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Татаренко
Леонід
Сергійович
–
український поет, уродженець м. Тростянець
Сумської області, член НСПУ з 1956 р., лауреат
Всесоюзних премій імені М. Островського та
імені М. Горького. Писав російською та
українською мовами. Автор поетичних збірок та
книг пісень. За мотивами поем Л.Татаренка
композитори створили опери: «Грім з Путивля»
(про загін Сидора Ковпака) – Вадим Ільїн,
«Чотири Ганни» (зв'язкові, спалені у своїх хатах)
– Олександр Левкович. Є автором лібрето до
дитячої опери Олександра Білаша «Пригоди
Буратіно». На його вірші писали пісні Анатолій
Горчинський, О. Злотник, Г. Подільський. Уся
країна знає чудову пісню на його вірші «Червона
троянда»:
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Це ж найдорожчий дарунок тобі.
Червона троянда – це квітка кохання,
Це спомин про зустріч, що в серці моїм.
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