
    Водограєм по долині Озниця хлюпоче  ( )пісня

C  -лова    Плакса Іван  .  Платонович Комишня

.-  . . . Музика ФедоренкоВ Т с Остапівка

  Водограємподолині

  Озниця хлопоче

  ,Вводосховищі сховалось

   Далі йтине хоче

    Авінкомпоміж гаями

   .Хоролнесе воду

   ВінОзницювиманює –

  .Любить її вроду

    Її вродуподолині

  ,Гаї закривають

     'Авних співи солов їні

  .Ночамилунають

    Вийшла з хатипізномати

   НаЙванаКупала

  :  Тайпочула білярічки

 .Гармошка заграла

   Хороводомвзялируки

,  Дівчата співали

   І Купала із вінками

 .Вони зустрічали

   - ,Кожнадівка королева

    .Аможейцариця

     Зрослав селі на привіллі

 , .Гарна білолиця

   Свої тугі русі коси

  . На грудипоклала



І   ,схиляючисьдорічки

 .Вінки опускала

     Хай з вінками їхні долі

  , Пливуть за водою

    ПоОзниці і Хоролу

 .Стежкоюсвятою

   ,Можевловитьдужий хлопець

 . Якщозабажає

    , Повіночку йдівку знайде

  .Боженитисьмає

  

                                Одне крило

,   .Сидівши бачивя колись

    ,Як гусив вирій вилітали

    І високо піднявшись ввись

 “ ”  .Вони курли усі кричали

   Можепрощання тобуло

  ,  ,Із рідним краєм вони знали

    ,Бобачилив гаях село

  ,  .І воднийплес девиростали

“ , - , ,Ой гуси лебеді мої

    ”Заберітьмене з собою

   ,Япромов вдалені

  ,   .Ачипочули яне знаю

    Можеждемене тамдоля

   ,Вечорамийна зорі  

  –  Боприснилось середполя



   .Вона стоялапо весні

 ,  І стоячи середполя

Промовля :” ,ла Напиши

   ,Якпомерла твоядоля

   .”Тадоменепоспіши  

  ,Япіднявсяполетіти

     ,Азмаху в крилахнебуло

   ,І зоставсябіля хати  

   .Бооднелише крило

    І так дививсявдалину

  ,  ,Занимивслід деполетіли

   ,І знов чекатимувесну

 ,    .І подивлюсь чи знов тут сіли

    ?Чивертаннябудеповесні

   Якавних  ще  ?будедоля

 ’   ,Можепоб ютьна чужині

   .І пропаде гусяча воля  

………………………………………………

                                                                                  

                               Червона калина

     ,Від хатидо тинумояУкраїна

     .Апотімшляхамипішлавдалину

     Нашляхуширокімябачив калину

, ,  ,Красиву розкішну плодамибагату

   .Червонимнамистомусюрозцвілу

     .Щоббуйні вітри її не ламали



  ,   І сонце світило її не пекло

    Кругомбілянеї вербички стояли

    .І кожну годинувониборонили

     .І давалипомірне від сонця тепло

     ,Апоруч криниця із неюстояла

         .Втойчасмати здітками водувній брали

 , ,  ,Домене всміхнувшись вонапідійшла

   .Маленькимвідерцемводипіднесла

   ,  ,Апити хотілосьмені наче знала

   :Вустамисвоїмимені промовляла

“     ,І ви завітайтеводиці напитись

   .”Раюземномунизенько вклонитись

    ,Апотім тамамарозказала

   ,  .Щочулавідмами бабусямовляла

  , Увійну відступивши  бійці Кирпоноса

  .Тут спрагу томили

   –  І ходитьлегенда онукамсвоїм

   .Червону калинувонипосадили

………………………………………………….

                            Розкажи мені мамо

  Розкажименімамо

  ,Усепролюбов

  Дочкаматір питає

  ,І дивиться знов

   Нанеї очимасвоїми

,Ясними

 ,   Якхмарки щовнебі

 .Пливуть голубими



 ,  Бо знає щомама

 .Такоюбула

   В її серці ночами

 .Буялавесна

   ,Анадвері сінешні

  Щонизько присіли 

  ,Такводулила

   .Щобвонинерипіли

   Хочвмаминих косах 

 ,Ужесивина  

   ,Хоч зимнонадворі

   ,Авсерці весна  

, ,Мамо матусю  

  ,Доменепромов

  Розкажимені все

  .Продівочулюбов

 , ,Розкажимені мамо

  .Усенецурайся

   ,Явженемаленька

   .Намененелайся

   Бояк гуси вертаються

   -Звирію знов

  Домененочами 

 .Приходитьлюбов

………………………………………………        

Подаруй  мені  мамо…

У мами моєї 

Цвітуть під вікном



Рожеві і білі жоржини.

   І вонаполиває усі

 ,Передсном

 ’   Злюбов юнастільчику

 .Кожної днини

 , ,Подаруймені мамо

 ,Рожевийцвіток

  ’   ,Щозлюбов юдбайливоростила

      Аяпотімйого уплів у вінок

 ,Своїйдівчині

 .Дужехотіла

   І підемо з нею

  ,Детравипохилі

    .Узорянуніченьку росянихлук

   Амамі хай сняться

 Жоржинирожеві

 -  –І ангел малятко

 .Майбутній онук

………………………………………………….

                                    . Сільський гімн с Остапівки

   Між гаямиподолині

   – Стоїть селоОстапівка село

  –  Здубом велетнемМалинки

  .Тристароків прожило

  ,  ,В гаяхживе співає птиця

    ,Авних сховалося село

  Із водосховищемОзниця

  .Сільськимпейзажемрозцвіло



  Хлопоче хвилямиОзниця

   Закута греблеювбетон

  ,Пливлавікамичарівниця

   .Носилаводу уХорол

   – ,АХорол тече хвилює

  –  ,Шепоче хвиля сюдийди

   ,Він заОзницеюсумує

, .Поцілуємось прийди

……………………………………………….

                                                                                       

                         Гімн для будинку ветеранів війни праці

   ,Нароздоллі удальпростяглися

   ,Пахнуть хлібомродючі поля

    Амикволі живемостаренькі

      .Йнашамолодість в поляхне гуля

    ,Дляпланети сонцеясно світить

    ,Нимживе і дихаєЗемля

      ,Ав зеленімраї Господьдолімітить

    .Ішляхамилюдямдолі устиля

 , , ,Долемоя візьми озовися

    .Зтого світу хутко повернися

 ,    ,Рукипоєднаєм нацеправомаєм

    .І домененіжнопригорнись

     ,Натім світі сонечко не гріє

    .І ніколинеросте трава

     ,Натім світі темінь очі криє



    .І холоднимпотомлишепокрива

 ,  ,Долемоя візьмиозовися

    .Зтого світу хутко повернися

 ,    .Рукипоєднаєм нацеправомаєм

    .І домененіжнопригорнись

………………………………………………..

    …По рідному краю прогулятись маю

  Порідному краю

 Прогулятисьмаю

   Дорозвилки і назад

  .Ввеснянім розмаї

  Шляхомнарозвилці

 Лавочка стояла

  Тамстояладівчинонька

 Автобус чекала

  ’  Донеї під їхавюнак

Молоденький

    ,Тільки внього немашина

  .Акінь вороненький

 Дівчина всміхнулась

 ,Лицемчервонілим

   І юнака полиці

 .Тепломобігріло

  –Коника водили

 .Розмовлятимали

   Пройшлоліто у коханні



   .Йнарушничок стали


