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ВСТУП 

 

     Останнім часом у школах України зросла роль національно-громадянського 

виховання. Це основа на якій ґрунтується суспільство, тобто громадянська основа 

держави.  Громадянами не народжуються ними стають, усвідомлюючи 

відповідальність за власну позицію порядності, совісності, чуйності, необхідності 

жити інтересами рідного народу, краю де народився і виріс, де впитав з материнським 

молоком любов до рідної землі.    Одним із факторів національного виховання 

підростаючого покоління є успадкування духовних надбань українського народу, 

досягнення високої культури взаємин, формування особистісних рис громадянина 

України. 

Сучасність вимагає від школярів загальноосвітніх шкіл бути освіченими, 

неординарними, конкурентоспроможними людьми та при цьому не забуваючи про 

людяність. З цією метою  туристсько-краєзнавчий гурток Малокардашинської 

загальноосвітньої школи проводить дослідження духовних джерел рідного краю. 

Цікавим та повчальним для різних поколінь школярів є вивчення  історії  та 

української мови  й літератури малої батьківщини через вірші колишньої вчительки 

нашої школи Бузукіної Валентини Федотівни.   

   Тому головні завдання даної пошукової експедиції: ознайомлення з життєвим і 

творчим  надбанням прекрасної людини, патріотки українського слова, співця рідного 

краю,  вчительки від  Бога – Валентини Федотівни Бузукіної.    Через творчість нашої 

вчительки проходять історичні факти, легенди, традиції, що є неоціненним багажем 

теоретичних знань про наш край, про Україну, її минувшину.  

   Саме вміння  систематизувати й  узагальнювати пошуковий матеріал про 

неординарних особистостей нашого краю одна з головних умов розвитку розвиненого 

особистісно зорієнтованого  школяра - майбутнього громадянина України.  

   Цей пошуковий матеріал буде цікавий  учням в процесі вивчення історії України, 

літератури рідного краю та народознавства.  
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І. Босоноге дитинство. 

Моя  люба  Україна – 

 Калини  озерця, 

 І  корінь  її,  і  цвіт 

 У  моєму  серці. 

          А  мій  корінь – Полтавщина, 

          Гола  Пристань – білий  цвіт – 

          Мила  серцю  Україна, 

         Найкраща  на  цілий  світ! 

 

   Багата Голопристанська земля своїми талантами! 

   З року в рік збагачується творами завдяки співцям рідного краю. Це поезія 

Наталії Коломієць, проза Анатолія Грабка, Миколи Гомона, Марії Ярової та інших. 

Всі імена гідні поваги. 

   Однак мова піде про життя та творчість не менш талановитої землячки: 

Валентину Федотівну Бузукіну.   Нашу малокардашинську вчительку української 

мови та літератури, яка пропрацювала в нашій школі з 1995 по 1999 роки. 

   Народилася Бузукіна (Кіптіла) В.Ф.  в селі Лучки Кишеньківського району 

Полтавської області  15 квітня 1940 року. Нині рідне село не знайти, затопили за 

планами електрифікації, збудувавши Кременчуцьке водосховище. 

   Навчатись дуже хотіла бо бачила як старша сестра Надія та її подруги ходять до 

школи із полотняними торбами в яких були підручники. Це викликало великий 

інтерес тому маленька Валя часто брала книжки сестри і уявляла як вчиться в школі. 

Часи були післявоєнні дітей до школи брали швидше переростків а її семилітню 

навіть незапрошували. Тому нечекаючи запрошення Валентина почала сама  брати 

буквар, перші ази грамотності показала бабуся. А потім  вчила саморобних ляльок, 

молодших діток, уявляючи себе вчителькою. За дошку слугувала піч, комин, стіни –  
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мама малій незабороняла  навіть раділа її прагненню до навчання.  Що там стіни, 

побіляться, а потяг до знань головне щоб не пропав.  

Отак оволодіваючи самостійно ази письма та читання пройшов 1947 рік, для людей 

важкий голодний рік. Мати - Кіптіла Марія Василівна пішла до школи й попросила, 

щоб її меньшеньку теж взяли вчитись. У квітні 1948 року директор запросила 

дівчинку до школи на так звану перевірку: чи дійсно вона сама дечого навчилась? 

Щось на зразок сучасного тестування для вступу в престижний гімназійний клас. 

Перша вчителька Марія Михайлівна дала дівчинці читанку, щоб перевірити як та 

вміє читати,та із захопленням перечитала все що їй задали. Потім записувала на дошці 

цифри, такі результати немогли показати навіть ті хто систематично вчився в школі, 

тобто перевірки з гордістю пройшла. Але мабуть через вік чи то непідготовленність 

швидко стомилась і вдома заявила, що вже до школи більше не піде. Звичайно мама 

доньку присоромила й тій нічого незалишалось як послухатись і йти до школи, але 

вже зразу до 2 класу. Чим більше потерпала домашня скриня й піч тим більше 

подобалось писати й читати, згодом Валентина стала відмінницею і отримувала 

похвальні листи з року в рік. 

 

ІІ. Життєві інститути 

Після закінчення семирічки, Валентина подалась до тітки в місто 

Дніпропетровськ,  де вступила до культпросвітнього технікуму й отримала 

спеціальність: методист культосвітньої роботи. За направленням працювала в 

Полтаській області Семенівського району село Новий Кавкаїв  2 роки в сільському 

клубі, саме там вперше спробувала свій артистичний талант в постановці п´єс, 

виконанні пісень та хореографії.  Та дитяча забавка бути вчителькою непокидала 

молоду дівчину. Якось подруга вступала до Херсонського педагогічного інституту 

імені Н. К. Крупської вирішила й собі спробувати й подати документи на 

філологічний факультет. 

 І  Херсон,  й  Дніпропетровськ, 
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 Полтавщина  рідна – 

 Моя  юність  і  дитинство, 

 Босоноге,  бідне. 

Мабуть долею було призначено, вступила з першого разу й вчилась з великим 

захопленням.  Потоваришувала з дівчиною зі Старої Збур´ївки – Ротонос М.Б., яка 

частенько запрошувала на гостини до Голопристанського краю. Після закінчення 

інституту педагогічну кар´єру розпочала все в тій же Старій Збур´ївці в санаторній 

школі інтернаті разом  із подругою, де непомітно пройшли 25 років трудового стажу. 

За цей час одружилась, народила доньку, разом з чоловіком подбали про нове власне 

житло в райцентрі місті Гола Пристань. 

А  від  Ворскли  і  до  Конки 

 – Неблизькая  відстань,  

 Але  рідним  мені  стало 

 Місто  Гола  Пристань. 

 

Найчистіша  вода  Ворскли 

 До  Конки  збігає – 

 Це  ріка  мого  дитинства 

 Привіт  посилає. 

 

 У  цім  краї – моря  подих, 

 Мамина  хатина, 

 Ясні  зорі,  тихі  води,  

 Рідна  Україна. 

 

З 1970 року стала голопристанкою, згодом з´явився захисник-синочок й полюбила 

цей куточок як батьківщину.  Потім був новий колектив в міській школі № 4,  а 1995 
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року доля привела в Малу Кардашинку так і стала Валентина Федотівна нашою 

вчителькою. До дітей люблячою, доброю, з щиро відкритою душею. Вона навчала 

української мови та показала як правильно співати і поважати людей. Відверта й 

тактовна завжи готова прийти на допомогу, одночасно соро´язлива й чемна. 

Полонила її серце Мала Кардашинка, що сприяло народженню першого її вірша, який 

згодом став гімном нашого села «Мала Кардашинка – то серця краплинка».     

 

ІІІ.  Я  від  роду – українка 

   Край в якому народилась і виросла Валентина Федотівна – козацький. Поміж 

односельцями звучали прізвища: Загинайло, Галушка, Вареник, Драний, Циганко, 

Калантиря, Сіроштан. Батьківський рід Кіптилих був пов´язаний із Трохимом - 

кошовим отаманом Полтавської сотні, тому бабусю називали Кошовихою. В ІІ 

половині ХVІІ століття заселялась на пільгових умовах Слобожанщина, багатьом  

козакам за службу дарували поселення. 

 Я  від  роду – українка, 

 Цього  не  стиджуся. 

 Кошовий – прізвисько  діда, 

 І  я  ним  горджуся. 

Валентина Федотівна дослідила, що її дівоче прізвище Кіптіла походить від 

чернігівських ремісників які вміли кіптявіти, виготовляти березовий дьоготь. Також 

їй вдалось знайти історичні згадки про засновника її рідного села Лучки, курінного 

отамана Луки, що служив в ХVІІ ст. при лівобережному гетьманові Дем´янові 

Многогрішному. За справну службу був нагороджений невеличким маєтком.   

Козаки  давно  колись 

 Села  заснували, 

 Повертались  сюди  з  Січі, 

 Старість  доживали. 
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Валентина Федотівна згадує мальовничу природу рідного краю: верби, калину, 

балки, заповнені водою. Горби, які для тодішньої малечі здавались просто горами, 

одна з них була навпроти батьківської хати – гора Монастирка на якій в свій час був 

розташований монастир та  поряд гора Кельні, ймовірно знаходились монаші келії, 

поряд річка Ворксла.   

За словами Бузукіної В.Ф.  природа Малої Кардашинки  схожа з її рідним краєм. 

Тому потрапивши до нас на роботу вона  впізнала свій улюблений край, прикипіла 

душею, що й пробудило в ній талант поетеси.   

І  для  мене  Україна – 

 В  небі  ясна  зірка, 

 Ворскла –  річка  невеличка, 

 Гора  Монастирка. 

 

 У  долині  село  було, 

 З  боків – гора  й  річка, 

 Історію  мало  давню 

 І  звалося  Лучки. 

   На малій батьківщині замість її затопленого села Лучки збудували нове поселення 

Світлогірське, а Лучки було перенесено в північному напрямку до містечка Кобиляки. 

В ті післявоєнні часи на височинах, що здавались горами вирощували зернові, тому 

малеча тишком прокрадалась і збирала скошені колосочки, за які як і в 1932-33 рр. 

продовжували ганяти в голодному 1947 році. Мати ходила на ланку, а батька 

Валентина не пам´ятає, так як він пропав безвісти в 1943 році під час Великої 

Вітчизняної війни.  Тема родини, батьків у Валентини Федотівни оспівана з великою 

ніжністю та трепетом. Як би могла то мабуть помчала в свої Лучки та нажаль це 

неможливо. 

Немає  вже  мого  села 

 (Планам  заважало!) 

 Тридцять  сім  років  тому 

 Його  зруйнували. 

Висновки 
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Досліджуючи життєвий та творчий світ Валентини Федотівни Бузукіної,  

відчувається краса й сила її слова, які збагатили літературу рідного краю. 

Під  час  свого  дослідження  ми  звернули  увагу,  що  поетесу-початківницю 

цікавить абсолютно все: це історія України, історія малої Батьківщини, легенди 

українського народу, історія та традиції краю який став другою Батьківщиною, любов 

до всього українського, родини,  бажання пропагувати українську мову, чарівний світ 

української природи, тощо.  Валентина Бузукіна досить  скромна, привітна  та 

приємна співрозмовниця,  в  якій  живе  й  бурлить  джерело  духовної  мудрості  та  

людської  щедрості,  невгамовної  енергії  та  скарбниця  життєвого досвіду. 

  Вона вміє в поетичній формі висловлювати свої художні почуття,  враження,  

захоплюючи душу  свого читача. Всі свої вірші Валентина Федотівна знає на пам´ять, 

а їх приблизно 50, більшість написані в жанрі поеми або думи.  

Її історичні герої чи то пейзажі рідного краю постають як живі істоти, які постійно 

живуть, люблять і творять на теренах України на батьківській землі. Це спонукає нас 

школярів замислитись над нашим минулим, прийдешнім, що ми залишимо по собі, як 

про нас згадають наступники. Чи будуть майбутні покоління дбати про красу рідного 

краю її історію, традиції; чи  дбатимуть про українське чи збережуть єдність нації?  

Саме таким летмотивом просякнуті вірші Бузукіної В.Ф. їх можна 

використовувати як на уроках літератури, народознавства, історії в позакласних 

заходах. Вони вчать громадянськості, гордості за національну українську 

приналежність, бажання самостерджуватись та бути самодостатніми особистостями. 

Нажаль не свім доступна творчість Бузукіної В.Ф. вона через свою сором´язливість 

досих пір ненадрукувала свої вірші, які варті того, щоб їх читали й захоплювались  

різні покоління. Тож ця пошукова робота вперш за все направлена на популяризацію 

творчості та інформації про поетесу-початківця Голопристанського краю - В. 

Бузукіну. 

 

Список літератури 
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Додатки 

Додаток 1.  ГІМН СЕЛА МАЛА КАРДАШИНКА 

Слова В. Бузукіної                         музика В. Блакитного 

Мала Кардашинка – то серця краплинка. 

Це тато і мама , і рідний гайок. 

Верба і калина, до хати стежина 

І перший у школі дзвінок. 

 

Село моє рідне в стену Наддніпрянськім, 

Як дуже люблю я тебе. 

Садиба бабусі, хатина матусі 

Щодня зустрічає мене. 

 

Кардашин сміливий у вільному краї  

Це місце сподобав лавно. 

Нащадкам щасливим, на згадку про сина 

Залишив у спадок село. 

 

Дідівські могили під небом Таврійським 

І спів солов´я навесні. 

Ключі журавлині, політ лебединий 

Навіки у серці моїм. 

 

В Малій Кардашинці на вранішніх зорях 

Співають в гаях солов´ї. 

Тут росяні ранки і теплі світанки, 

Тут друзі найкращі мої. 

 

В селі моїм давнім завжди в надвечір´я 

Лунають веселі пісні. 

Рукам працьовитим від щирого серця  

Несу я уклін до землі. 

                       

                                      Додаток 2.     Гордість Кардашинки 

Церкві дивній, величавій 

Більше як сто років. 

Сяють куполи на сонці 

Під небом високим. 

 

Гудуть дзвони на дзвіниці 

В Малій Кардашинці, 

Їх слухають радо люди 

В гурті й наодинці. 

Вслухаються в дзвін гайочки,  

Левади поснулі, 

І згадують кардашинці 

Жорстоке минуле. 

 

Руйнували у тридцятих – 

Не доруйнували, 

В шістдесятих – теж хотіли, 

Та люди вблагали. 
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І зробила влада церкву 

Складом магазину. 

Мішки й пляшки заповнили 

Народну святиню. 

 

Не думала в дев´яностім 

Сільськая громада, 

Що послужить її церква 

Для онуків складом. 

 

Та прозріли кардашинці 

І зібрали раду. 

Церкві – бути! – так сказали, - 

І не бути – складу. 

 

По копійці – усім селом, 

(так збирали гроші) 

Відновили святу церкву 

Й дзвіницю хорошу. 

 

Піднялася із руїни 

Велична, як жінка, 

Тепер стоїть в центрі села – 

Краса Кардашинки. 

 

Оцей святий оберіг 

Предки залишили. 

Несе віру він у душі 

І додає сили. 

Тож чи радість, чи біда, 

Вінчання, поминки, 

Їдуть люди із району 

В Малу Кардашинку. 

 

У отця Володимира 

Турботи доволі. 

Люблять його і чекають 

У садках і школі. 

 

Передає слово Боже, 

Матері й дитині. 

Поважабть отця люди, 

Їдуть до святині. 

 

А Храм Божий до вподоби 

Своїм і чужинцям. 

І міцніє свята церква – 

Гордість кардашинців. 

 

Тож хай стоїть Божий дім 

Ще тисяча років, 

Береже в селі  і в краї 

Мир, надійний спокій! 

 

Нехай кріпне Диво Боже 

Довічно віднині – 

Честь і слава Кардашинки, 

Свята Берегиня! 
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                                    Додаток 3.  Голопристанщина – край  козацький 

 Заснували  козаченьки 

 Років  тому  триста 

 Над  Чайкою  і  Конкою 

 Нашу  Голу  Пристань. 

 

 Пролягли  колись  до  моря 

 Тут  шляхи  чумацькі, 

 І  гуляє  над  лиманом 

 Вільний  дух  козацький. 

 

 Через  лиман  і  Чорне  море 

 В  похід   вирушали, 

 Із  турецької  неволі 

 Братів  визволяли. 

 

 Козаченьків  пам’ятаєм, 

 Гордимось  по  праву: 

 Здобували  вони  волю, 

 Заслужили  славу. 

 

 Волю  і  славу  передаємо 

 Від  роду  й  до  роду 

 В  нашім  краї  козакам 

  Немає  переводу. 

 

З  Голопристанщини  вийшло 

 Героїв  багато: 

 Королюк,  Дубинда,  Брага, 

 Покришев  крилатий. 

 

 А  росли  вони  в  Геройському, 

 В  Клинах,  Чулаківці, 

 В  Кардашинках  і  Збур’ївках,  

 Бехтерах,  Петрівці. 

 

 Молодь  вчиться  на  подвигах, 

 Гартується  змалу, 

 На  прадідів  рівняється, 

 Примножує  славу. 

 

 Співаки  і  танцюристи, 

 Гребці,  музиканти, 

 Футболісти,  шахматисти 

 Та  інші  таланти. 

 

 Наших  «Райдугу»  й  «Сюрприз» 

 Знають  і  в  Херсоні. 

 Завоюють  танцюристи 

 І  сцени  закордонні. 
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 Із  «Славутича»  умільці – 

– Не  плітки,  не  байка, – 

–  

 Збудували  славнозвісну 

 Козацькую  чайку. 

 

 Є  «Купальські  зорі» й «Диво» – 

 Кращі  з  фестивалів. 

 Наших  знай  в  Росії,  Польщі, 

 У  Франції  й  Італії. 

 

 Гола  Пристань – це  не  Київ,– 

 В  Україні  ж  знана. 

 Хоч  у  нас  і  не  Хрещатик, 

 Цвітуть  і  каштани. 

 

 Наш  Хрещатик – Набережна! 

 (І  це  вже  не  жарти!) 

 А  фонтан,  пляж,  ліхтарі – 

 Як  у  Криму,  в  Ялті. 

 

 І  по-доброму  нам  заздрять 

Львів’яни  й  кияни: 

 Чайка,  конка  в  нас,  Соляне, 

 Ще  й  море  з  лиманом. 

 

  

Відпочити  до  нас  їдуть 

Москвичі  й  херсонці, 

 Лікуватись  на  Солянім, 

 Засмагать  на  сонці. 

 

 Дари  озера  цінніші, 

 Ніж – Мертвого  моря. 

 І  тихіші  у  нас  води, 

 І  ясніші  зорі. 

 

 Лікувальна  вода  цінна 

 У  «Гопри» – курорті, 

 Та  не  гірша  і  морська 

 У  Залізнім  Порті. 

 

 Причаровують  назавжди 

 Чорне  море  рідне, 

 Сонце  тепле  і  ласкаве, 

 Степ  і  заповідник. 

 

 Хлібом-сіллю  на  рушнику 

 Гостей  зустрічаємо, 

 Кавунами  й  виноградом 

 Щедро  пригощаємо. 
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 Рясні  ниви,  щирі  люди 

 В  нашій  Україні. 

 Голопристанщина  сяє 

 В  сузір’ї  єдинім. 

 

 Лине  пісня  над  Конкою, 

 До  небес  сягає, 

 Бо  такого,  як  наш,  краю 

 Більш  ніде  немає. 

 Голопристанщина – край  козацький, 

 Сонячний  щасливий! 

 Гола  Пристань – Дар  нам  Божий, 

 Щедрий  і  красивий! 

          

                                  

                                  Квітень,  2005 р. 

 

    

Додаток 4.  Моє  місто 

  

 Я  закохана  в  місто 

 Тридцять  п’ять  уже  літ, 

 У  мою  Голу  Пристань, 

 Синьооку  блакить. 

 

 Там,  де  ріки  злилися 

 Чайка  й  Конка,  колись 

 Народилася  пристань, 

 Хати  ж  потім  звелись. 

 

 Запорізькі  сміливці 

 Поселилися  тут. 

 Майже  триста  вже  років 

 Їх  нащадки  живуть. 

 

 Хлібороби  й  рибалки, 

 Моряки  й  водії – 

 Поля  й  неба  герої 

 На  цій  славній  землі. 

 

 Люблять  плавні  і  сонце, 

 Берег  рідний,  садок, 

 Широчінь  яснооку, 

 Гомін  ранніх  пташок. 

 

 Вгорі  небо  блакитне, 

 Довкіл – жовті  поля – 

 Пречудове  це  місце, 

 України  земля! 
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Чайка  й  Конка  радіють, 

 Бо  цвіте  Гола  Пристань. 

 Ми  пишаємось,  милуємось 

 Нашим  славним  містом. 

 

 А  була  ж  пристань  гола, 

 (Не  даремно  ж  так  звуть!) 

 Через  неї  до  моря 

 Шляхи  древні  ведуть. 

 

 І  Скадовськ  і  Лазурне 

 Із  Херсоном  єдна 

 Над  лиманом – Геройське 

 Славна  й  ця  сторона. 

 

 

 

 Назва  міста  нам  мила, 

 Бо  прийшла  з  давнини, 

 Нарекли  колись  вдало 

 Її  мудрі  сини. 

 

 Нехай  назва  ця  й  буде,   

 Бо  ж  вона  історична, 

 Бо  запала  у  душу, 

 Така  рідна  і  звична! 

 

 І  хоч  звуть  місто  Гола, 

 Воно  ж  справді  красиве! 

 Дай  же,  Боже,  й  надалі 

 Йому  долю  щасливу! 

 

                          2000р.

Додаток 5.  Лелеки 

 

 Квітень.  Ранок.  Чути  клекіт 

 Десь  тут  недалеко. 

 То  ж  учора  повернулись 

 Додому  лелеки. 

 

 А  гніздечко,  що  на  башті, 

 Давно  збудували, 

 Довго-довго  із  вирію 

 Воно  їх  чекало. 
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 Восени  за  синім  морем 

 Птахи  поселились. 

 Гола  Пристань,  Чайка  й  Конка 

 Всю  зиму  їм  снились. 

 

 Як  повіяв  теплий  вітер 

 З-за  темного  гаю, 

 Понесли  їх  легко  крила 

 До  рідного  краю. 

 

 Скільки  днів,  скільки  ночей 

 Додому  летіли! 

 І,  нарешті – рідне  небо, 

 Тут  в  гніздечко  й  сіли. 

 

 Бите  вітром  і  дощами 

 Воно  таке  миле, 

 Забирає  біль  і  тугу, 

 Повертає  сили. 

 

 І  той  клекіт – радість,  щастя, 

 Що  вони  вже  вдома! 

 Знову  крила  піднімають, 

 Де  й  поділась  втома! 

 

 Лелек  двоє,  вона  й  він, 

 З  весною  вітають 

 Голу  Пристань,  рідне  місто, 

 Добра  всім  бажають: 

 

 – Україну  свою  любіть, 

 Рідну,  наймилішу! 

 Хоч  і  тепло  там,  за  морем, 

 Вдома  ж – найтепліше! 

 

                               Квітень  2008  р. 

 

 

 

Додаток 6.  Я  –  українка 

 

Я  від  роду – українка, 

 Цього  не  стиджуся. 

 Кошовий – прізвисько  діда, 

 І  я  ним  горджуся. 

Усі  області  мені – 

 Єдина  родина, 

 Бо  одна  в  нас  рідна  ненька – 

 Мати  Україна. 
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 І  Херсон,  й  Дніпропетровськ, 

 Полтавщина  рідна – 

 Моя  юність  і  дитинство, 

 Босоноге,  бідне. 

 

 І  для  мене  Україна – 

 В  небі  ясна  зірка, 

 Ворскла –  річка  невеличка, 

 Гора  Монастирка. 

 

 У  долині  село  було, 

 З  боків – гора  й  річка, 

 Історію  мало  давню 

 І  звалося  Лучки. 

 

 І відомі  села  поряд, 

 Де  долини  і  гора, 

 Загребельного – Солошине 

 Й  село  Суха –  Гончара. 

 

 Козаки  давно  колись 

 Села  заснували, 

 Повертались  сюди  з  Січі, 

 Старість  доживали. 

 

 

 Немає  вже  мого  села 

 (Планам  заважало! ) 

 Тридцять  сім  років  тому 

 Його  зруйнували. 

  

 І  шляхи  оті  давно 

 Вже  позаростали, 

 Де  з  Полтави  до  Дніпра 

 Шведи  утікали. 

 

 Загребельний  описав 

 Правду  історичну, 

 Олесь  Гончар – Херсонщину, 

 Красу  її  вічну. 

 

 А  від  Ворскли  і  до  Конки 

 – Неблизькая  відстань,  

 Але  рідним  мені  стало 

 Місто  Гола  Пристань. 

 

 Найчистіша  вода  Ворскли 

 До  Конки  збігає – 

 Це  ріка  мого  дитинства 

 Привіт  посилає. 
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 У  цім  краї – моря  подих, 

 Мамина  хатина, 

 Ясні  зорі,  тихі  води,  

 Рідна  Україна. 

 

 Тут  виросли  мої  діти, 

 Тут  правнукам  бути, 

 Звучить  прадідівська  мова, 

 Рідна  не  забута. 

 

 Моя  люба  Україна – 

 Калини  озерця, 

 І  корінь  її,  і  цвіт 

 У  моєму  серці. 

 

 

 А  мій  корінь – Полтавщина, 

 Гола  Пристань – білий  цвіт – 

 Мила  серцю  Україна, 

 Найкраща  на  цілий  світ! 

 

 Мою  рідну  Україну 

 Знають  в  усім  світі, 

 І  жити  нашій  державі 

 Всі  тисячоліття! 

 

 Тим  пишаюсь,  що  я – мати, 

 І  тим,  що  я  – жінка. 

 Не  соромлюсь,  кажу  гордо: 

– Я  є  українка! 

 

                                   Серпень  2001  р. 

 

 

 

Додаток 7.  Задивилась  хмарка 

 

 

Задивилась  хмарка  в  річку 

 На  пишную  вроду 

 І  впустила  близькавицю 

 У  чистую  воду. 

 

 Обізвався  грім  над  Конкою, 

 Чути  його  мову, 

 Викликає  він  широку   

 На  щиру  розмову. 
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 Та  не  хоче  чути  Конка 

 Слова  про  кохання, 

 Не  потрібні  синьоокій 

 Грому  залицяння. 

 

 Бо  вона  і  так  щаслива: 

 У  неї  є  коханий, 

 Тихо  котить  свої  води 

 Униз  до  лиману. 

 

 

 

 І  простяг  до  неї  хвилі 

 Той  лиман  широкий, 

 Бо  давно  він  теж  кохає 

 Конку  синьооку. 

 

 І  мовив  лиман  до  річки: 

 – Здравствуй,  моя  зоре! 

 І  понесли  дружно  води 

 У  синеє  море. 

 

                  Вересень  2009  р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


