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Славутицький загальноміський бібліотечно-
інформаційний центр видає збірку поезій учасниці творчого 
клубу „Муза” Савченко Світлани Юріївни. Клуб працює при 
Загальноміському бібліотечно-інформаційному центрі міста 
Славутича. 
 До вашої уваги пропонується другий випуск, 
присвячений дітям Славутича. 
 Видання розраховане на широке коло читачів. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Укладачі:    Ростовцева М.В., 

Панова Л.І. 
Комп’ютерний 
набір:     Соловйова Л.О. 
      
 
 
Відповідальна 
за випуск:    Портная Н.В. 
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              Савченко Світлана Юріївна  за 
освітою – педагог. 
В 1986 р. закінчила Київський 
державний педагогічний 
інститут імені М. Горького. В 
Славутичі мешкає з 1989 року, 
працює інструктором з 
фізичного виховання в 
дошкільному закладі освіти.  

        Вірші пише з 2006 року. 
 
 
 

*   *   * 
 

Батьки і діти – ви одне єдине. 
І ви, і діти відчуваєте однак: 
Якщо сумний ви – то й така 
                                     дитина; 
Якщо веселий, то лунає сміх  
                                     круг вас. 
 
Даруйте дітям і тепло,  
                                       і ласку. 
Даруйте дітям радість і любов. 
І не чекайте вслід подяку вчасну, 
Ви серцем дочекаєтесь  
                                        подяк. 
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На відстані ви спробуйте радіти. 
На відстані ви спробуйте кохать, 
Бо діти вам даруються, як квіти, 
Не треба їх собою затулять. 
05.10.06 
 

*   *   * 
 
Рукою небо не обхватишь, 
Оно сквозь пальцы утечет. 
И крылья духу не привяжешь, 
Они растут из детства все ж. 
10.06.07 

 
О, діти милі 

 
О, діти милі, ви завжди зі мною 
І, навіть, коли простір розділя. 
Я серцем вас плекаю по Божій  
                                            Волі 
І огорта коханням, як маля. 
 
Мелодія матусиного щастя  
Зплітається із пахощів небес. 
Немає сил, щоб зруйнували 
                                        братство 
І єдність дум в об’єднанні  
                                        сердець. 
25.06.07 
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Последний снег 
 
Последний вьюжный пастушок 
Рассыпался беленький снежок. 
И говорлив он и  приветен, 
И даже ветер ему подмогою   
                                          служил. 
                                      
Но на рассвете,  
                      заметил тот снежок 
Весенний первый пастушок. 
И закружил его в объятьях. 
И даже платье  свое примерить 
                                     предложил. 
И вдруг, 
             растаял тот снежок 
И наутек пустился в ручеек. 
08.04.06 
 

 
Просыпается Земля 

 
Для чего звенит капель, 
  собирая лужицы, 
Ручейки спешат, журчат, 
 солнышком разбужены? 
Это,  как звонок весны – 
  первые проталинки, 
Нас на улицу зовут, 
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  чтобы мы оттаяли! 
Посмотрели на себя, 
  улыбнулись весело. 
Просыпается Земля 
  и поет нам песенки. 
23.03.06 

 
 

Первые шаги 
 

Малыш еще не в состоянии                               
           свой первый шаг отмерить, 
Но, все равно, родная мать  

         должна уже поверить 
В успех его пути. 

        И совершаться разом 
Его неспешные шаги,  

      что окрыляют разум. 
06.04.06 

Спи, усни 
 

Спи, сыночек маленький, 
На руках у маменьки. 
Кротко прикоснись щекой,  
Материнский голос  
                     охранит покой. 
Соловейко нежно так,  
                    все песни до зари 
Пропоет заливисто 
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                    только спи, усни. 
Милый мой ребеночек, 
                   славное дитя, 
Сонным, лунным лучиком  
                   укрою я тебя. 

 
Звездочки подмигивать 
                   будут в тишине, 
Чтоб в твоей обители 
                   не скучать тебе. 
Спи и подрастай во сне 
                   до утренней зари. 
Пусть приснится зайчик, 
                   только спи, усни. 
16.04.06 
 
 
Чудеса творим мы сами 
 
 Чудеса творятся нами. 
  Мы ведь сами говорим, 

                                      Что заботимся о маме, 
                                      Куклу старую храним. 

 
   Вот с Сережкой на окошко  
   Посадили мы жука. 
   И теперь он, словно ножкой, 
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   Достает до облака. 
 
   А вчера соседской кошке 
   Мишка бантик привязал 

 
   И побегал с ней немножко 
   По двору и чердакам. 
 
   Лена кашу замесила 
   Из водички и песка, 
   Малышей всех угостила. 

                                       Ох, работа не легка. 
 

                                        А Алинка, как пружинка, 
                                        Доскакала до скамьи 
                                        И троих ребят учила, 
                                        Как летают воробьи. 

 
                                        Света с Галкой помирились 
                                         И теперь у них двоих 
                                         Много пасок получилось, 
                                         Очень славненьких таких. 
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                                         А Руслан в дворовой луже  
                                         Рыбу пеструю словил. 
                                         Только мы ее покушать  
                                         Вам, наверно, не дадим, 
                                         Потому что Вовка с Борькой, 
                                         Что у бабушки живут, 
                                         Эту рыбу вместо пушки 
                                         На охоту заберут. 
 

                   Тут Каринка, как картинку 
                                         Расписала самокат 
                                         И привязывает к раме 
                                         Свежесорванный плакат, 
                                         Чтобы завтра, когда папа 
                                         На работу не пойдет, 
                                         Она цирк ему покажет, 
                                         Даже денег не возьмет. 
 
                                         Ну, а вы решайте сами: 
                                         Чудеса творятся с вами? 
                                         Чудеса творим мы сами! 
                                         Мы их просто делаем.  
                                             02.04.06 
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Прохудилось небо 
 
 

Прохудилось небо:  
                        плачет, как ребенок. 
Тоненькие струйки  
                                орошают сад. 
Но не горек вкус их 
                            и из всех силенок 
Птичьи перезвоны  
                             заглушают плач. 
 
Радуются люди: 
                       наконец-то влага. 
Радуются травы:  
                          им легко расти. 
Радуются лужи: 
                      им совсем не жалко, 
Чтобы ребятишки 

                  поплескались в них. 
11.05.07 

 
*  *  * 

 
Нарядився в лист кленовий 
           кущ, як справжній їжачок. 
Барвінкує дивним тоном, 
           запрошає нас в танок. 
Ми взяли листочки в руки, 
           покружляли з вітерцем. 
Дивний кущ і дивна осінь  
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           день фарбує олівцем. 
10.10.06 
 

 
Будинок для малят 

 

 
Над „Крунком” пролетів  
                              чарівний птах  
І сів на дах. 
Гніздечко він своє облаштував 
І завітав  
               з вродливою красунею, 
Що мріяла  побудувати дім  
Не їм одним, 
А для ватаги дошкільнят: 
Твоїх малят, моїх малят,  

                    усіх малят. 
 
 

Щоб було затишно в ньому, 
І навіть,  малюкові одному 

                                   страшного сну тут не наснилось. 
І він закохався в цю красу, 
Що відрізняє дах і стелі. 
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І сонячним промінчиком йому 
Навіяло казкові мрії. 
03.04.06 
 

 
Перший бал 

 
Перший бал випускний, 
Ми до школи ідем. 
Нас чекає учителька в класі. 
Але ми ще малі  
І не хочеться нам 
Залишати ляльок у шухляді. 
 

 
Хто пускає салют, 
Хто швидких голубів, 
Але в «Крунку» - яскравії 
кульки. 
Кожен наш випускник 
Запускає в політ 
Мрію світлу, надію в майбутнє. 
20.06.06 
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Літній дощ 

 
1. Нас чекає свято – літній дощ, 
Розіллє калюжі – не пройдеш. 
Буде в полі гарний урожай. 
І спечем до столу каравай. 
Так-так, так-так.                                        
 
Приспів:   
Хмаринка за хмаринкою  

                 малюють нам картинки 
І сонечко ласкаве 
                     долоньки зігріва. 
Краплинка за краплинкою 
              співа в калюжах дзвінко. 
Ми дощика чекали. 
                      Ура! Ура! Ура! 
 
2. Дощик швидко-швидко   
                                  накрапа, 
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Повняться калюжі до верха. 
Ми хотіли бігти босоніж, 
Але дощик теплий раптом зник. 
Крап-крап, крап-крап. 
 
    Приспів: 
    Хмаринка за хмаринкою 
               малюють нам   картинки 
    І сонечко ласкаве            
                      долоньки зігріва.  
    Краплинку за краплинкою  
                  віддали нам хмаринки. 
    Ми дощику сказали:  
              «Пока! Пока!   Пока!» 
   7.06.06 
 

 
 

Кожна мова є чудова 
 
Кожна мова є чудова. 
В кожну мову вкладен код. 
І не можна мовить слова  
Без підтримки певних нот. 
 
Якщо ллється мова дивно, 
Якщо чуєш колорит – 
Випромінює то слово, 
Наче колокол дзвенить. 
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Іноземну мову чую, 
Зрозуміти важко слів. 
Але ритміку промови 
Відчувати б кожен зміг. 
 
Тому кажемо народам: 
Бережіть ви мови дух. 
Кожна мова є чудова – 
Випромінює свій струм! 
10.10.06 
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