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БАТЬКО ТАРАСЕ 

Ви з дитинства в мене були ідеалом, 

Ваша воля, мужність є взірець, 

Це спасіння було, я вірші писала, 

За характером я теж - борець. 

Заповідали Ви любити Батьківщину, 

Та й як її красуню не любить, 

Трудівницю, неньку Україну, 

Поля пшениці, неба блакить. 

Гаї, де солов'ї співають, 

Сині озера, де латаття цвіте, 

Де трембіти високо лунають, 

Потік сріблястий з гір тече. 

В весняну ніч зоря засяє, 

Над цвітом вишні хрущ летить, 

І радісно душа чекає,  

Коли народна пісня зазвучить. 

Вже двісті літ пройшло, як Ви родились, 

Ростила щедра українська земля, 

На Ваших віршах я училась, 

КОБЗАР для мене друга БІБЛІЯ.  

 



ВДЯЧНІСТЬ 

Дякую Марині, Ліді та Іванці, 

Що   так прикрасили мої рядки, 

Прибрали, мов у вишиванці, 

На сторінках цвітуть квітки. 

 

На палітурці - все як у віршах: 

Червоні маки, верби, річка. 

Реально все, та ніби в снах 

І я там гарна, наче чічка. 

 

Усі жінки читають, плачуть, 

Там навіть натяку на сльози нема. 

Для них слова мої щось значать, 

Так відгукується їх душа. 

 

Та й дивно це  мені здається, 

Я духом сильна і я - борець. 

Чому ж сльоза жіноча ллється, 

Мабуть, торкнулася сердець... 

 

 



ВЕСНА ПРИЙШЛА 

Ще снігом вкрито все навколо, 

Сьогодні перший день весни, 

Хоча вже чути вранці соло, 

Тихенько тьохкають пташки. 

Та й на душі якось тепліше, 

Коли звучить пісня весела, 

Небо без хмар, сонце ясніше, 

Хоч біла ковдра у містах і селах. 

У цьому році  весна пізня, 

Зате, як швидко наливаються бруньки, 

Ще недавно сніг білів, мов в січні, 

Поступово землю вкривають ростки. 

Ще ніжно зелені й дуже тендітні, 

З сонцем набираються сили, 

Почали з'являтися лише у квітні, 

Підсніжники вже вкрили у лісі схили. 

Пташки співають голосніше, 

Радіють затишку й теплу, 

Їх мелодія значно веселіша, 

 Мажорними нотками стрічають весну.  

 

 



ВЕСНЯНІ ДУМКИ 

Сьогодні небо - боротьба природи, 

То хмара чорна, то ясна блакить. 

В думках весняні хороводи, 

Промінь сонця до нас летить. 

 

Що б зима ще на останок не творила, 

Відважно снігом в нас  жбурляє, 

Хай вирує весняна злива, 

А соловейко ніжно заспіває. 

 

Вкриють землю  зелені 

ростки, 

Різноманітні квіти - дивина. 

Я  вірю у диво й казки, 

До нас прийде красуня-

весна! 

 

 

 

 

 

 



ЧОМУ?  

ВІРШ-ЖАРТ   

Ти йдеш один по місту нічному, 

Елегантно світять ліхтарі. 

Навіть вітерцеві легкому 

Не зрозуміло: чом без Наталі? 

 

Вулички стрічками в'ються, 

Зовсім мало машин, лише таксі, 

Їх вогники танцюють і сміються, 

Ніби запитують: чому без Наталі? 

 

На синьому небі зорі сіяють, 

Вздовж дороги пунктиром вогні, 

І ті, і інші тебе питають: 

Чому, чому без Наталі? 

 

А ти навіть не маєш гадки, 

Крокуєш по зеленій траві, 

Головне, що в тебе все в порядку… 

І десь далеко пише  вірші Наталі. 

 

 



ВОГОНЬ 

Дивитись можна неустанно, 

Як бадьоро вогонь горить, 

І почуття оте бажане 

Вже майорить, не мерехтить. 

 

 

Від цілющого вогню 

Взяла силу і терпіння, 

Тихо шепочу:  люблю, 

Це і є моє спасіння. 

 

 

Любов усе на світі подолає - 

Її велич сягає всіх  широт, 

Хай серце постійно дбає, 

Щоби не втратити її висот. 

 

 

 

 

 

 



ДОБРОТА 

 

Не судіть по одягу людину, 

Головне -  її добрі діла. 

Одяг щезне, а доброта нетлінна 

І з нею піде у  віка. 

 

Паростки добра гніздяться 

В стривоженій, стражденній душі. 

Та й райським садом розростеться, 

Лише знайдіть оте  зерно в собі. 

 

Не дайте згаснути жарині, 

Всі негаразди вщент зміта. 

Як роси, що дають життя стеблині 

Дає  вам сили ваша доброта. 

 

Вона комусь в пригоді стане, 

Когось підтримає, навіть врятує. 

Сила її  ніколи не зав’яне, 

Душу, як  єлей лікує.  

 

 



ЖИТТЯ ТРИВАЄ 

Здавалося б, усе дарма. 

Краялось від болю серце, 

Блищала на очах сльоза, 

Рану роз'їдали сіль із перцем. 

Але ж бо мудрі Соломонові слова 

Знайшли струни оптимістичні, 

Віра вела до світла, до добра, 

Писались щиро рядки ліричні. 

"Усе пройде" вертілося у скронях, 

Розквітала барвами душа, 

До сонця тягнулася, мов сонях, 

Бо хоч заплакана, зате жива. 

Перегорнула всі перипетії, 

Далі триває чудове життя. 

Думки мої - красуні мрії, 

Я в центрі справ, трудяща я. 

Господь відзначає своєю щедротою, 

Тіло лікує молитва і єлей, 

Є Божою винагородою - 

Поруч безліч добрих людей. 

 

 



З ПІСНЕЮ 

З недугою боролася, вірші писала, 

Шукала в усьому позитив. 

З "Маминою піснею" я заспівала, 

Мій рідний, славний колектив. 

Добро випромінюють наші очі, 

Барвами вишиванки мерехтять, 

Займаємось ми цим охоче, 

З давніх давен до нас пісні летять. 

Час шліфував їх, немов перлини, 

Сил набирались, мов добре вино, 

Яскраві, як китяги калини, 

Цілющі, як святе миро. 



ЙДИ ВПЕРЕД 

 

Читаю заповіді карпатського мудреця: 

Хоч босий, але йди вперед. 

Воля, мужність - до лиця, 

Сила зелених смерек. 

 

Мабуть, випробування долі: 

Після падіння буде злет, 

Зачервоніють маки в полі, 

Хоч кульгавий, але  йди вперед. 

 

Веселка барвами заграє, 

Сама зірву квіток букет. 

Заповідь третя лунає: 

Хоч безногий, але йди вперед. 

 

Дійсно хочеться читати, 

Кожен раз щось нове знайдеш. 

Віконця душі відчиняти, 

Неначе живу воду п'єш. 

 

 



МАМИНА ПІСНЯ 

Понад селом мамина пісня лунає, 

Виконує "Мамина пісня" теж, 

Прадідівська культура не зникає, 

Живе, цвіте і їй немає меж. 

Дві Валентини, дві Ніни, три Надії, 

Марія, Гиня, Зоя, Ліда та Сергій 

Від  ваших пісень серце мліє, 

Сльоза у глядачів тремтить між вій. 

В українськім костюмі кожна, 

Яскраві вишиванки аж мерехтять, 

В барвистих квітах купаються плахти, 

Та й очі завзяттям  ясно горять. 

"Мамина пісня" - Вербки нашої квітник 

Мелодії щирі до серця й до душі. 

Валентина Павлівна - чудовий керівник, 

Вклоняємось їй вдячно до землі. 

Юний склад гурту ще ліпший: 

Танцюють, співають, читають вірші, 

Віталій, Денис та Максим - козаки, 

В народних костюмах: Юля та Інна, 

 

Заквічанні в віночках та  стрічках 



Виконують обряд гаївок. 

Самі молодші гурту перлинки: 

Русяві красуні - Лізонька й Даринка. 

Понад селом  мамина пісня лунає, 

Виконує "Мамина пісня" теж, 

Українська культура не зникає -  

Торкається сердець і їй немає меж. 

 

 

 

 

 



МАТУСІ 

Мила мамочко, моя матуся 

Щоразу згадую тебе 

В твої обійми притулюся 

Ти моє сонце, небо голубе. 

Ти сама краща господиня 

Смачніших ласощів нема у світі 

Сімї нашої ти мудра Берегиня 

Тебе вітає весняне віття. 

Різнобарвні яскраві тюльпани, 

Жовті  ніжні горді нарциси, 

З білими свічками каштани 

Вічнозелені кипариси. 

Гнучким станом берізки тендітні. 

Стрімкі в небо ялиці. 

В траві маргаритки привітні 

Та й пахучі квіти суниці. 

І я щиро тебе вітаю, 

Схиляюсь низько до землі 

Ніколи не плач – тебе прохаю 

За все, люба, пробач мені. 

 

 

 

 



МАМА 

До мене приїде матуся, 
Я радісно її чекаю, 

І їй привітно посміхнуся - 
ЇЇ  я серцем відчуваю. 

Як завжди привезе квіти, 
Що насадила рясно  навесні. 
Ти в  мене сама краща в світі, 

Як  сонце всміхаєшся мені. 
Волосся давно побіліло, 

З-під хустки вигляда мов сніг, 
Зате доброта  твоя сіяє - 
Зігріла б нею цілий світ. 

Завжди добра усім бажаєш, 
Уся   в  турботах і труді, 

Смачненьким усіх пригощаєш – 
Низько вклоняюся тобі! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОЇ РЯДКИ 

Чистий аркуш лежить переді мною, 

Зараз по ньому попливуть рядки, 

Мов хмарки по небі голубому, 

Мов в долині польові квітки. 

Мов у червні тополиний пух, 

Молодий березовий листок, 

Погляд очей, торкання рук 

Води цілющої ковток. 

Відчуття надії спозарання 

В променях ранкової зорі, 

Хоч і скривджене моє кохання, 

Бур'яни скосили косарі. 

На тому місці лагідна вербичка, 

Росте весела, гомінка, 

Та й сльози висохли на личку, 

Посмішка серце зігріва. 

Світлом сповнена душа, 

Хоч невеличка жінка, та я - борець, 

Моя радість, тепло, доброта 

Комусь будуть, як маяк, як острівець.  

 

 



МОЛИТВА 

 
Я йду до добра та світла, 

Всміхаються очі, квітує душа, 

Посмішка  моя привітна 

Всі негаразди вщент зміта. 

Вже листя на деревах небагато, 

У вирій полетіли журавлі, 

І сонце всміхається завзято 

Своїм сяйвом щедрій землі. 

Все, що змогла вона віддала людям, 

Ми маєм славний урожай, 

Тепер  відпочивати буде 

Узимку мій Подільський край. 

Щиро я осінню любуюсь, 

Відчуваю з природою єднання, 

Нею живу, нею лікуюсь, 

Веде змінитися бажання. 

Я дякую за кожен день, 

Що рясно Бог мені дарує, 

З дзвіниці чути дзень -дзелень, 

Той дзвін очищує, лікує. 

Я в височінь піднімаю очі, 

У небо летять мої молитви. 

Усім подякувати хочу, 

Хто не лишив мене у час біди. 

 

 

 

 

 



НА ВІЗКУ, АЛЕ ВПЕРЕД 

Молоді акації, зелені 

На фоні голубого неба, 

Ніжні, життєрадісні, веселі, 

І розумієш - жити треба. 

Посміхаюся їм привітно, 

Вони на дяку листочками тріпочуть, 

Юні, стрункі та тендітні, 

Лиш сонячних променів хочуть. 

Жовте листя деінде опадає, 

А зелене бадьоро майорить, 

Моє серце напевне знає: 

Треба вірити і треба  жить. 

Я рухаюсь тільки вперед, 

Допомагає колісний візок, 

Для всіх - на місці, а для мене - злет, 

З великим букетом яскравих квіток. 

Постійно працюю над собою, 

Мов губка вбираю знання, 

Бодай під схиленою вербою, 

Я йду вперед, не навмання.  

 

 



НАВЕСНІ 

Пташки витьохкують весело, 

Садочки, мовби в білих вінках, 

Запах духмяний черемшини 

Серпантином п'янить у небесах. 

Всміхається високо сонечко, 

Весняною зеленню вкривається земля, 

Гілка жасмину стукає в віконечко, 

Ніби вітає квітка запашна. 

Навесні все, мов у рядках Кобзаря, 

За стільки літ не змінилося нічого, 

Так само ввечері сія зоря, 

Цвітуть вишні, гудуть хрущі та 

бджоли. 

Як і тоді, красуня наша Україна, 

Сорочка-вишиванка їй до лиця, 

Моя рідненька Батьківщина, 

Я - україночка твоя. 

 

 

 

 

 



 

НИЗЬКО ВКЛОНЯЮСЯ 

До Богдана на пасіку, маючи надію, 

Знахожусь у вуликах на лежаку, 

Відчуваю бджолину енергію, 

Ніби гойдаючись у гамаку. 

Гілки вишні з вітром пустують, 

Ягоди червоним ясно горять, 

Сонячні промені по листі танцюють, 

Відблиском в віконце мерехтять. 

А бджоли-трудівниці гомоніли, 

Прибираючи свою оселю до ладу, 

Щоб поласувати досхочу зуміли 

Ми цілющого духмяного медку 

В одному місці безліч процедур: 

Аромотерапія і масах, 

З бджолиної симфонії ажур, 

Біоритмів чуттєвий релакс. 

Від дивної мелодії звуків, 

Ти ніби летиш, ти ніби пливеш, 

Відчуваючи запах садів і луків, 

 

Зовсім по-іншому живеш.  



Уклінно дякую усій родині 

За підтримку й допомогу. 

Подяка моя безупинна, 

Хоч за малу, та перемогу. 

Тьотя Надя в синій хустці, 

Мов волошка розквіта, 

Посмішка її привітна 

Серце й душу зігріва. 

Володя з Зоєю, приїжджаючи в село 

Мають багато домашніх робіт, 

Ще заглядають до лежака в вікно, 

А потім проводжають до воріт. 

Низько пасічнику вклонюся до землі, 

Богдан молодий і дуже трудящий. 

Хай очі сіяють, як сонце навесні, 

Все буде в тебе якнайкраще! 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОВЕРНЕННЯ 

 

Я радію першим квітам, 

Чарують пташок голоси, 

Рукою подати до літа, 

Аж раптом випали сніги. 

 

Дерева в білих пишних шатах 

Пухнаста ковдра  землю вкрила, 

Зима ще квітню хоче нагадати, 

Свої справи вона не  завершила. 

 

А я весною вже просякла, 

Посмішка тендітна на вустах, 

Та й сили духу не забракло, 

Птахи співають в небесах. 

 

 

 

 

 

 



 

САЛЮТ, ОДЕССА! 

Морской вокзал: большие корабли 

И небольшие корабли и пароходы. 

Ты всё преодолела, Натали. 

Ты  молодец, - какие твои годы. 

Вот киностудия Довженко, 

Изменилось государство и эпоха, 

Ярко-зеленый парк Шевченко, 

И вдаль манящая канатная дорога. 

Вот мост с названьем «Тёщин», 

Словно невеста светлая беседка. 

А здесь софоры дивной рощи, 

Цветами белыми она великолепна. 

Везде Утёсова портреты, 

Здорово, что помнят своего земляка. 

Хорошо, чтоб исполнялись все заветы - 

Их шлифовали испытания в веках. 

Город - герой, красавица Одесса, 

В прошлом много всего перенесла, 

Увидела улицы и Молдаванку, и Пересыпь, 

 

 



Хоть изменила много времени река. 

Для меня  всё было ново: 

Юг, солнце, песок и море. 

Стояла от удивления, открыв рот, 

Размахом поразили волнорезы, 

Огромный припортовый  завод. 

Своим цветом море очаровало, 

То светлой бирюзой, то тёмной синевой. 

Волна волну тихонько доганяла, 

Я впервые увидела прибой. 

У Потёмкинской лестницы я побывала, 

Ступеньки вспорхнули каскадом, 

Раньше я б по них бежала, 

Сейчас лишь одарила взглядом. 

Сердце трепетно забилось, 

Не могла произнести  ни звука, 

Вот я в Одессе! Всё свершилось! 

Вверху красуется фигура Дюка. 

Привели, пожалуй, в изумленье 

На Деребасовской цепочкой фонари, 

Как палочки волшебной повеленье, 

 

 



Вечером изысканно их свет горит. 

Из прошлого века мощно и величаво 

Меня приветствовал театр, 

В этом году туда я не попала, 

Когда-то обязательно приеду на  спектакль. 

Перед театром в фонтане вода искрилась 

И отступала жизни суета, 

Ну что ж, Одесса, я в тебя влюбилась, 

Даст Бог, ещё я попаду сюда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕТ 

Огонь свечи нежно мерцает, 

Сжигая всё плохое дотла. 

А воск тихонько тает, тает, 

Беспокойство моё унося. 

 

Не капают больше слёзы, 

Взгляд не отвести от огня, 

Я верю: расцветут ещё розы, 

Красотою своею пленя. 

 

Я подымаю хрупкие плечи, 

Проблемы сбрасывая прочь. 

Горят волшебные свечи, 

Озаряя светом ночь. 

 

А завтра утро настанет, 

Оно добрее и мудрей, 

А воск тихонько тает, тает, 

И на душе уже светлей. 

 

 

 



СПОРІДНЕНА ДУША 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ми зростали в одному селі, 
Часто бачились, до речі ще й рідня, 

І в кожної тепло і радість на душі, 
Самим головним - була і є сім'я. 

Коли сталася зі мною біда, 
Я опинилась в інвалідному візку 

Твоя протягнута рука 
Підтримала на хиткому містку. 

Завжди я оптимісткою була, 
Позитив можна знайти в усьому: 

Ось над квіткою гуде бджола, 
Зорю стрічаєм світанкову. 
Ось річка в'ється між ланів, 

Цикорій блакитний, наче небо, 
Цвіт рожевий яблуневих садів, 
Маки червоніють серед степу. 

 
 
 



І хоч не слухалося тіло, 
Зате сповнена віри душа, 
Рядки по сторінках летіли 
Мого наступного вірша. 

Я не змогла вже не писати, 
Плекала свої вірші, мов дитя, 

Хіба могла тоді я знати, 
Що людям до вподоби поезія моя. 

Звичайно, вони непрофесійні, 
Твоя наполегливість додала сил, 

Зате відверті, емоційні, 
Перша збірка - великий наш прорив. 

А потім - майже творчий вечір, 
Літературно-музична композиція: 

"Я душу твою сколихнула" 
Односельчан зібралось пів села. 
Під кожен вірш пісню підібрали, 

Гурт "Мамина пісня", мов квітка польова, 
Вперше інші мої вірші читали, 

До цього це робила я сама. 
В ролі слухача було приємно, 

Моїй радості не було меж, 
Вважаю, ці відчуття були взаємні, 
Присутнім захід сподобався теж. 

Зворушливо, коли гарні слова звучали 
з вуст моїх вчителів дорогих, 

Всьому хорошому в школі нас навчали, 
Хоч хліб їх зовсім не з легких. 

А далі безліч подарунків: 
Синій птах щастя - витинанка, 

Ангелочок, серветки - ніжність візерунків, 
В трояндах подушка-вишиванка. 

Я зрозуміла значення слова «ДОБРОДІЇ». 
Низенько усім вклоняюсь, хто захід організував. 

 
 

 



Рамка для фото, щоденник-записник, 
Нова збірка віршів "Осінні мелодії", 
Бібліотека розквітала, мов квітник, 

Дякуючи тобі, я знов всміхаюсь, 
Дякую, хто вихідним пожертвував, 

Байдуже, що я на інвалідному  візку, 
Жартома  його «кабріолетом» називаю, 

Молода, щаслива - Я ЖИВУ, 
Хоч не танцюю, зате як весело співаю! 

 

МОЄ СВЯТО 

Сьогодні в мене дивне свято - 
Прогулянка біля ялинки. 
Вона прибрана завзято 

Від Новорічної ще днинки. 
Серед скрипучого білого снігу 

Своєю вродою пишається, 
Дітворі гомінкій на втіху, 

Що навіть взимку на гірці катається. 
А потім - затишне кафе 

Для малечі та їх батьків, 
Так гарно і смачне усе, 

Дитячий сміх всюди дзвенів. 
В хлопчика день народження був, 

Радощів, веселощів по вінця, 
Всі дітки стали в круг, 

Його вітали Черепашки Ніндзя. 
Дякую подрузі, її дітям за  свято, 
Що витягли з чотирьох стін мене. 

Вражень чудових було багато, 
Сонце ясне та й небо голубе. 

Навіть Ірини внук Сашуня 
Дав чоловічу п’ятірню, 

Майже дорослу, хоч і ще манюній, 
Низький уклін вам, цілую  і люблю. 

 

 



ТРЕТИЙ 

 

Не люблю по два стиха писать, 

Третий   сейчас родится. 

Очень хочется мне узнать: 

Что сейчас любимому снится? 

 

Может, лошади белые-белые 

Мчатся  в широкой степи, 

Или яблоки спелые-спелые, 

Хочешь - возьми и сорви. 

 

Может, лёгкие одуванчики, 

Благодаря ветру они улетят, 

Любимой руки, пальчики, 

Ты смог бы их  поцеловать. 

 

Я как-будто в твоих снах, 

Чувствую твоё тепло и дыханье. 

Как голуби летим в облаках, 

А на земле - цветы, благоуханье. 

 

Не люблю по два стиха писать, 

Вот и третий уже родился. 

Ну зачем тут гадать, 

Прекрасный сон любимому приснился. 

 

 

 

 

 



ФАРБИ НЕБА 

казка 

Любі друзі, якщо ваша ласка 

Для вас оця чудова казка: 

Колись дуже давно 

Царство квіткове було. 

Тільки промені торкались роси, 

З'являлись квіти небаченої краси. 

Дуже гордий за свій дар, 

Правив королівством цар. 

Одного разу він видав наказ: 

Рослини без квітів скосити на раз. 

Не зважаючи на лунаючий сміх, 

Зажурився Петрів батіг, 

Що ж тепер зі мною буде 

Ні листя, ні квітів, лише стебло одне? 

Тут заспівала голосиста пташка, 

Прокинулася біла ромашка. 

До сонця повертала голівку свою, 

Зраділа ранку й солов'ю. 

Зразу помітила сусіда свого сум, 

Відволікла від тривожних дум, 

А ромашкою в цій казці була я, 

Ось і згодилась моя доброта: 

Ти, Петрів батіг, не журись, 

В похід далекий зберись, 

За ліси,за луки, в поля, 

Там фея живе квіткова. 

Залишив неспокій за порогом, 

Зібрався в далеку дорогу. 

 

 



Нарешті, серед квітучої ниви - дім, 

Гарні квіти біля нього, в нім. 

В барвистій сукні  фея стояла, 

- Що привело, до мене?, - спитала. 

Розповів Петрів батіг про свою біду. 

- Не журись, я тобі допоможу. 

Якого сподобав ти кольору? 

Близька неба фарба голуба. 

Посміхнулася фея: - Іди додому, 

Ми покажем твої квіти світу всьому. 

Подякував, і не зважаючи на втому, 

Пішов тихесенько додому... 

Ось промені ранкові на зорі, 

У царство вийшли косарі. 

Від здивування випала коса - 

Поруч з ромашкою  квітка голуба цвіла. 

І зараз так улітку: біля доріг і на полях, 

Все пливе, ніби в блакитних небесах. 

Дивлюся я на цю красу: 

Хай вирує навколо злива, 

Знов зацвіте Петрів батіг 

І буду, буду я щаслива! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХРИСТОС ВОСКРЕС! 

 

В святе Господнє Воскресіння  

Щиріші, добріші люди. 

Заради їхнього спасіння 

Ісус пішов на вірні муки. 

 

Один одному здоров'я бажаєм, 

Величний спів торкається небес, 

У кожній родині радісно лунає: 

Христос Воскрес!Воістину Воскрес! 

 

В ранковім небі купається сонце, 

В кольорах веселки - галунки, 

І відчиняються душі  віконця 

Для всесвітньої доброти. 

 

До храму завжди веде стежина, 

Ми віримо  в Божі дива, 

Цвістиме наша Україна! 

Христос Воскрес! Іде весна! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


