
Рідна і свята земля.
Вже на обрії сонце сідає,
Туманить воно мій зір.
Роса на землю спадає
Неймовірна краса – повір.
Я люблю свою рідну землю
І без неї немає життя:
Україна! – моя Україна!
Все це – рідна моя земля.
Я люблю цей спів солов’їний,
Що вранці чути в саду,
І чути зозулю зранку
Ку-ку, ку-ку, ку-ку…
Мила моя, Україна!
Ти в серці з дитинства мого.
І дорога кожна хвилина,
Де чути стук серця твого.
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Знайомою стежкою йду,
Провулки й вулиці знайомі…
В чужому місті не знайду
Такої щирої любові.

Україні
Так жити хочеться, коли цвітуть хліба!
Співать про них, поки я маю голос.
Як хлібороба доля вікова,
Цвіте в гербі країни – колос.
Цей колос зна – тепло руки моєї.
Я поріднилася, навіть, з ним
Не знаю я війни тієї…
Над синім плесом – неба синь.
Країна не ставала на коліна
Ніколи, і ні перед ким.
Земля моя священна – українська,
Колись була Росія – побратим.
Що ж сталося, земле моя – Україно?
Де синє небо, і сонце над ним?
Залишився майдан й могили,
А тих в могилах хлопці молоді.
Та серце все частіше в грудях б’ється –
Я вірю сплинуть ці літа.
Із вуст моїх похвальна пісня ллється,
Бо Україна рідна процвіта!

Я – Україна
Я народилась в Україні,
Я пам’ятаю дитинство своє.
Вона ж бо єдина, мила й ніжна,
Моя Україна – щастя моє!
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Тут народились донька і онуки.
Ми – українці! Життя тут моє!
Але засягнувся ворог на землі,
На всі ті багатства, що в нас вони є.
Не поступився народ український,
Усім тим вандалам, що в масках прийшли.
Спаплюжить хотіли вони Україну
Але повтікали, бо відсіч знайшли.
Ти ж, моя ненька, моя Україна,
Спокою тобі ніхто не дає.
То ж люди, Єднаймось, бо ворог „не дремлет”:
В Донбасі він творить безчинство своє.
Синів українських туди посилають,
І всім матерям покою нема.
Дітей в матерів для борні відбирають:
Навіщо ж нам та проклята війна?
Ми в мирі і спокої хочемо жити,
Щоб люди щасливі були на землі.
Коли ж ті проклятії маски в Донбасі
Зникнуть назавжди в пропащій імлі?
Давайте триматись разом, українці!
Нам жити, творить й працювать на землі!
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Устименко Ольга Павлівна народилася в
1939 році в селі Вергуни Хорольського району Полтавської області. До виходу на заслужений відпочинок працювала швеєю-мотористкою. Має неповну середню освіту. Гарно
вишиває, співає, у вільний час пише вірші.

* * *
Хоч обійди навколо світ,
Немає краще України.
Вона єдина, незрівняна,
Красуня наша безталанна.
Не віднайти ніде такої
Чарівно-доброї, святої,
Ніде нема таких ланів,
Дзвінкоголосих солов’їв,
Не світить так ніде зоря,
Не пахне так ніде земля,
Нема ніде таких пісень
І доброзичливих людей.

* * *
Не дай, Боже, розділити
Рідний край на шмаття,
Не дай у рабстві знову жити
І спину гнуть на ката,
Який святині руйнував,
Моїх дідів сажав на палі,
Колесував, четвертував,
За те, що волі забажали.
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А скільки наших козаків
У рабстві град їм будували,
На болотах в тяжких муках
Від лихоманки повмирали.
А скільки наших кобзарів
У тюрмах заживо згноїли,
За те, що правду говорили,
Що Україну віддано любили.

Дуб
При дорозі на узліссі
Величаво дуб стоїть.
І донині він буяє,
Тихо з вітром гомонить.
Він багато чув і бачив
За свій довгий вік,
Злих татарів і поляків,
Чув і бачив кобзарів.
Чув, як тії кобзи грали,
Святу правду сповіщали,
Свою рідну Україну
В піснях-думах прославляли.
Бачив дуб, як сам Хмельницький
З славним військом на чолі,
Під його могутнім віттям
Зупинявсь перепочить.
Та нікому невідомо
Скільки має дуб століть,
Скільки років дубу тому?
Кажуть, ніби, п’ятсот літ.
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* * *
Ми зведені блудом безбожних,
Ми створені із марноти,
Як вівці, що збились з дороги,
Не знаєм, куди нам іти.
Живем не за Божим законом,
Прости нас, Боже, прости.
Пошли нам вірну стежину,
Шлях до спасіння вкажи.

Вічна розлука
Нам розлуку, милий,
Зозуля кувала,
Тоді, як ми поруч
У саду стояли.
Війна до розлуки
Вже й стежку топтала,
Як ми на майбутнє
Плани складали.
Тебе ж, мій милий,
Війна загубила.
У сні хоч приснися,
Скажи, де могила.
На що ж ти, зозуле,
Війну віщувала,
Нащо безсердечна
Їй стежку топтала?
Нам війна розлуку
Вічну змурувала.
Скільки ж сердець людських
Навік роз’єднала?
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* * *
Під вцілілим колосочком
Солдатик лежить,
Ніби на хвилинку
Ліг перепочить.
Очі голубії,
Що не встиг закрить,
Дивляться в бездонну
Небесну блакить.
За що ж ти боровся,
Кого боронив,
За чиїм наказом
Життя положив?
Не за рідну хату,
Не за свій поріг,
В далекій пустелі
Ти, синок, поліг.
А дома матуся
Жде на свій поріг,
День і ніч чекає
Під свій оберіг.
Замість її сина
Цинкову труну
Привезли з чужини,
Горенько й журбу.
Оце ж тобі, мати,
Домовина з сина,
За те, що геройським
Ти його зростила.
Геройським зростила,
Та не вберегла,
В Афган на поталу
Віддала Москва.
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* * *
Юнаків в неволю фашисти забрали,
Поміж них хлопчина, що Іванком звали.
Братику наш милий, орлик сизокрилий,
Вертайся додому з чужої країни!
Пам’ятаєш, Іванку, як разом співали?
Татусь грав на скрипку, а ти на гітару.
Братику мій милий, орлик сизокрилий,
Де ж тебе поділи, де ж тебе згубили?
Вже давно спочила, матусенька мила,
Сивая голубка, не діждавшись сина.
До останньої хвилини тебе виглядала,
Богу молилась, зустріти бажала.
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Штомпель Катерина Миколаївна народилася 20 листопада 1952 року в селі Штомпелівка Хорольського району. Перші дитячі
роки провела в мальовничому селі Байрак,
де сама природа говорила віршами. Всі роки
навчання в Андріївській школі майбутня поетеса відмінно навчалась і була чудовою артистичною натурою, що виступала на шкільній сцені. Після закінчення школи Катерина
Миколаївна вступила в Київський книготоргівельний технікум, який теж закінчила з
відзнакою. Але життя розпорядилося так, що
довелося їй працювати із цифрами – бухгалтером спочатку у райспоживспілці, а потім на комбікормовому заводі у
селі Олімпіадівка. Паралельно з цим вона здобула і фінансово-економіну освіту в Лубенському бухгалтерському технікумі.
Сьогодні Катерина Миколаївна перебуває на заслуженому відпочинку
і є активною учасницею вокального ансамблю „Берегиня”, постійно пише
гумористичні та ліричні твори. Є неодноразовим переможцем обласного
фестивалю байкарів імені Леоніда Глібова „Свято веселої мудрості”.

* * *

Схід ще палає у вогні,
Гуркочуть танки і гармати.
Усе міцніше до грудей
Сина притисла мати.
Живуть із сином у підвалі
Без води і хліба.
Часто ходять поруч з ними
І смерті, і біди.
Запах пороху і крові
Вони добре знають.
Їх понівечені долі
Наче трави в’януть.
Очі заплакані давно
Забули про спокійний сон.
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Немає сили, щоб сказать:
„Потрапив тато у полон”.
Чи мати сина захистить,
І хто їй допоможе?...
Губи постійно шепотять:
„Допоможи нам, Боже…”
Котилася гірка сльоза…
Синок у сні сміявся.
На сильних маминих руках
Навіть війни він не боявся.

Ой, полечко, поле
Стоїть поле неоране,
Кулями полито.
На цім полі у середу
Три бійці убито.
Один лежить чорнобровий –
Сирітська дитина,
А там далі на пагорбі
Лежать батько з сином.
„Скажи мені, поле,
Де твоє колосся?
Мирним було небо,
Де ж лихо взялося?
І що ж ми сусідам
Своїм завинили?
Вони твоїх сівачів
Безжалісно вбили…
Ой, полечко, поле!
Полечко широке.
Чому не відвело
Кулю на два кроки?...
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Ми ж на тебе, поле,
Всю надію мали.
Високі врожаї
Ти щорік давало.
Не дозволимо тебе
Ворогам топтати.
Будем житом і добром
Скоро засівати”…

Синові
Тобі немає й двадцяти.
Ти з юності пішов в солдати.
Під кулями і день, і ніч
В руках тримаєш автомата.
Страхіття грізної війни
Все ходять поруч біля тебе.
Я ж Матір Божу молю
За чисте мирне небо.
Хоч телефонний твій дзвінок
Тривав лише хвилину,
І слава Богу, що живий
Ти, мій єдиний сину.
Свою подушку уночі
Сльозами поливаю.
Я вже втомилась від війни,
Я так тебе чекаю.
Переживу душевний біль
І материнську втому.
Ти повертайсь з доріг війни,
Живим вертайсь додому.
Кохана дівчина твоя
Рушник весільний вишиває,
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Її палка й вірна любов
Тебе до неї хай вертає.
І калина біля хати
За тобою синку, журиться.
Жде тебе усе село
Й наша гарна вулиця.
Прилинь до мене, мій синочку,
Ти хоч краплиною дощу.
Тебе на ту війну прокляту
Ніколи більш не відпущу..!

Скорботна мати
Присвячую матерям, які втратили синів під час війни на Сході
Вже й сороковий минає,
Така скорботна дата,
Та чорну хустку не скидає,
Убита горем мати.
Десь зникло радості життя.
У рідний дім не повертає,
Лиш чорними крильми журба
Її за плечі обіймає.
Вже сороковий день
Горить свіча печалі.
Досі не віриться, чомусь,
Що сина мати поховала.
Уже немає майже сліз,
Лице її змарніло.
Цього не бачить лише син,
Як мати постаріла.
І на могилу часто ходить,
І тихо гірко плаче,
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І все благає, щоб на мить
Його у снах побачить.
Хто її горю допоможе?
Біль відведе руками.
Вночі не скаже старший син:
„Укрийте мене, мамо”.
За що ж він Бога розгнівив?
Прийняв болючі муки?
У Іловайському котлі
Утратив свої руки…
Живе тепер він день в раю,
Його забрав Всевишній,
Бо пекло хлопець пережив
На цій землі, святій і грішній.

Розмова з Тарасом
Коли читаю „Кобзаря”
В безсонні довгі ночі,
Неначе з ним веду розмову
І бачу його очі.
Коли вдивляюсь в його очі
Чомусь не смію запитати:
„Що ж ти, Тарасе, напророчив,
Що знову плаче чиясь мати?
Чи ти бачиш з тієї кручі,
Що у нас на Сході,
Як воюють між собою
Братніх два народи?
Чому плачуть малі діти,
Стріляють солдатів!
Чому в нас господарюють
Найманці прокляті?..
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Стогне ненька-Україна,
І лікує рани.
Вже і владу поміняли,
Притихли майдани.
Не сміється Україна.
Не сміється, плаче.
Якби міг ти ще, Тарасе,
Хоч раз це побачить.
Як обстрілюють із „Градів”
Житлові масиви.
Чужі танки, „бетеери” –
Ми ж їх не просили.
Зникли школи, дитсадочки,
Ввесь райцентр згорів.
Всюди бродять терористи
Містом шахтарів.
Іловайська трагедія…
Як її забути?
А хто ж зможе матерям
Синів повернути?..
Я молюсь за Україну.
Молюся і плачу.
Ти Тарасе, Україну
В розквіті побачиш!..”
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Якименко Катерина Григорівна народилася
10 серпня 1946 року в місті Хорол. Після закінчення школи поступила на навчання до Лубенського бухгалтерського технікуму. Все життя на
різних посадах працювала у відділі соціального
забезпечення, піклувалася про людей, дбала про
їхній добробут.
Активно почала писати в грудні 2016 року.
Темами її творчості є турбота про мир на Україні, АТО, любов до ближнього, високі моральні людські цінності. Катерина Григорівна пише свої поезії в стилі „білого” вірша.

* * *
Хочу почути останні вісті,
Де скажуть: „Мир підписано”,
Що ми брати
Руку простягли.
Поки це фантазії…
На уступки мир
Ми не поміняємо,
Тому будуть „двохсоті”,
„трьохсоті” далі йти.
Розумні вирішують розумом:
Не допустять крові.
Чому вирішуємо ми
Патронами.
Я закликаю сісти
За стіл переговорів,
Покласти край крові,
Цій безодні.
Серце в мене болить
За дітей чужих.
Якби були там мої –
Розірвалося б…
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Молода паросль
поетів Хорольщини
Антоненко Наталія народилася 12 квітня
2000 року в селі Козубівка Хорольського району. В 2017 закінчила Андріївську ЗОШ І-ІІІ
ступенів та стала студенткою Полтавської
аграрної академії.

Сумує мати Україна
Сумує мати Україна, гірко плаче,
І звинувачує себе у всіх гріхах.
І кожен день для неї тяжка ноша,
І кожен час навіює їй страх.
Не плач, матусю, ти не винна!
Ти всім допомагала, як могла…
Чи ж знала ти, що стане ворогом країна,
Яка ще вчора рідною була.
Чи ж знала ти, що тебе зрадять,
Коли ділилася останнім до крихот,
У те, що ворог так безжально „гатить”,
Не маючи за це винагород.
Не плач моя, Вкраїно, ти не винна,
І не картай себе у всіх гріхах.
У тебе весь народ наш вірить
Ми не здамося, хоч на серці страх.
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Страх не від болю, не від смерті…
За тебе будемо боротись до кінця.
Лише за те, щоб ти, наша країно,
Завжди квітучою була.
Так важко залишатися собою
Коли війна, і миру кожен жде…
Коли страждають всі від болю,
І брат на брата з зброєю іде.

Солдат в окопі
Солдат в окопі замерзає,
Не прийде він до тями аж ніяк:
З Росії ворог котрий день стріляє,
Й трагічно гине наш вояк.
За що їм доля ця тяжка?
Невже вони на неї заслужили?
Братерська зрада там бридка,
Й навколо діти затужили.
Не знають відповіді люди.
Які ні в чому тут не винні,
Й ніколи ними не були й не будуть,
Й навколо все найкраще гине.
Навіщо так було чинити?
Коли країни сестрами були…
Й не можна вже нічого тут змінити,
Коли їх силою страшною розвели.
Ніхто не зна, як тяжко є солдату,
Коли він там в окопі сам один,
Й не може силою нікого подолати,
Лишилось жити кілька лиш хвилин.
Хто матерям розкаже новину?
Хто сповістить сумну цю вість?
Що син пішов вже на війну,
І не повернеться у рідний дім колись.
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Бурчак Маргарита народилася 13 травня 1996 року в місті Хоролі Полтавської
області. В 2013 році стала переможницею
обласного конкурсу „Літературно-молодіжна хвиля”. Закінчила Хорольську загальноосвітню школу № 3, за відммінні успіхи в
навчанні нагороджена золотою медаллю.
Зараз навчається на ІV курсі факультету
романо-германської філології Київського
національного лінгвістичного університету.
Поетичні та прозові твори різноманітної тематики пише з дитинства.

Вірш для Назарчика до другого
його народження 07.08.2016 р.
Життя… Воно коротке й швидкоплинне,
Ніхто не знає, де й коли воно урветься,
І підкоряється воно лише сміливим,
Яких не вб’є і куля коло серця.
І він такий, завжди йде до кінця,
Скажу вам чесно, мабуть, він безстрашний,
Й в очах його палає та іскра,
З якою лиш досягнеш недосяжне.
Хоча йому лише двадцять один,
Ціну життя вже добре усвідомив,
Війну пройшов і знає не з теленовин.
Про втрати і про вбивчу силу зброї.
Два роки тому на страшній війні
Бездушна куля пронизала його тіло,
Той день він згадував не раз ще уві сні,
І кулю, що його ледве не вбила.
Не варто й говорити, що для нього,
І для близьких його, і для родини,
Хвилини в госпіталю стінах
Тяглися, наче довгі дні, наче години.
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Ніхто не знає, де ті сили брав,
Та він зумів, він зміг на ноги стати,
І більше того, він змужнілим став,
Тепер його вже точно не зламати
Сьогодні в нього другий день народження.
І я хотіла б щиро побажати:
Здоров’ячка і сили на відновлення,
Горіти і ніколи не згасати!

* * *

У кожного одна лиш Батьківщина,
Котру любити маємо нестримно.
Рідна земля, рідні люди, хатина…
А як не любити мені Україну?
Її грабували, у неї стріляли,
Наша ж Вкраїна сміливо стояла.
А мій обов’язок, покликання й мета –
Нести любов до неї крізь літа.
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07.08.2016 р.

Васецька Анна народилася 09 квітня 1993
року в місті Хорол. Випускниця Хорольської
гімназії. Переможець районного етапу Всеукраїнський конкурсу творчих робіт „Я – патріот” в номінації: „Збережи минуле заради
майбутнього”.

Іван Мазепа
Хоробрі запорожці, козаки!
Сьогодні вам завдячуєм життями.
Вивчаємо про вас пісні й байки,
Цікавимося вашими шляхами.
Ви стільки крові пролили за нас,
За дорогу, найбажанішу волю.
Тепер з’явилися для всіх нагода й час
Прославити вас віршем чи строфою.
Хмельницький, Байда, Орлик та Богун,
Мазепа, Дорошенко, Скоропадський –
Усі пройшли ви крізь гарматний штурм,
До бою бралися відважно, щиро, хвацько.
Сьогодні розповідь моя про одного,
Про патріота, гетьмана держави.
Ми маємо прославити його
За вчинки, що достойніші для слави.
Іван Мазепа – це діяч, козак,
Людина вольова, політик вмілий.
Він відродити зміг Вітчизну так,
Що вороги б вклонялись його тілу.
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Він був багач, та навіть і магнат,
Прекрасні землі мав та грошенят чимало,
Але водночас – мудрий меценат,
Бо всі багатства в церкви віддавались.
Він був розумним, наче Соломон,
У славній академії навчався.
Чимало їздив, навіть за кордон.
З людьми на чемні теми спілкувався.
Подейкують, що десять мов він знав,
Вмів гарно говорити й інших слухав.
Любов безмежну до мистецтва проявляв,
І воював, що вистачало духу.
На кобзі грав, вірші писав такі,
Що стали вже народними піснями.
Він був культурним, як всі козаки
І говорив розумними словами.
Спочатку в Казимира при дворі,
А потім у Самойловича згодом
Давав уроки його дітворі,
Й став осавулом, обраним народом.
Мазепа завжди знав собі ціну,
Бо добрим дипломатом був одначе,
Але узяв на себе він вину,
Не бачачи, як Україна гірко плаче.
До влади гетьман не байдужим був,
Не дослухавсь до рядових козаків,
Не відчував селянський гнів і бунт,
Не мав він діла до тих небораків.
Але і жадібності зовсім не жадав,
І навпаки, оволодівши грішми,
На школи та церкви пороздавав,
Щоби культура не була ще гірша.
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Робив часті дарунки старшині,
Бо добре знав, що це його не згубить.
І кидав часто фразу в однині:
„Москва так дуже грошенята любить”.
Іван повсюди мав своїх людей.
Він говорив, нічого не сказавши.
Притримувався тільки двох ідей
І визволяв народ з-під гніту завше.
Хоча, як тільки гетьманом постав –
Зробив він хибний крок, один єдиний.
Йван договір з Москвою підписав,
Це вразило у серце Україну.
Але ніхто із нас не ідеал,
Мазепу зрозуміти теж можливо.
Його тодішній і швидкий запал:
Хотів для Батьківщини зробить диво.
Він так бажав два береги Дніпра
Із допомогою чиєюсь об’єднати,
А тут під боком найсильніш – Москва,
Тому більш нікуди було йому звертатись.
Але помилку цю відразу зрозумів
І у звитяжній тій Полтавській битві
На шведів сторону війська всі перевів,
Проте все марно, бо багато вбитих.
Їм довелось у відступ відійти
І переправитись на правий берег Бугу,
Дорогу аж до Бендер віднайти
І розвести у турків свою тугу.
А цар Петро не довго думав теж:
Давав пристойний викуп він султану:
Талярів тисяч триста. Та авжеж!
Не видав той козацького гетьмана.
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І вже Мазепа ватажком не був,
А залишивсь проклятим всенародно,
Та Скоропадський, як про це почув,
То скасував прокляття благородно.
Мазепа відчував: життю кінець,
Тому майном, як вмів, розпорядився
Спалив всі документи на нівець,
Відсповідався й більш не залишився.
Неподалік від тих самісіньких Бендер,
У тім селі, що Варницею зветься,
Іван Мазепа відійшов, помер,
Але чому – ніхто не зізнається.
Говорять, що піп-грек його труїв,
А інші стверджують вже зовсім протилежне,
Що гетьман наш ще вижити зумів
І став монахом лаври, як належно.
Багато різних версій іще є,
Не будемо над ними ми гадати.
Життя у нього лиш було одне,
Напевне, час прийшов, щоб помирати.
Ховали його в церківці сільській,
Але почесно і велично, так як треба,
А в церкві Юрія у місті Галаці
Душа його знайшла впокій на небі.
Ось так герой із київських країв
Хотів державу нашу об’єднати,
Щоб не було двох різних берегів,
А Україна стала всім, як мати.
Його життя – постійний бій на смерть,
Його душа – то полум’я незгасне,
А серце сповнене любов’ю просто вщерть
До Батьківщини, що така прекрасна.
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І зовнішність його була проста:
Суворий погляд і блискучі очі,
Тіло міцне та горда голова,
Хоча і руки, нібито, жіночі.
Величний вигляд, гордий й без відзнак,
Осанка гідна та сувора наче,
Носити довгий вус він був мастак,
Ну просто цар, що аж корона плаче.
Все духовенство славило його,
Всі козаки, сусіди з-за кордону
Людину мужню, вояка того,
Що залишився незборимим аж до скону.
„Він знехтував усім й своїм життям
Аби піднести волю та Вкраїну,
Не дати підкорить Москви ярмам
І захищав Вітчизни честь єдину.”
Ось так і Орлик відзначав його
Словами визнання й словами шани,
Тому давайте славити того,
Хто воював за нас тоді шаблями.
Для мене його постать визначна,
Людина, на яку треба рівнятись,
Бо з-поміж всіх лише його душа
Змогла Москву на шведів проміняти.
Мазепа – найзапекліший борець,
Мазепа – дипломат, політик, воїн.
І хоч щось зрідка було на нівець,
Але він виправляв все те, що скоїв.
Йому я свою шану віддаю,
Його я чесно в серці поважаю,
Про нього знаю, пам’ятаю, говорю,
Йому я низько, аж до ніг, вклоняюсь.
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Спокійно спочивай, Вкраїни син!
Ми будемо пишатися тобою.
І пам’ятай! Ти зовсім не один,
Хто би наклав за волю головою.
Ти вже зробив багато що для нас,
І ми шануємо тебе за це безмежно,
Але тепер настав важливий час,
І ми подбаєм про Вітчизну, як належить.
Ми відбудуємо її святинь красу,
Відродимо науку, рідну мову,
Зламаємо московську вщерть косу,
Що відбирала в нас життя палку основу.
Забудемо той розбрат назавжди,
Що панував колись на Україні
І більше не допустимо біди,
Й кохатимемо вічно Батьківщину!
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Гречковська Тетяна народилася 08 серпня
1989 в місті Олександрія Кіровоградської області. Випускниця Хорольської гімназії. Закінчила
Полтавський педагогічний університет імені
В.Г. Короленка. Працює викладачем англійської
мови в Полтавському професійному ліцеї сфери
послуг.

В пам’яті вічний
Земляку, Герою Радянського Союзу років ІІ Світової війни Павлу
Якимовичу Посвіту з с. Новачихи Хорольського району присвячується
Для тих, хто нині тішиться в світанку,
Й не знає подиху страшної сивини,
Не зрозуміла тінь біди на ганку
І крик, та розпач чорної війни.
Їм світ здається гарним і чудовим,
А він боровся за його красу,
Вони стрибають лугом кольоровим,
А він побитий падав у росу.
Герой, що йшов без зброї в битву,
Землі Хорольської славетний син.
І за народне горе й кривду
Міг до загину вистоять один.
Сільської величі незламний геній,
Не знаючи і страху, й каяття,
Відважно боронив простори рідних прерій
Не раз ступаючи на край життя.
І там, в окопі, під снарядів шелест
В уяві бачив батьківський поріг.
І подвигом геройським, наче велет,
В боях за Україну він поліг.
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Дешева Еліна народилася 29 травня 1995
року в м. Хорол. У 2013 році закінчила Хорольську середню спеціалізовану школу № 1 та вступила до Харківського національного університету ім. Н.В. Каразіна. У 2017 році отримала
диплом психолога.
Захоплюється спортом, східною філософією.

* * *
Ми будем захищати Батьківщину!
Не віддамо дітей до рук вар’ята.
До хрипу в горлі, крові, до загину,
В вогні й воді ми будем воювати.
Ми будем захищати Батьківщину!
Скінчаться кулі – підем з кулаками.
За друзів, за коханих, за родину
Прохід загарбнику закриємо тілами.
Ми будем захищати Батьківщину!
В очах вогонь, хоч одяг в плямах крові.
Ми подолаємо рови й долини
І будем виживати знову й знову.
Ми підем захищати Україну!
До болю і до смерті, брат за брата.
Тебе в бою ніколи не покину –
Ми рівні перед дулом автомата.

* * *

Рідному тату, учаснику антитерористичної операції на сході
Леоніду Дешевому та всім захисникам України присвячується
Возвращайся, солдат, возвращайся
сквозь ветра и горящий дождь.
Не прощайся ни с кем, не прощайся!
Мы ведь верим, что ты придешь!
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Верят дети и верят жены,
верит город и вся страна.
Верят сотни освобожденных,
что конец обретет война.
Возвращайся, иди сквозь тени,
проливая на землю свет.
Пусть война эта станет последней,
пусть нас Бог защитит от бед.
Не прощайся, прошу, не надо!!!
Пусть не веришь, что будешь жив,
пусть не слышно за автоматом
ничего, кроме страшных битв.
Возвращайся живым, возвращайся,
мы все ценим твой адский труд.
Береги себя и не сдавайся.
Знай, что верят в тебя и ждут.
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* * *
Священных воинов не бывает,
под их ногами не тает снег.
Святые жизни не отнимают.
Человека убил человек.
И солдат – это тот же Каин.
Маска боли сползла с лица.
Он потерян и неприкаян,
но он будет идти до конца.
Далеко улетает стая
перепуганных журавлей.
Пуля цель свою настигает:
выстрел в заповедь „Не убей”.
Зло в душе его прорастает.
Или скажешь, он не виноват?
Ну, а кто же тогда убивает?
Для чего же ему автомат?
А когда-то красивый и светлый
он мечтал о большой любви.
Но теперь среди кучи пепла
по колени в чужой крови.
Но солдат – это тот же Авель.
Он умрёт. Как и друг, и враг.
На кого ты меня оставил?
Ну, в кого ты такой дурак?
Те, кто вас на войну отправляет,
Их так мало, они одни.
Что солдатам восстать мешает
Против боли, слепой войны?
Священных воинов не бывает.
Под их ногами не тает снег.
Святые жизни не отнимают.
Человека убил человек.
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Жолубак Галина народилась 19.08.2000 року
в селі Андріївка Хорольського району. З 2017
року студентка Полтавського університету економіки і торгівлі.

* * *
Наша мова – квітуча земля,
Що рід наш славетний зростила,
Люблю її гори, ліси і поля,
І це додає мені сили.
Наша мова – джерельна вода,
Цілюща, прозора і чиста,
Усміхнена, мила й завжди молода,
Як дівчина в гарнім намисті.
Наша мова – вишневі сади,
І спів солов’я в зелен-гаю.
А ще мова батьків – вічне диво із див,
В якому всі правди шукаєм.
Наша мова – це Мати Свята,
Що ніжно так любить дитину,
З любов’ю, теплом нас усіх пригорта,
Мов дружню, велику родину!
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Кичигіна Анастасія народилася 2 травня
1999 року в місті Хорол. В 2016 році із золотою
медаллю закінчила Хорольську гімназію. За
успіхи в навчанні портрет Анастасії був занесений на районну дошку пошани. З 2016 року навчається в Київському національному технічному університеті України „КПІ”.

* * *
Ти вибрав бій, не впавши на коліна.
Ти не брехав, рятуючи себе.
Як Прометей, котрому відірвали крила,
Ти принцип ставив вище над усе.
Ти не здавався. Юний, світлий, чистий…
Такий живий між тисячі мерців.
Чому ж тоді красуня із косою
Так рано розтрощила весь твій світ?..
Чому лиш тільки ти отримав крила,
Лиш тільки вперше злинув в небеса,
Додолу скинули, і відібрали сили
Летіти далі. Далі – лиш пітьма.
І ти в пітьмі. Далекий, не забутий.
Не міряєш землі, та завжди у серцях.
Як Прометей, що зажди був закутий,
Та вільним став навіки у піснях.

* * *
Дивись – палає все в вогні!
Надії, мрії, все твоє майбутнє!
Через жадобу сотень дурнів,
Що трон боялись полишити свій.
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Дивись – і залишись байдужим.
Дарма, що долю пишем ми самі,
Стій смирно, опустивши руки.
Вуста твої залишаться німі.
Дивись – і не жалій, що безучасним
Ти станеш у житті колись своїм.
І, обернувшись крізь роки, дурний жебраче,
Не подивуйсь, що у душі лишивсь пустим.

* * *
Я б повернулась, та нема куди.
Ніхто вже більше не чекає.
Не гріє чайник на вікні,
І не пече млинці до чаю.
Нема вже й груші у саду,
Засохла кучерява липа…
І тільки хміль той на тину
До мене тягне своє листя.
Солодко-гірко на душі:
Не повернутися в ті роки,
Від них вже пройдені шляхи
Собою затягли осоки.

* * *

А Львів нас обіймав так ніжно…
Поволі вів між вуличок і площ.
Такий живий, мрійливий, наче кішка
І теплим нам здавався його дощ.
Він взяв за руки – й потягнув до казки.
Повів дорогою, що тягнеться в віки…
А ми ішли, немов маленькі ляльки,
Що раптом серед ночі ожили.
Ми йшли. І не лічили часу.
Він тік, як та вода із рук…
І ось кінець. Прощаємось. Назавжди?
Та ні. Я певна – я ще повернусь.
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Левін Микола народився 17 жовтня 1999
року в місті Хорол. Здобув базову середню освіту в Хорольській спеціалізованій школі І-ІІІ
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Про що я мрію,
як дивлюся в небо…
Про що я мрію, як дивлюся в небо?
Про що гадаю на ясні зірки?
Що миру й щастя всім на світі треба
У всі епохи, ери і віки!!!
До дум юнацьких серцем доторкнуся,
Й по Україні в мріях полечу.
На Шлях Чумацький серцем помолюся,
В воді Дніпровій душу освячу.
Звернусь до Бога мовою держави,
Яку в століттях вистраждав народ,
І попрошу для України слави,
І єдності – проти усіх незгод.
Бо юні мрії щирі, чисті й світлі,
І перша з них про Мир на всій землі.
Щоб наші долі молоді розквітли:
Земля без воєн! Реквієм війні!
Хай грізні воїни свою могутню зброю
В мартенах переплавлять на плуги.
Під мирним небом без війни і болю
Хай жито й сонях садять навкруги.
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Ми мрієм Всесвіт зоряний скорити,
На Марсі сад квітучий посадить,
Щоб там цвіли волошки й маки в житі –
Усе, що звикли вдома ми любить.
По морю Чорнім, щоб з портів Одеси,
Із Севастополя йшли наші кораблі.
І наші Магеллани і Кортеси,
Йшли відкривати таїни землі.
Щоб у футболі здобували ми медалі
На Євромондіалях золоті,
І зоряні Руслани і Джамали
На Євробаченнях співали молоді.
Ще справа честі бути гідним батька
І свого роду – славних козаків,
Щоб не забули зоряні нащадки
Геройські подвиги отаманів-дідів.
Хай соромно не буде їм на небі
За всі діяння наші у житті.
Й Небесна сотня знає, що не марно
Життя свої поклали молоді.
Бо варті ми і долі і свободи,
Бо гідні люди кращого життя.
Дай, Боже, юним сили і нагоди
Здобуть собі величне майбуття.
Вже є нові в нас гетьмани й поети,
Тараси Бульби, що готовій йти
На наджорстокі битви і багнети,
Аби змогла Вкраїна розцвісти.
Я просто хочу, щоб мою країну
Таку беззахисну й до болю дорогу
Любили щиро, як мала дитина
Всі українці у любу добу.
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Свій юний голос, міць руки і долю
Покласти хочу на олтар ідей,
Які народну незалежну волю
В добробут перетворять для людей.
А ще для себе юне є бажання,
Щоб мила дівчина із поглядом весни,
Несла в обіймах сонце і кохання
Щоб йшли у світ колись мої сини.
Про що я мрію, як дивлюся в небо?
Про що гадаю на ясні зірки?
Що миру й щастя всім на світі треба
У всі епохи, ери і віки!!!

Зорепади над Україною
Зорепади над Україною –
Над моєю красою перлиною:
Я у неї всім серцем залюблений,
Я закоханий, й юно-розгублений.
В слово, й мову і батьківську грушу,
І народну оспівану душу.
Я у рифмах поетів купаюсь,
Я захоплююсь, я в них кохаюсь.
Прокричати я хочу до світу
Про любов свою, сонцем умиту,
Бо я матері гарна дитина
В мені мова її журавлина,
І до болю я слухати хочу
Тихий шепіт казкової ночі.
І бабусину казку про Гриця,
І слова: „Я люблю!”, – чарівниці.
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Наче в тісто руками дбайливими,
Я замішуюсь слізьми щасливими.
Бо до щему люблю в сяйві пролісків,
Почитати вірші свої голосно.
Заколисаний мовою рідною,
І пісняркою Чураївною,
Я вбираю її всіми сотами,
Що в душі зацимбалили нотами.
І немає милішого нині,
Ніж ім’я золоте Україна,
Бо у ній на хлібині шкоринка,
А в росі для дівчат намистинка.
А у небі ключі журавлині,
Що вертають весняно-чарівні.
І вони у блакить промовлять –
Рідну землю зі мною вітають.
А із крику цього жур-журливого
Пісня серця мого незрадливого
Йде в вірші-витинанки із слова,
Й знову пишеться диво-розмова.
Докричатися хочу й до Божого
Аж до неба святого і гожого,
Щоб любов і йому перелити,
Сміхом рай на віки звеселити.
Бо в країну свою я залюблений,
Хоч закохано-юний й розгублений.
Кожне слово в мені, як перлина
Зорепадом зліта, Україно!!!
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Моя мова
З першим словом, промовленим чесно,
Що злетіло із вуст до мами,
Бавивсь я бешкетливо і гречно
Мого роду святими словами
Забавлявся малим, як дитина,
Щебетав я до неба і квітів.
І захоплювавсь вітром країни,
У яку Бог послав мене жити.
В першій книзі не диво малюнки
Привернули увагу дитячу,
Милі крихітки – букви-дарунки,
Серце вмить захопили хлоп’яче.
І яка ж дивина неповторна,
Коли склалося перше те слово.
Так на маму мою не схоже
Та таке ж мені рідне й чудове.
Відкриття всього світу безмежжя
Дарувала мені рідна мова,
І завжди розумів я безпечно,
Що вона мелодійна й чудова.
І сприймав, як належне, цю даність,
Що на мові я цій розмовляю.
І лиш потім дізнався з роками,
Як у серці вона проростає.
Що за батьківське слово боролись,
Що любили, усупереч всьому.
Як топтали її, як зрікались,
Й виганяли із рідного дому.
Скільки сліз пролилося в неволі,
Щоб себе українцем назвати,
Як поети і лицарі слова
Йшли за мову мою умирати.
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І як пісню мою душили,
В зашморг рабства, кріпацтва впрягали.
Тільки сили моєї мови
Вороги споконвічні не знали.
Проросла вона сміхом у байці,
І окрилилась в Лесі поемах,
У Шевченковім слові злетіла,
У Франка підіймала знамена.
Возвеличилась в Лисенка пісні,
І у образах наших героїв.
І народ йшов нескорений грізно,
Воювати за мову до крові.
І я точно щаслива людина!
Навіть Бог мені не заперечить,
Бо із неба на Україну
Він послав мене в край наш лелечий.
Щоб захоплювавсь світом бурхливим,
Захлинався любов’ю до слова,
І щоб сльози мої щасливі
Оживали віршами про мову.
Щоб пишавсь перед цілим світом
Мого роду святими словами
І любов ця свята і чиста,
Наче слово до рідної мами.

Сто слів
Про головне хотів я всім сказати:
Якщо життя ввібрати у сто слів,
То перше слово, звісно, буде „МАТИ”,
І всім „ЛЮБОВ” я б вічну заповів.
Слова „ПОДЯКА” й „ШАНА” до „ЛЮДИНИ”
Стояли в мене в першому б рядку.
Й слова „РОДИНА”, „ВОЛЯ”, „БАТЬКІВЩИНА”
Складалися б у „ПІСЕНЬКУ” дзвінку.
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І всеоб’ємне вічне слово „ЩАСТЯ”,
А поряд з ними – „ПРАЦЯ” й свіжий „ХЛІБ”,
„ЗЕМЛЯ” і „НЕБО” й „СОНЕЧКО” гаряче,
„ДИТЯ”, „БАБУСЯ”, „МАМА”, „ТАТО”, „ДІД”.
І „ЯБЛУНЯ”, і „КІТ” і „ПЕС” домашні –
Без них в житті не можна обійтись.
І „ВІРА” й „ВІРНІСТЬ”, і „КОХАННЯ” справжнє,
Й „ЛЕЛЕКА”, що злітає стрімко ввись.
І „БОРЩ” і „САЛО”, і „ДНІПРО” могутній,
Як хлопцеві потрібен ще й „ФУТБОЛ”,
І „Я ЛЮБЛЮ” – сполучення могутнє,
Це – „ЮНОСТІ” прекрасний „ОРЕОЛ”.
І „МРІЯ”, що зліта в безкрайній „ВСЕСВІТ”,
Де сяють „ЗОРІ” й „ЯНГОЛИ СВЯТІ”,
А ще „КОЗАК” й слова „Я БУДУ ПЕРШИЙ”
Бо хтось „ВПЕРЕД” повинен йти в житті.
І, звісно, „БОГ”, бо він в нас „ВСЮДИСУЩИЙ”,
Бо він „КРАСА” й „ЖИТТЯ”, що є „НАВКРУГ”,
І був би зовсім, люди, нетямущий,
Якби забув слова „ДОВІРА” й „ДРУГ”.
І „МИР” і „ДРУЖБА” – геть біду з війною!
А „ПАМ’ЯТЬ РОДУ” теж потрібна нам.
Бо в „УКРАЇНИ” є свої „ГЕРОЇ”,
Їх „ІМЕНА” вкарбовані життям.
„КНЯГИНЯ ОЛЬГА”, „КИЙ” і „ВОЛОДИМИР”,
Князі величні „ІГОР” й „”ЯРОСЛАВ”,
І „НЕСТОР ЛІТОПИСЕЦЬ”, що про „КИЇВ”
„ІСТОРІЮ” нам роду розказав.
„ІВАН ФРАНКО”, „ШЕВЧЕНКО”, „СКОРОПАДСЬКИЙ”,
І „КОТЛЯРЕВСЬКИЙ” і „ІВАН БОГУН”,
„СКОВОРОДА”, „МАЗЕПА”, і „ВЕРНАДСЬКИЙ”,
Й „МИКОЛА ЛИСЕНКО” – музичний наш трибун.
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І „ЛЕСЯ УКРАЇНКА” й „ДРАГОМАНОВ”,
„МИКОЛА ГОГОЛЬ” й „КОБИЛЯНСЬКА” теж.
І „ОЛЕКСАНДР ДОВЖЕНКО” і „ДЖАМАЛА”,
Ми будем вдячні вам завжди безмеж.
Якби мені прийшлося „ВИБИРАТИ”,
Якісь сто слів із мови на весь вік,
Що тільки їх я міг би „ПРОМОВЛЯТИ”,
То вибрав ці з „ДЖЕРЕЛ і мовних „РІК”.
Але це міф! Я „ХОЧУ ГОВОРИТИ”,
„КРИЧАТЬ” до світу тим мільйоном слів,
Які у мові рідній забриніти
Змогли в моїй „ДУШІ” із перших днів.
Бо моя мова краща на „ПЛАНЕТІ”,
Де кожне слово „РАЙДУГ” перелив,
„ВІНОК” барвистий з „ВІРШІВ” і „СОНЕТІВ,
Мого „НАРОДУ” солов’їний „ПЕРЕСПІВ”.

Травень-квітень 2017 р.

Лист братові
Моєму братові Владиславу присвячується
„Пишу листа тобі, мій старший брате,
До тебе на позицію в АТО.
Сумують дуже наші мама й тато,
І наш дідусь, сумує, як ніхто…
Для нас життя тепер перемінилось,
Бо кожен день ми слухаєм ТВ.
З Авдіївкою серцем ми зріднились,
Молитва в думах за село живе.
Короткі звістки з нашого генштабу
Навчились між словами ми читать.
Твої ж слова крізь гомін канонади
Благають рідних не переживать.
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Давно хотів я вибачитись, брате,
За наші сварки... Час не повернуть…
Коли пішов служити ти в солдати,
Я зрозумів життя найвищу суть.
Не варто його гаять на дрібниці,
Не варто розпорошувати час.
Бо наші долі линуть крізь зірниці,
Й ніхто не здійснить мрії окрім нас.
Тобі передають усі привіти,
І все село розпитує мене.
А вчора ж ми були ще просто діти,
Війна жорстока в душі наші йде.”
Пишу, а серце крається від болю –
Не можу правду братові писать,
Як мама вмить посивіла від горя,
Як спину батька стало пригинать.
Як молимось за брата ми щомиті,
Що вирваний із мирних світлих днів.
Що став весь світ безбарвним, мов умитим
Тривогою у серці всім засів.
Що йде сумна в нас пава-наречена,
Яку мій брат нестримно так любив.
Кохання їхнє, небом освячене, –
Буремний Схід так гірко розлучив.
Але це був його серйозний вибір,
Бо йшов він Україну захищать,
Не міг країну – це єдиний вимір,
Він на поталу ворогу віддать.
І брат для нас є гордістю родини,
Такий сміливий змалку він в нас є.
Він зріс з любов’ю до своєї Батьківщини –
І цим окреслив бачення своє.
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Я хочу бути схожим на героя,
Яким для мене є мій старший брат.
За рідну землю став на герць до бою –
Він – України армії солдат.
„Мій любий брате, ти для мене – гордість,
Державу рідну з честю бережи.
Щоб мир настав на українськім Сході,
Із честю Україні ти служи.
Молюсь за тебе і оці молитви
Із серця Бог викрешує в слова.
Вертайсь додому переможцем битви.
Героям слава! Нація жива!”
Ми ждемо тебе, Владиславе, додому!
З любов’ю і повагою твій брат Микола.
Лютий 2016
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Павленко Софія народилася 3 червня 1999
року в селі Новоаврамівка. В 2015 році закінчила
Новоаврамівську гімназію. Навчається в Лубенському медичному училищі.

Плач
Потопаючи в руїнах, за півкроку до весни
Наша рідна Україна вкрилась кров’ю та слізьми.
Хтось говорить про угоди, а на вулиці – війна!
Серце плаче, серцю шкода! Не для всіх прийде весна.
Скоро віти забуяють… серце плаче – не для всіх,
Бо по вулицях стріляють – кому горе, кому сміх.
Із екранів промовляють найбрехливіші вуста.
Матері синів ховають – не для всіх прийде весна.

Україні – жити!
Тривожить душу швидкоплинність часу,
І не дає це спокою мені…
Ми народились в вільній Україні,
А живемо, немов на чужині…
Чи не настане та страшна хвилина,
Яку Тарас боявсь передректи!:
– Ні! Знаю! Вірю! Житиме Вкраїна,
Бо не забудем я її і ти!
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Коли й остання висохне краплина,
Коли піщинки вимиють дощі,
То і тоді не згасне Україна,
А, як надія, житиме в душі!
І нині, бачиш, сходить зранку в небі
Те ж сонце, що світило Кобзарю:
Його слова течуть у жилах в тебе!
З козацьким духом я живу!
І житимуть довіку ті слова,
Які в рядках Шевченкових лунали.
Ти вільна, сильна, горда! Ти жива!
Ти вистояла й біди всі здолала!

* * *
Не можна не любити Батьківщини,
Такої в світі, як вона, нема.
Дороги пишні і вузькі стежини –
Така знайома, рідна сторона!
Там навіть тиша має свої ноти,
Там навіть ночі кольорові всі…
Кохані очі лагідні навпроти. –
Вишневий цвіт буяння навесні…
Там нам дарує пісню соловейко,
Там зорі ясні тонуть в небесах.
Там рідний дім, там тато, люба ненька…
Від пахощів п’янієш у садах…
Там дороге усе! Усе там серцю рідне,
Бо Батьківщина – мила сторона!
Тут все твоє! І не шукай подібне!
Вкраїно рідна! Ти у нас одна!
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Оксана Остапенко народилася 21 грудня
1999 року в місті Хорол. В 2017 році із золотою
медаллю закінчила Хорольську спеціалізовану
школу № 3. Учасниця літературного конкурсу
„Україна починається з мене”.
В 2017 році стала студенткою Київського
національного університету імені Тараса Шевченка.

Легенда про Україну
Колись давно у цьому світі
Країна виникла одна,
Де люд завжди пісні співає,
Нехай там осінь, чи весна,
Де щире слово й серце добре
Тепліше, ніж біленька піч,
А небо зоряне, чарівне
В купальську загадкову ніч.
Та злих сусідів охопила
Нестримна заздрість, сум і гнів:
Чому ж країна та раділа
Лише із рідних серцю слів?
І в небі морок оселився,
Прийшли ж бо війни, голод, страх.
Та дух безсмертний піднімався
В сміливих й праведних піснях.
Ту дивну землю роздирали,
Хотіли знищити до тла,
Та душ народних не зламали –
І знов держава ожила.
Ви зрозуміли, що країна
Та справжня, а не з моїх мрій,
Це наша ненька Україна –
Де рідний дім, слова надій.
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Не зникнемо з лиця планети,
Доки ми нація одна,
Це я і ти, а нас багато –
Така ось думка головна.
І безліч може насилати
Життя тяжких випробувань,
Та треба їх перемагати,
Бо в нас достатньо сил і знань.
Слова, почуті ще в колисці,
Зі мною всюди й повсякчас,
Бо Україна живе в серці
І душах кожного із нас.

Рідна мова
О, мово рідна, де тебе знайти?
У чому можу я тебе шукати?
Чи у шляхах, які ще треба йти,
Чи у стежках, яких іще не знати?
О мово рідна, де твоя душа?
Вона в баладах, у піснях, чи слові?
Чи ти безмежна, чи десь є межа
Такій величні і прекрасній мові?
У чому, мила, музика твоя?
В небесних арфах, чи Франкових віршах?
Цього, напевне, не дізнаюсь я …
Прекрасне диво – загадка найбільша.
Ти неповторна і така проста,
І кращої, як ти, ніде немає,
Бо ось уже на крихітних вустах
Це рідне слово вперше вже злітає.
О, мово рідна, мого серця стук,
Гарячий вітер і у полі колос!
Лети по світу цей прекрасний звук,
Лети по світу, України голос!
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Савченко Леся народилася 26 січня 1994
року в селі Новий Байрак Хорольського району.
Закінчила Андріївську загальноосвітню школу
та Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка. Працює художнім
керівником Козубівського будинку культури та
соціальним педагогом Андріївської загальноосвітньої школи.

Пам’ятник
В саду вишневім, що розцвів в веснянім цвіті,
Неначе вартовий вже стільки літ,
Обкладений букетами із квітів,
В Андріївці в нас пам’ятник стоїть.
Завмерла мужня постать у граніті
Нагадує про те, що тут було.
Не забувають люди і донині
Всіх тих, хто рятував своє село.
Для когось – наречений, комусь батько,
Андріївської матері він син.
Пішов на фронт Вітчизну захищати,
Та тільки повернутись не зумів.
Старенька мати десь у хаті
Синочка зачекалась край воріт…
Та тільки син не йде, застиг в граніті:
На варті миру він в Андріївці стоїть.

Моє село
Моє село – частинка України,
В росяних ранках рідна сторона.
Тож, збережемо, друзі, Україну,
Вона, як матінка, для кожного одна.
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В моїм селі у тиші вечоровій
Лунає пісня ніжна, чарівна.
Така співуча українська мова
Найкраща в світі, знаємо, – одна.
Робочі руки – ті, що пахнуть хлібом,
Комбайни, що колосся жнуть в полях.
Нема нічого кращого на світі!
Село моє – свята моя земля!
Нехай єднає пісня українців
В єдине ціле усі села і міста.
Не вмре ніколи слава України
Ії соборність і нескореність свята.
Моє село – частинка України,
Таке маленьке, але все ж, моє село.
Земля священна, де волошки в житі сині,
Духовного натхнення джерело!

Моя Полтавщина
Я на полтавській народилася землі,
І переконана – наш край найкращий в світі.
Цвіте калина білим цвітом навесні
І чути жайворонка спів у житі.
Багатий на митців полтавський край,
Дівчата на Полтавщині чарівні,
Тут Котляревський й Гоголь проживав,
Тут линув спів Марусі Чураївни.
Горджуся тим, що народилася я тут,
В оспіванім в піснях Полтавськім краї.
Мій рідний край – Полтавщина моя
Вклоняюсь до землі тобі я низько.
Свята, чарівна, батьківська земля,
Дитинства й юності заквітчана колиска.
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Савченко Ліна народилася 1 липня 2003 року
в селі Новий Байрак Хорольського району. Навчається в Андріївській загальноосвітній школі.

Україні
Люблю тебе, моя незламана Україна:
Сади у білім цвіті і поля,
Спів соловейка і волошки, що у житі,
Свята ще з діда-прадіда земля.
В Карпатських горах зазвучали десь трембіти,
Дніпровські хвилі пам’ятають козаків.
Одеса, Харків і Донецьк – найкращі в світі,
Ми всі єдині – українці земляки.
Оспівана в піснях моя країна,
І твою славу кожен в серці пронесе.
Найкраща в світі, неповторна і єдина,
Хай Бог тебе, Вкраїно, береже!
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Шепілова (Синягівська) Вікторія народилася 14 червня 1994 року в с. Андріївка. Після закінчення Андріївської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів, навчалася в Хорольському агропромисловому коледжі ПДАА. В 2016 році з відзнакою закінчила Полтавську державну аграрну
академію.
В даний час працює бухгалтером і проживає
у місті Полтава.

Який чудовий світ
Сонечко стомилось
І лягає в ліжко,
На далекий захід
Добралося пішки.
А щербатий місяць
Освітив Карпати,
Почав ясні зорі
Тихо рахувати.
Полічив швиденько,
Зібрав у торбину,
Пішов слухати трембіту
Він на Верховину.
А Уральські гори
Лиш мали турботу:
Вони розділили
Азію й Європу.
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Несе тихо води
Наш Дніпро широкий,
Я ж йому бажаю
Довгих-довгих років.
Їдуть в Україну
Багато туристів,
Зокрема на Полтавщину
Галушок поїсти.
Хтось бичків наловить
В Азовському морі,
А я нарву лілій
На річці Хоролі!
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Ми діти твої, Україно, і доля у нас одна!
Збірка патріотичної поезії митців слова Хорольщини

Редактори: Ірина Гунько, Оксана Левіна
Верстка та дизайн: Олександр Сизонов
Малюнок на обкладинці переможця обласного етапу Всеукраїнського
конкурсу дитячої творчості „Мрії про Україну: дитячий погляд”
Арама Карапетяна
Ілюстрації – учасників обласного конкурсу молодіжної творчості „Наша
спадщина” в рамках Всеукраїнського патріотичного культурно-освітнього
проекту „Всесвітня спадщина в руках молоді”: Владислава Коневського,
Олени Тимченко, Оксани Зайцевої, Христини Гунько, Лариси Пшеничної,
Вікторії Коневської, Ілони Семенової та учасників обласного етапу
Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості
„Мрії про Україну: дитячий погляд”:
Руслани Зайцевої, Тетяни Безганс, Юрія Дем’яненка, Максима Телегуза.
Затверджено
на засіданні ради відділу культури
7 грудня 2017 року, протокол № 6.

Тираж 170 примірників
Друк ПП Мирон Ю.В.

