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  :Твір на тему  

«   »Спогадпрошколу  /     /Сорокліт по тому

   УОстапівці тихі світанки

 ,  , …І чарівні як сон вечори

     ,Зорі падають вросидоранку

Бур’   .янамипропахливітри

   ,І тривожнодуша завмирає

   :І туманятьсяочі твої

   ,Тутматуся твоя спочиває

    .Пуповина твоявцій землі

,   Може томунемаємиліше

  ,  .І солодшогодиму як тут

,    ,Може тому і серцютісніше

   .Якпобачишостапівськийдуб

     ,Минемаловжитті вже хльобнули

   :І немало стопталидоріг

    ,Попіввіку давновжеминуло

     .Билилобанеразобпоріг

     ,Скроні в нас вжедавнопосивіли

   ,І онукамивжеобросли

    Тільки чомусь так частодівчиськом

    .Повертаюсь самасобі в сни

   , ,Щезапартамими світлокосі

    АКириленко входить у клас

  , :Мипритихли усі боїмося



     …Осьдодошкивін викличенас

    ,АЧуйко поміжнамирозумник

   Всі рівняння ужерозв’язав

  ,  ,І сидить собі як іменинник

     .Асписатинікомуйнедав

    Ну табув у запас  ,і Клименко

    .Всі чекалиякБогайого

    ,Мипосписуємвньогошвиденько

     .Вчительнаш і не знає того

   АМаксимовичнові задачі

   .Все стараєтьсянамзадавати

  ,  …Він серйозний такий сині очі

    .Безобідулюбивнасдержать

      ,І тремтіла губа внього з болю

     ,Якщомищосьробилине так

   І яснілиочі любов’ ,ю

   .Колиправильнимбуврезультат

   : «  ,І казавСукачеві Ти вибач

    …»Вматематиці ти начедуб

,   Ох боялисямипопадатись

   .Кириленкові прямона зуб

     АвСидоренканамна уроках

    :Нуніяк не хотілося сидіть

 ,   ,І крутилися наче на голках

  ,   .І не знали куди себедіть



     ,Намбививідать в нього конкретно

   ,Чи існуєнасправді любов

    ,Щобсказав намучитель відверто

      .Тожпиталипроце знов і знов

   ,  І не вірилось нам щопривичка

   .Можезмити усі кольори

   ,Намхотілосьлюбові навічно

 ,   .Намлюбові щобраз назавжди

     АКилимниклежаввсенапарті

     .І не зводив ізменеочей

     ,І від цього всі плутались карти

    …Виросталимивже із дітей

 Вже     за косидавноне тягали

     ,І в портфельневкидалижуків

     ,І від батькамого невтікали

     …Нетягнуливізка підмій хлів

    Аякбігалина стадіоні

    І ганялидоболюм’ ,яча

   Краємока завждипоглядали

  -  .Надівчисько із за плеча

   ,Насобпалював поглядщемливий

   ,І гарячі долоні були

    ,Якжемипосміхалисьщасливо

    .ЯквОстапівці вишні цвіли



  ,Никифорівна всерозуміла

    :Наче квочкаміжнамибула

     ,І на землюспустить нас хотіла

    .І від вітружиттяберегла

  ,Наказала садокпосадити

   ,Кусень хліба собі заробить

    Діточок впелені не носити

   .І сімейне гніздечко ізвить

,  ,    ,Ой нелегка ж їй долядісталась

     …Повійні все сама та сама

,    ,Може томувона так старалась

    .Щостріпалажиття як вдова

     :АвРожка на уроках сміялись

« ,    …»Ох садоважтвоя голова

В     ,нього тежажчетвіркоосталось

Я     .к дружина заобрій пішла

   ,Таучитель гордився синами

   ,Всіх старався навчитидобра

,  ,  Юра меншиййого поміжнами

     .Був ушколі всім за зразка

   Тожуказка вР   ожка на готов …і

 -   ,Він по батьківськи неюучив

«  ,» -   ,Дуропей ти любимеце слово

    .Сотнюразнамйого повторив

  «  ,   »,І про сорок свиней щоу кубі



 «  » …І єгипетську душу сварив

«    ,    ,» -Нуйдурне ти як салобез хліба

  .Незлобливо казатилюбив

   , ,Вцьомумудрість народна глибинна

  ,Зрозуміли її неспроста

    Бо тепер намоїйУкраїні

 ,   .Сало є але хліба нема

     Уті роки намдужехотілось

 ,    .СШАдогнати а тоді й перегнать

 ,     Гречка вчив нуанамне терпілось

    .Вкомунізм хочдумками злітать

,    ,Обіцяли що грошейнебуде

   ,Одіяловеликенавсіх

   ,Цеколиблагоденствоприбуде

  ,   .Яквраю скрізь лунатимесміх

    Апокищо кирзові чоботи

   ,І куфаєчка наплечах

   ,ІОстапівськемісимболото

  ,   .Азлидота така щоажстрах

      ,Зате в кожного з нас свої мрії

   ,Вчителіщемоїмолоді

    ,Миплекаєм своїщенадії

     .Адляріднихми зовсіммалі

   ПавлоГнатовичщепосилає

   .Цигарки по секрету купить



   ,Радіонівнащобне узнала

 ,   .Бопобачить тобуде сварить

,      Ну ав класі він пальцем киває

   І граматику прагне .вдовбать

« »  Категорично щораз заявляє

 « »,   …І підкреслює щобнепослать

  Радіонівна ставить оцінки

   І Килимнику вседобавля

 : , ,Нібиплута Килимник Клименко

   .Анасправді зятька полюбля

    ,Боприглянувся їй той хлопчина

    ,І нічого не зробить вона

       :Щожбула то вжитті за причина

    ?Йти зовсімпротиволіПавла

,   ,Дзвоник входитьМусіївна тихо

,       …Ну ав хлопців вжешахивруках

  ,  !Молода імаленька ойлихо

,   –    .Ну аучні то сажень вплечах

   ,Баба кожногоднядивувала

«       ?»Вищейдосі дошколийдете

,      :Ну а ті з неювсежартували

«   , ,  ».Мидо клуба бабусю і все

   :Нанімецькій завждипопадало

« ,  ,» - Парубота дівотасидить

     ,ТанаКузьмівнумине зважали



 ,   .Бо темніло на танці спішить

    ,ТамКузьменкобаянякрозтягне

   -  .То землявилітає з під ніг

  ,    ,Нуй талант хоч ізшколи ганяли

    .Дуже гострий уЛьоньки язик

   – ,АМиколаКирилович Боже

     .Набаян і набубонмастак

   « »,  ЗФедоренкомяк вріжуть то тоже

     .Нуневсидіть намісці ніяк

 Ап    ,існі які гарні співали

 ,  …Адівчата а голоси

  ,  ,Заодну таку хлопці казали

    .Душу йчортові віддаси

,   ,  ,Ох назватьби її та боюся

    . Якбиякось ненаврочить

 Мироз’ ,  їдемось а красуні

    .Уселі у своємужить

     АякЧичана сцену виходив

  «    »,І співав Ялюблютебяжизнь

 ,     ,Всі німіли а в серці був подив

  : « ».І хотілось сказати Держись

   ,ЛюбувалисьмиОльгоюкласом

   .Молодащевожатабула

    Аспіватинавчалинасразом

   .ГаннаПавлівна і вона



   ,ГаннаПавлівна всеповторяла

    Як культурубез грошейлюбить

     ,І дівчат всенавчалайнавчала

     .Якна світі по правді прожить

    ,Миз концертамискрізь виступали

   .ГуморескиЧуйко все читав

 ,   .ЛенаБойм ЛідаБешта співали

     .Першемісценашкласвсе займав

   –  ,Успортивних змаганнях миперші

   .Естафетудержалив зубах

    ,Никифорівнабіглабналижах

     .Лишби кубокостався вруках

   – АМихайлівнаНіна красива

,  …Чорнокоса зовсіммолода

  ,  ,І урокфізкультури якдиво

  –  .Азмагання зовсім чудеса

   ЙванВасильовичвсепосм ,іхався

     ,Додітейвін неміг ревнувати

,  ,   ,Ну ахлопці то коженстарався

    .Колонеї поближче хоч стать

   Яквесна заквітчаєтьсярястом

    ,І буяє тимцвітом земля

     Хлопці носять тедиводо класу

   –  …І дівочадуша вже твоя



    ,Якз черемухицвіт облітає

    ,Такминають і наші літа

    ,Скроні наші вже сніг посипає

    .Адушаще зовсіммолода

   УОстапівці тихе світання

  –    ,І чар зілля улісі росте

 ,  , ,І красиве як сонце кохання

   .Більштакого немаєніде

    Миповинні про всерозказати

 ,    ,Юнимвнукам покищемитут

   Бонастанепоравідлітати

 ,  .Уостанній прощальниймаршрут

     Мизалишимодітяму спадок

 ,  ,  ,Небагатство не гроші недім

   Мизалишимоніжний світанок

    .ІОстапівський рідний нашдим

    ,Хайжеспогад залишиться світлим

     ,Хайживеміжлюдьмивін роки

,  ,   Ну адітям щобсонце привітне

  ,    –  .Ненадень ненадва на віки
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