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Про себе

Я, Юферова Людмила Леонідівна, народилася  
у березні 1959 року у невеличкому степовому селі Ва-
силівка Добровеличківського району на Кіровоград-
щині. Це село було і є столицею мого серця, незмін-
ним об’єктом моїх думок і мого болю. Саме на цьому 
шматочкові благодатної землі у мою душу завіялося з 
небесної високості тендітне зернятко поезії, яке май-
же з самого народження хвилює мою уяву, змушує 
дивуватися, любити, плакати, переживати і трішки 
радіти. Саме з цих почуттів і народжуються вірші.

У 1966-ому році стала ученицею Добровеличків-
ської середньої школи №1. Любила вчитися. Неціка-
вих шкільних предметів для мене не існувало. Мріяла 
стати археологом, лікарем, художником. Зосереджу-
валася на вивченні фізики і хімії. І в той же час була 
постійним дописувачем до районної газети «Сільське 
життя». То були інформації про ті чи інші події шкіль-
ного життя та піонерської дружини, а також вірші. 
Дуже нервувала і соромилася, коли хтось із творчих 
працівників газети виправить якесь слово у вірші, 

а воно виб’ється із заданого ритму. Про поетичні 
розміри взнала у 7 класі з підручника літератури.  
З того часу не дозволяю собі їх порушувати. Найціка-
віше те, що десь до четвертого класу я по дитячій на-
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ївності думала, що писати вірші – це якась невід’ємна 
необхідність абсолютно кожної людини.

У 1976 році з похвальною грамотою закінчила 
школу. У моєму атестаті красувалося аж дві четвір-
ки – з фізкультури та російської мови. Мене перепов-
нювало почуття обурення. Фізкультура – то таке… 

А от мова! А я була впевнена у тому, що знаю на 
«відмінно» не тільки українську, а й російську. Одно-
часно і археологія, і медицина відійшли на десятий 
план. Вирішила довести вчительці, що вона непра-
ва. І довела. Стала у 1976 році студенткою філоло-
гічного факультету Кіровоградського державного 
педінституту, написавши твір на четвірку і склавши 
інші три усні іспити на «відмінно», в тому числі й з 
російської мови та літератури. Навчання подобалося.  
За увесь його період не мала жодної трійки, перева-
жали п’ятірки. Вдень вперто вивчала теорії мовоз-
навства та філософії, а вночі писалися вірші – і це було 
так романтично. Стала членом інститутської літсту-
дії «Обрій» та обласного молодіжного літоб`єднан-
ня «Сівач», організатором і натхненником якого був 
молодий, але вже відомий на теренах України поет 
Валерій Гончаренко. Нові знайомства з «дорослими» 
письменниками спонукали до відповідального став-
лення до поетичного слова. Які ж то були гарні часи!

У 1980-ому році я, молодий філолог, стала вчите-
лем. Спочатку працювала у сільській школі, потім – 

у рідній райцентрівській та у двох міських. Робота 
подобалася, з дітьми знаходила спільну мову, була їх-
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нім старшим другом – саме цей педагогічний прийом 
давав мені можливість справлятися з різновіковими 
категоріями дітей і впливати на їхню не завжди адек-
ватну поведінку. А потім обставини змусили вчити ді-
тей образотворчому мистецтву у Добровеличківській 
школі мистецтв та школі естетичного виховання. 

У 1991 році у Добровеличківці була створена  
районна телерадіокомпанія «Колос». Керівництво 
району запропонувало мені нову роботу. Тож я була 
кореспондентом і диктором місцевого телебачен-
ня. Мені так подобалося створювати документальні 
фільми з історії рідного краю, про земляків! Чотири 
роки справжньої казки залишилися тільки в пам’я-
ті – районна ТРК «Колос» пішла у небуття. Після її за-
криття у вересні 1996-го зовсім випадково стала лис-
тоношею. І ця робота мені дуже подобалася! Бо я була 
на 80 відсотків у своїх думках! У моїй голові постійно 
снували яскраві образи небаченими потужними ор-
дами. Я могла стати серед вулиці і записувати, зовсім 
не соромлячись, свої думки у блокнотик. У цей період 
багато писала нарисів та інформацій до «Поштово-
го вісника», «Сільських вістей», до районної газети 
«Сільське життя», до обласних газет «Кіровоградська 
правда», «Народне слово», «Україна-Центр», до жур-
налу «Жінка». А потім у липні 1998-го року перейшла 
працювати до Інформаційно-видавничого об’єднан-
ня «Сільське життя». Була і кореспондентом, і голов-
ним редактором, і редактором інформаційного від-
ділу, а ще в навантаження – незмінним редактором 
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і диктором місцевого радіомовлення. Тож протягом 
майже 15 років три рази в тиждень бігла на шосту 
ранку до апаратної «Укртелекому», аби довести до ві-
дома земляків новини Добровеличківщини. Фізично 
це було тяжко, але водночас і цікаво. 

Районка стала сенсом мого життя на довгі роки. 
Ніколи не рахувала, скільки інформацій, статей, ре-
портажів, нарисів, інтерв’ю тощо було написано за ці 
роки. А скільки зібрано цікавих архівних матеріалів 
та розповідей земляків щодо історії рідного краю. 

І де тільки мене не носило! Доводилося лізти і на 
дах електровоза, і на найвищу точку елеватора, і па-
дати під комбайн, аби зробити вдалий знімок, і лежа-
ти на жертовному камені предків-трипільців, і розко-
пувати їхні давні поселення, і в`язати ціпи з керівни-
ками багатьох підприємств, міліції, суду та навіть оді-
озними політиками, відстоюючи свою точку зору чи 
захищаючи просту людину. Доводилося часто й пла-
кати у дворищах вмираючих та вже вмерлих сіл… 
Всього було – і болю, і радості від постійного спілку-
вання з людьми, навіть задоволення від посильної 
допомоги землякам. 

Член Національної Спілки журналістів України, 
Національної спілки письменників України, район-
ної літстудії «Пролісок», Кіровоградського обласного 
літоб’єднання «Степ». За роки роботи в ІВО старала-
ся відшукати та згуртувати людей, які пишуть, з усіх 
сіл району, вчила їх віршотворенню, відредагувала та 
зверстала багато колективних збірок поезії авторів 
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нашого краю, їхніх авторських збірок, провела десятки 
презентацій книг та зустрічей з шанувальниками пое-
зії. Видала 4 власних книги поезій: «Загублені стежки» 
(2012 р.), «Сільські пасторалі» (2014 р.) «Під крилом 
вічності» (2015 р.) та «Я сторожую рай» (2019 р.). 

Але… Знову оте невблаганне АЛЕ. Життя повер-
нуло мої звичні стежки-доріжки до Київщини. Пра-
цюю художнім керівником у велетенському будинку 
культури у селі Дмитрівка, що біля столиці. Віддаюся 
роботі, дуже сумую за рідною землею, де навіть і по-
вітря має свій неповторний смак. Тож і страждається, 
і пишеться, а значить, життя продовжується.

Сумую за рідними людьми, за наймилішими серцю 
степовими просторами, за солодким повітрям польо-
вих трав, за газетярською роботою. Мрію написати 
книгу нарисів з історії рідного краю. І напишу. 

Людмила ЮФЕРОВА
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Вітри, вітри…

Вітри, вітри, степів моїх утіха,
Сільська розрада, часом дивний страх,
О, скільки ж вас гніздилося у стріхах
І ночувало в теплих димарях.

Вітри, вітри, всевладні і байдужі,
Із крилами потужних вітряків,
О, скільки ж вас вгризалося у душі
Моїх спочилих в часі земляків.

Вітри, вітри, космічні таємниці,
Ви за пустим селом наглядачі,
В розбиті хатні б’єтеся зіниці
І протягами плачете вночі.

Вітри, вітри, в селі безлюдно й лунко,
То в біле, то в зелене гусне час…
І запахи, і сльози, й поцілунки
Вітри спивали в кожного із нас.

Нема від часу втечі і відключень.
О, скільки вмерло і вмирає сіл…
І з тими, хто пішов, нема сполучень…
Вітри, вітри і пустки навдокіл…


