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Шановні читачі!

Кожен з нас впевнений в тому, що наші 
онуки є найкращими, найталановитішими, 

найкрасивішими! Для того, щоб покоління дідусів та 
бабусь мало можливість  сповістити про це цілий світ 
і висловити свою любов до своїх онуків, Чернігівська 
центральна міська бібліотека імені М.М.Коцюбинського 
запропонувала своїм користувачам взяти участь у 
виданні збірки творчих робіт «Мої онуки – моя радість і 
турбота».

Для участі в цій справі необхідно було подати до 
бібліотеки творчу роботу, виконану особисто, у будь-
якому жанрі: оповідання (нарис), вірш, малюнок,  
художня фотографія. 

В збірку увійшло 13 найцікавіших творів, які 
визначили члени редакційної ради видання.

Чернігівська  міська бібліотека імені М.М.Коцюбин-
ського дякує авторам робіт за їхню активну життєву 
позицію, творчу силу і наснагу, що спонукає до дії і до-
сягнень нові покоління дітей та онуків.



Валентина  Андрієнко

          

          

          Я мороза не боюсь

 
Ой морозко, не морозь,

Отморозишь уши и нос,

Я мороза не боюсь

И на лыжах прокачусь.
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И в морозные деньки

Дома я сидеть не буду

Заберу свои коньки

На катке кататься буду.

А еще возьму я санки,

С белым снегом подружусь

И с красивою осанкой

Тихо с горочки спущусь.

Дома нас не удержать

Созову ребят в округе,

Выйдем в снежки поиграть,

Будем рады мы друг другу.
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Валентина Андросенко 

           

      
     Моїй онучці! 

Ось візьму я в руки ручку
І напишу з любов’ю про свою онучку
Бо вона заслуговує на цю увагу
Тож беру скоріше бумагу: Пишу! 

У нас в сім’ї Вона єдина
Як рідна наша Україна
Красива, юна, а іще талант
Аня – майбутній музикант.

Київська школа мистецтв – її дім
І флейта у неї передусім.
А ще вона гарнесенько співа
Бо чарівний голос має.
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Із хором об’їздила Будапешт
і Краків і Париж
Привезли Гран-прі – серйозний приз.

Як дзвіночок Вона в кімнаті
За Анютку всі ми раді
Тож зростай, як земля-ненька
Будь щаслива, онучко рідненька!

В житті цвіти немов калина....

       (Твоя бабуся Валентина)
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Ірина Богачевська

          

         
           

Потішка для Катрусі

У маленької Катрусі

Є татусь і є матуся.

Люблять, пестять рідну доцю,

Їй радіють, наче сонцю.
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Є у Каті дві бабусі,

Є два люблячих дідусі.

Є ще тітонька рідненька,

Прабабусі дві старенькі.

Є ще братик наймалесенький –

Сашик любий, найріднесенький.

Ой і великая родина

У малої Катерини!

                                    
                                   30.08.2015 р.
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Ліна Бойко 

Звуть мене Ліна Степанівна, мені 75 років. Я  – мама 
чотирьох дітей, бабуся чотирьох онуків і маленького 
правнучка. І вважаю себе щасливою. Швидко 
пролітають роки. Моя доня Ірочка вже Ірина Іванівна, 
син Ігор – Ігор Іванович. Нашу сім’ю поповнили зять 
Володимир  та невістка Наталя. Ось і стало в мене дітей 
четверо.

Вперше я стала бабусею більше тридцяти років 
тому. Моєму найстаршому внуку Роману – 31 рік. А 
другому внуку Руслану – 27 років. Обидва мають чудові 
родини, вищу освіту, гарну роботу. Моїй єдиній внучці     
Анєчці – 18 років. Вона навчається в університеті в 
Польщі, вивчає іноземні мови. 
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Найменший внучок Артемко навчається в третьому 
класі. Зараз успіх і спокій мого життя залежить від 
успіхів та благополуччя моєї родини – дітей та онуків. 

Я дуже люблю нашу Україну, наш Чернігівський 
край. Піклуюсь про долю нашої Батьківщини, отже за 
долю моїх дітей та онуків.

Я – віруюча людина, і молюсь за мир в нашій країні 
та за світле мирне майбутнє моїх дітей та внуків.

Я молюсь за сина,
Я молюсь за дочку, 
Помолюсь я щиро
За моїх внучат.
Одягну на свято
Вишиту сорочку,
І зберу родину
В наш сімейний сад.

Це будуть найкращі хвилини мого життя.
Бойко Л.С.
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     Людмила Дяченко

       

  Я – многовнуковая бабушка!

Говорят бабули: «Скука!», а у меня – четыре внука.
А когда их аж четыре, то тогда бедлам в квартире.
Очень трудная наука  воспитать родного внука.
Все мальчишки хоть куда, да вот я одна, - беда!
И, конечно, внучка есть, что не можно глаз отвесть.
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   Свой рассказ начну я с внучки: егоза и почемучка.
Настя хорошо рисует, сказки пишет и рифмует.
Поёт, танцует, вышивает, всем вниманье уделяет.
Самый старший внук – Давид, – этим он и знаменит.
Память, идеальный слух, но бывает как петух:
Как взорвётся, понесётся, головой о стенку бьётся.
А когда он остывает – даже мух не обижает.
Игорь – это внук второй, я за Игоря горой.
Он старательный, умелый – спорится любое дело.
Пунктуальный, педантичный, да и очень симпатичный.
Театрал, футболист и немножечко артист.
Третий внук мой – сорванец, потому что – Сергунец.
Маленький и симпатичный, модный, чуткий и 
критичный.
Мечтает вырасти скорей и иметь сто штук друзей.
Должен первым быть во всём и наполнить дом добром.
А последний внук – Сашутка, это вам, друзья, не шутка!
Может иногда сказать, что не в силах возражать.
Задорно, звонко он смеётся – словно ручеёчек льётся. 
Самая дружная в мире семья: четыре внука, внучка, я!



14

Любов Іконнікова 

                          Письмо в будущее
Если с родителями нас связывает наше прошлое, то с  

внуками – будущее. И то,  и другое нам дорого. У  нас  чет-
веро внуков: Инночка,  Дима,  Юля   и  Ярослав.   И хотя для 
меня не встает вопрос, чем занять себя,  я однозначно ска-
жу – внуки не только радость и забота. Это еще и идеальное 
средство от старости … С ними забываешь о всех своих  «бо-
лячках»:   то в бассейн нужно вести, то в парк на прогулку!  
А когда помогаешь делать уроки! Какая тренировка для моз-
гов! Одна их улыбка несет столько позитива, что, кажется, за  
это все можно отдать. Ведь в нас еще столько нерастраченной 
любви! А если, не дай Бог, они приболели!  Их боль – наша 
боль! Строгость и требовательность родителей уравновеши-
ваются  нашими нежностью и спокойствием. 

Внуки – наша последняя любовь. А еще – это возмож-
ность воплотить приобретенную за долгую жизнь мудрость. 
И я, накануне своего дня рождения, решила написать  пись-
мо, чтобы поделиться своими мыслями и «маленьким» опы-
том.

1. Каждый из вас - дивный дар Бога нашей семье и всему 
Миру. Всегда помните об этом.

2. Когда подрастете,  не бойтесь никого и ничего. Меч-
тайте! И пусть эти мечты сбудутся.
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3. Составьте «карту желаний».  И старайтесь выполнять 
хотя бы по одному желанию в год.

4. Будьте добрыми и помогайте людям. Особенно  
старикам  детям и животным.

5. Не вступайте в военные организации, где вас будут 
учить убивать, война – это зло. Ее развязывают политики, а 
гибнет простой народ и мирные люди.

6. Дружите с книгой. Да, да …. В век компьютера – именно 
с книгой.Ее можно взять с собой куда угодно.

7. Путешествуйте, чтобы сполна насладиться жизнью. 
Ведь кругом столько прекрасного!!

8. Пусть кто-нибудь из вас съездит в Сибирь. И хотя 
корни  наши отсюда (дед мой Зименко Савелий Андреевич, 
а ваш  прапрадед, был уроженцем Черниговской губернии), 
но там – моя Родина… 

9. Не бойтесь быть благодарными тем, кого вы любите.
Дорогие, любимые внуки!   О чем мы можем мечтать,  когда 

у нас есть такие замечательные  мальчишки и девчонки, как 
вы? Только об одном: чтобы вы были счастливы. Сегодня и 
всегда. Идите уверенно к своей цели. И общий совет может 
быть только один: детям  нужны дедушки и бабушки. Это 
часть их детства…А мы себе не мыслим жизни без наших 
внуков. 

Иконникова Любовь Арсентьевна. Ваша бабушка Люба. 
Сентябрь, 2015 года.
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Олена Касьяненко

Моїй маленькій Маргариті…

Ти – зіронька ясна, моє янголятко, ти – сонечка 
промінь і неба блакить,

Пелюсточка ніжна тендітної квітки… Поява твоя – 
найпрекрасніша мить!

Дарунок небес, мерехтлива перлина, світло і радість, 
серце моє,

Ластівко мила, райдуги диво… Маленька онука надію 
дає
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І зігріває серце бабусі своїм щебетанням, зростанням 
своїм,

Віру вселяє знову і знову, що все буде добре в краї 
моїм.

Світ цей чудовий, світ різнобарвний ти пізнаєш для 
свого майбуття,

Все тут для тебе незвідане й нове, кожну хвилину  - 
нове відкриття!

Все, що я знаю, все, що умію я подарую, маленька, 
тобі,

Всю свою мудрість, і ласку, і силу я передам в рученята 
твої.

Виростеш швидко, крихітна пані, і попрямуєш по ниві 
життя.

Ти все зумієш, ти все здолаєш, поруч з тобою завжди 
буду я.

Тож, нехай доля всміхнеться до тебе, щедрою буде до 
твого буття

На Божу ласку, на радість та силу, на здійснення мрій 
та щасливе життя!

24. 08. 2015 р.                                                                          
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Людмила Лобода

    

«Стобарвна райдуга у смузі кольорів...»

Гортає час життєві сторінки.
Мов на табло: події, люди, дати. -
Вир-круговерть невпинної ріки, 
Яку щоденно нам долати...
 
І ніби в кожного своя пряма:
Робота, дім, і діти, і онуки. 
І щастя у куточку десь дріма,
Й тремтять світанків кришталеві руки...
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Та височіє панорама днів,
Як мрія й торжество життя над нами. -
Стобарвна райдуга у смузі кольорів, 
Що дозрівають стиглими плодами.
 
Неначе в осінь, що несе красу,
Занурююсь у радість визрівання...
Й своїх онуків - молоду ясу -
Очікую з жагою сподівання!
 
Як неповторне можна повторить?
(У колоску знайти мале зернятко...)
О, найсвітліша і найрадісніша мить, -
Дай пригорнути рідне внученятко!!!  
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Ганна Маджуга 

Життя моє – мої онуки

Рано чи пізно в житті кожної людини настає той період, 
коли хочеш сповна  комусь віддати свою любов і ласку, 
передати набуті знання і життєвий досвід, відчути, що  
комусь потрібна твоя увага і порада, твій захист. А кому? 
Діти вже дорослі і вони не дуже потребують моєї уваги, мало 
прислухаються до моїх порад, все намагаються робити самі. 

І ось вирішити це питання допомогли  
мої онуки. Їх у мене три.  Для мене 
– це найрідніші і наймиліші люди у 
цілому світі.   Та чи можна на папері 
передати ту любов і глибину тих 
почуттів, які відчуваєш до онуків? 
Хіба можна словами передати 
радість, яку відчуваєш при появі у 
них перших зубків, при їх перших 
кроках,  словах,успіхах, смуток при 
перших дитячих синцях, хворобах, 
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шкільних негараздах, а пізніше – служба старшого в АТО, 
коли три місяці не було від нього жодної звістки. Це були 
мої найстрашніші, найболючіші дні і  безсонні ночі.  Таке 
може витримати лише любляче серце. А онуків своїх, скажу 
без перебільшення, я дуже люблю. З їх появою змінилося 
моє життя. У мене відкрилося друге дихання. Я забула 
про свої недуги і негаразди, пройшла 
втома, з'явилися енергія і навіть творчі 
здібності: я почала писати для онуків 
вірші, оповідання, казки, складала 
пісні, співаночки, а потім разом 
співали.  З роботи я не йшла, а летіла 
бо хотілося швидше їх побачити, 
почастувати чимось смачненьким, 
порадувати новою іграшкою чи 
новими штанцями, які придбала в 
магазині, піти з ними на прогулянку, 
почитати цікаву книжку, навчити 
читати, писати, співати. Намагалася 
виховувати у них любов до всього 
прекрасного, до своєї рідної мови, до книги, до театру. І все 
це я робила з великою радістю, щоб мої онуки в дорослому 
віці могли реалізувати себе, щоб у життя пішли справжніми 
людьми. Так і сталося. Два онуки – актори. Знають багато 
пісень, грають на різних інструментах, досконало володіють 
українською мовою, люблять літературу, у старшого 
виявився письменницький талант. Його твори навіть 
друкують на шпальтах газет і  журналів. Одним словом – 
справдилися мої надії. Наймолодший – ще дошкільник, 
ходить в дитячий садок. Але його вже виховують батьки 
самі. Він – пізня дитина. І  для   батьків    теж   настав     той     
час, коли їм необхідно реалізовувати комусь свою любов, 
свої знання. І я не ображаюсь.  Це – закон природи.

Маджуга Ганна - бабуся
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Валентина Меркулова

Кольорова абетка для Мирославчика

       Синя колискова
Спить Миросик, як грибочок,
Бачить синій-синій сон:
Синя річка і садочок,
Сливи їсть на ганку гном.
Синій кит іще наснився,                                     
Що якогось року й дня 
На акулі одружився, 
Й няньчать синіх китенят.



23

Диво-птаха з синім пір’ям
Прилетіла в синій сон.
А тоді на це ж подвір’я
Кінь придибав – Баритон. 
Синя в коника вуздечка,
Синя в глечику вода,
Синя нічка за вервечки
Срібні зіроньки гойда

 Жовтий колір – теплий
Канарка жовта, як лимон,
А у віконце жовто сонях стука.
В Мирося жовтий телефон,
У мами – жовта-жовта сукня.
У дядька жовтий саквояж,
До того ж жовті черевики.
Почне у жовтні свій вояж –
Сидіть удома він незвиклий. 
Бабуся в жовтім фартушку
Пече смачні оладки.
Дрімає котик на дашку,
Під голову підклавши лапку.
Малюєм жовтим сонечко вгорі,
Смакуєм з татом жовту диню.
Квітують чорнобривці у дворі…

                          Цей колір – теплий і родинний.
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Валентина Смоліговець

Наша сім’я

З чоловіком є в нас четверо дітей – наче все як треба у 
людей.
Семеро онуків-хлопців є – головне продовження твоє й 
моє.
Правнучка дарує радість нам. Недарма пройшли 
тернистим ми життям!
Хай наш рід продовжиться в віках, хай добро і світ живе 
в серцях.
Я усіх без пам’яті люблю і за них Всевишнього молю,
Але їм про це нечасто говорю.
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Грустная «Почемучка»

                                                І
Почему водичка журчит? А куда убегают деревья?
Почему коровка мычит? А дед-гром там во что стучит?
Почему у бабушки столько дела?

                                               ІІ
Почему же кричат глаза? И о чём распевают деревья?
Почему наш двор стал так мал? И за что меня друг до-
стал?
Отчего у бабушки голова побелела?

                                              ІІІ
Почему отшумела гроза? 
Почему вдруг заснули деревья?
Почему замолчали глаза?
Почему бабушка сделать всё не успела?
Ведь ещё осталось так много дела…
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Лариса Ткач

Заклопотана Настуся –
Помічниця у бабусі.
Варенички з ягідками
Найсмачніші ліпить мамі.
З маком, з рисом – то для тата,
Буде з медом пригощати.
А для себе – із сирком,
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Буде їсти з молочком.
Картопляні – це бабусі,
А з капустою – дідусю.
До сметанки, до масельця 
Від душі всім та від серця.

                  

               *  *  *

«Ну що трапилось, Маркусю? –
У внучка пита бабуся. –
Чому плачеш, щось згубив?
Чи Сірко тебе вкусив?»
Та Маркусь ще голосніше,
Слізки скапують рясніше.
«Впав із гірки у сніжок
Мій новенький кожушок…»
«То дрібниці, мій маленький,
Кожушок в тебе чистенький,
Внучку, втіхо ти моя…»
«Та в кожусі ж тім був я!»
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Людмила Шутько

Бажання бабусі  

В новому столітті відбуваються зміни клімату, зміни 
відношень між людьми, між країнами. Ми бачимо, 
що наші діти не такі як були ми, а наші онуки іще 
інакші. Ми бачимо, що молодь зараз більш вільна в 
стосунках між дорослими і між собою. Згубно діє на 
них Інтернет. Це ціле злодійство! Відволікає їх своїми 
іграми в потойбічний світ, загальмовує  мозок. Сміло 
можна сказати, що вони і не винні у цьому, але треба 
багато зусилля, а часом навіть і неможливо відірвати 
дитину від комп’ютерних ігор, які не розвивають дітей, 
а калічать. Зменшилася кількість дітей, які ходять до 
бібліотеки, перестали читати, а тільки переймають не 
дуже добрі приклади з Інтернету. 
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Ми стали краще жити, незважаючи на всі пережиті 
перебудови, зміни влади та інше. Парадокс нашого 
часу в історії є в тому, що ми маємо висотні будинки, 
але мілкі душі; широкі дороги, але вузький кругозір.

Ми витрачаємо більше, а отримуємо менше; 
купуємо багато дечого, а радіємо цьому все менше; 
багато ліків  – і мало здоров’я. 

Ми набуваємо майно, але знижуємо наші цінності 
моральні; стали більше балакати, та менше любити, а 
ненавидіти і заздріти  частіше.   

Прийшов час, коли треба знову знайти  зв’язок із 
самим собою і Всесвітом! Так, всі ми бажаємо бачити 
в своїх онуках  Великих людей, здорових, розумних, 
добрих, щасливих і радісних. Ретельно, з усіх сил 
намагаємося прищепити дитині любов, доброту, 
співчуття до людей і тварин, до Землі. ДОБРО—кращий 
скарб на Світі! 

Наша задача полягає в тому, щоб пробудити, 
виховати, укріпити в душі малюка коштовну здібність 
співчуття і радість до інших. Без цього людина не є 
Людиною. Тільки ці якості, закладені з самого раннього 
дитинства і доведені в процесі розвитку до високого 
рівня, створювали і будуть створювати справжніх 
щирих людей. 

Привити ці здібності можливо при допомозі казок. 
Мета в тому, щоб будь-якою ціною виховати в дитині 
людяність – ту дивну здібність співчувати чужому 
нещастю, радіти успіхам. І батьки можуть уникнути 
багатьох проблем з дітьми, розказуючи їм казки. Не 
треба сваритися, вчити, приказувати чи карати. Просто 
сядьте з ним і почніть вигадувати казочку. Казка 
допоможе ранньому розвитку малюка, зніме стрес у 
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школяра. Придумана разом, вона багато розкаже про 
те, що твориться на душі у людини. І найголовніше – 
допоможе перекинути місток розуміння і дружби між 
повсякденним світом дорослих і сяючим чарівним 
світом дітей. 

Де ж взяти стільки корисних казок? Пригодницькі, 
пізнавальні, романтичні, героїчні… вони придумуються 
разом з дитиною, і ви станете справжнім чарівником, 
якого діти самі захочуть слухати і слухати. Казки  
допомагають вирішувати завдання виховання, освіти, 
розвитку особистості. Так як казки, в широкому 
розумінні, оточують людину протягом всього життя, то 
цей напрямок не має вікових і освітніх обмежень.

За спеціальністю я не літератор. В дитинстві я 
читала багато казок і зараз я намагаюсь привити своїм 
внукам (їх у мене четверо) доброту та любов до життя 
і природи через казки. І мені дуже приємно, що мій 
менший онук в 7 років написав правдиву історію про 
зустріч з  ящіркою. Мені подобається з ним плавати, 
бігати, грати в волейбол, ходити в філармонію та театр. 
А з мамою йому подобається в’язати і дарувати браслети 
та фенечки. З папою він ходить на дачу «допомагати» 
і на рибалку. Ми хочемо, щоб він виріс розсудливою та 
доброю людиною.          

                                                                                                                               
Людмила Шутько   
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