Машиніст із душею поета

Нещодавно в локомотивному депо Тернопіль
відбулася презентація першої поетичної збірки машиніста електровоза депо Петра Гойди
“Тепло твоїх долонь”, яка вийшла у видавництві
“Край”. Ця перша ластівка в доробку машиніста
Гойди має свій стиль – автор опирається на
власне бачення світу, життєвий досвід, емоції
та враження, з повагою та любов’ю пише про її
величність – Жінку.
Дехто із колег вперше почув вірші Петра Гойди,
а дехто, навпаки, давно чекав його книжечки. У збірці
- кілька розділів, один із них – сатиричні вірші, у яких
легко впізнаються поширені людські недоліки. Про це
потрібно не лише говорити, а й писати, – переконаний автор. У Петра Гойди справедливий, вольовий і
добрий характер. Він намагається виразити побачене
у своїх віршах, застерігаючи нас не бути подібними на
людей, котрі чинять зло. Є у нього вірші й про рідну залізницю, як наприклад, “Думки мої в рейсі”, “Паровоз”,
“Моя відпустка”, “Пасажирам”. В останньому – гостре
звернення до пасажирів, які нищать внутрішнє оздоблення вагонів дизель-та електропоїздів. Прочитавши

Пропонуємо читачам нашої газети кілька
поезій машиніста Петра Гойди з його першої
збірки “Тепло твоїх долонь”.
ДУМКИ МОЇ В РЕЙСІ
Б’ють краплинки дощику
В лобове вікно,
Поїзд ми ведемо,
Все тут, як в кіно.
Ось вже вийшло сонце,
Стук коліс дзвенить.
Дивимось в віконце:
Яка гарна мить!
А поки до станції,
Де мене чекають,
Ще значні дистанції
Рейси відчисляють.
Техніка надійна
У моїх руках,
Добре перевірена,
Мчить на всіх парах.
Рейки, шпали, станції
Блимають в вікні.
Шлях нам освітляють
Зелені вогні.

Колектив ВП “Рівненська
дирекція залізничних перевезень” висловлює глибокі
співчуття раднику начальника ДТГО “Львівська залізниця” Ярославу Маркіяновичу
КОНИКУ з приводу тяжкої
втрати – передчасної смерті брата Миколи.
Друзі та знайомі глибоко
сумують з приводу передчасної смерті колишнього
чергового по ВП “Львівська
дирекція залізничних перевезень”
ХОВАЛКА Володимира
Івановича
і висловлюють щирі
співчуття рідним та близьким покійного

вірша, одна із провідниць сказала: “Я розповсюджу
його в кожному вагоні, щоб пасажири, які так чинять,
обов’язково себе впізнали і замислилися”.
…Машиніст Петро Гойда народився у сім’ї
Михайла і Наталії Гойдів. Мама працювала вчителем німецької мови у с. Бобулинці Бучацького району, що на Тернопільщині, батько – головою сільської
ради. Батьки виховали трьох синів. Разом із Петром
Михайловичем у депо працює його брат – Анатолій
Гойда, інший брат – Володимир – також залізничник.
Батьки з дитинства прищеплювали своїм дітям любов
до праці, виховуючи їх у повазі до старших, у розумному ставленні до життя. І сьогодні усі троє – поважні
люди, мають свої сім’ї, кожен з них виховує добрих
дітей.
Петро ще в дитинстві любив спостерігати за навколишнім світом. Ріс охочим до праці і прудким хлопчаком, мріяв стати пілотом або військовим... Схоже, на це
вплинуло виховання батька, який прищепив йому любов до справжньої чоловічої професії. Тому після десятирічки юнак вступив у Львівське залізничне училище,
після якого отримав спеціальність “Помічник машиніста
тепловоза”. Згодом пішов до армії, служив у Монголії,
у пустелі Гоббі. Там продовжував писати вірші, адже
віршував ще у школі. А коли повернувся додому, став
писати ще й про те, що наболіло, на що хотів якось
вплинути.
У стінах рідної школи Петра Гойди також відбулася презентація збірки “Тепло твоїх долонь”, на яку
завітали однокласники і односельчани. Односельчани
із захопленням слухали свого земляка і за кожен вірш
дарували щедрі оплески. А потім був час для спілкування. Та, напевно, найбільше вразив машиніст Петро
Гойда своїх родичів – сестру із Донецька, яка у цей час
гостювала в Бобулинцях, і батька, який зі сльозами на
очах слухав вірші свого сина. “На жаль, відійшла у
вічність мама Петра, а саме вона виховувала в ньому
любов до художнього слова, а сьогодні тішилася б сином, мабуть, найбільше”, – сказав Михайло Гойда.
Галина ФЕСЮК,
член Асоціації
письменників України
Фото автора

ПАРОВОЗ
Окутаний димом, парами води,
Мені паровоз довелося вести.
Він бідний стояв вже давно в тупику,
А я усміхнувся й став другом йому.
Закинув вугілля, додав ще води,
І ми з паровозом состав повели.
Це чудо котилось в наш атомний вік,
Хоча в паровоза прострелений бік.
Заварені лати, пробитий метал, –
Пройшов він воєнний гарячий накал.
І дивляться люди на “вогняне” диво,
Свисток паровоза лунає красиво.
Війну він пройшов, але духом не впав,
Про напад фашистів цей свист сповіщав.
Тебе, паровозе, у віршах прославляю,
І без спочинку вугілля кидаю.
Вже твоїм димом проїлися очі…
Ну що ж, паровозе, спокійної ночі!..
По рейках тепер електрички спішать,
Труби паровозів вже не димлять…
Ти знову заїхав до себе в “тупик”,
Пробач, паровозе, такий зараз вік.

ПРОГНОЗ ПОГОДИ НА 30 ЖОВТНЯ - 5 ЛИСТОПАДА
Впродовж 30 жовтня – 5 листопада на території Львівської
залізниці переважатиме суха прохолодна погода, лише наприкінці періоду почнеться потепління, що супроводжуватиметься опадами. У п’ятницю місцями невеликі опади мряки, в горах – мокрого снігу. Температура вночі від 1°морозу до 4° тепла, вдень 1-6° тепла, на
Закарпатті 4-9° тепла. У суботу-неділю на більшій частині території
залізниці без істотних опадів. Температура вночі 0-5° морозу, вдень
0-5°, на Закарпатті 2-7° тепла. У горах уночі 3-6°, вдень 0-2° морозу.
У понеділок-вівторок без опадів, температура понизиться ще
на 1-2°. Надалі із південного-заходу поступово поширюватиметься більш тепле та вологе повітря. Починаючи із Закарпаття та
гірських ділянок із поширенням на решту районів, часом опади дощу
та мокрого снігу. Температура вночі у середу 0-5° морозу, вдень
від 1° морозу до 4° тепла. У четвер вночі від 2° морозу до 3° тепла,
вдень 1-6° на Буковині 4-9° тепла.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

Тел.: 800 309-11-30; (032) 245-52-57

Щиро вітаємо!
Колектив провідників ВП “Пасажирське вагонне депо Львів”
щиро вітає начальника поїзда 601/602 Львів-Солотвино

Івана Степановича НАКВАЦЬКОГО
з 40-річчям
Хай пахучим цвітом стеляться дороги,
Хай відходять в далеч горе і біда,
Хай же буде щастя і міцне здоров’я,
Радість і повага на многії літа!
Хай завжди ведеться з легкої руки
На довгі, безхмарні і добрі роки!
Хай кожен день буде схожим на диво,
А доля хай буде безмежно щаслива,
Хай здійсняться мрії і задуми всі
І все в житті буде на висоті!

Любляча дружина Уляна, син Денис, мама, сестра Ліля вітають
майстра пасажирського вагонного депо Львів

Тараса Степановича СТОЛЯРЧУКА
з 30-річчям
Щиро бажаєм кохання, тепла і добра,
Щоб всі негаразди згоріли дотла,
Щоб жити у мирі тобі довелось,
Хай збудеться все, що іще не збулось!
Хай повниться рідна оселя добром,
Любов’ю і щастям, душевним теплом,
Хай все удається з легкої руки,
Здоров’я бажаєм на довгі роки!

Шановні залізничники
та ветерани залізничного транспорту
Львівської магістралі!
Закарпатська обласна організація партії
“Відродження” сердечно вітає вас із
Днем залізничника!
Запорука успішного розвитку галузі – в умілому господарюванні, чіткій організації роботи, професіоналізмі та відповідальності залізничників. І саме в цьому полягає гарантія
довіри до залізниці, яка є одним з найпопулярніших і найдоступніших видів транспорту, надійним і авторитетним
перевізником.
У цей святковий день бажаємо всім вам прихильної долі,
вагомих здобутків, міцного здоров’я, миру та злагоди в родинах, невичерпної енергії, професійної удачі.
Шановні залізничники та ветерани залізничного транспорту
Львівської магістралі!
Адміністрація та Ужгородський терком профспілки
Львівської залізниці сердечно вітає вас із
Днем залізничника!
Бажаємо вам і вашим родинам міцного здоров’я, успіхів у
житті та праці, оптимізму, душевної теплоти, особистого
щастя, здійснення всіх мрій і сподівань та подальшої плідної
праці на благо людей і нашої залізниці.

