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ПЕРЕДМОВА

У 2013–14 навчальному роцi Всеукраїнський громадський рух
«Твереза Україна» спiльно з Київською мiською органiзацiєю товари-
ства тверезостi та здоров’я вже вдруге провели Лiтературний конкурс
«Ми за тверезе життя!» Це — захiд всеукраїнського рiвня, метою якого
є тверезницьке виховання молодого поколiння, а також позитивний iн-
формацiйний вплив на суспiльство. Центральними цiнностями конкурсу
є тверезiсть i тверезе життя.

Цього року завдяки пiдтримцi багатьох обласних департаментiв
освiти, а також роботi регiональних координаторiв тверезницького руху
учасниками конкурсу стали мешканцi 50 мiст, 18 селищ мiського типу
та 143 сiл. Всього надiйшло 560 робiт вiд 532 учасникiв з чотирнадцяти
областей, мiста Києва та Автономної республiки Крим.

Нелегко було членам журi визначати переможцiв серед такої кiль-
костi щирих, хороших творiв! Ось узяти хоча б перший клас: є нескладнi
самостiйнi роботи, а є значно складнiшi, грамотнi, написанi, очевидно,
з допомогою батькiв. Пiсля тривалих дискусiй було прийнято рiшення
вiдзначити авторiв i тих, й iнших. Так у першому класi з’явилося два
перших мiсця.

Надзвичайно цiкаво читати оповiдання, вiршi та казки, написанi
дiтьми. А що вже казати про старших школярiв, якi серйозно розмiр-
ковують про вибiр мiж тверезим i нетверезим життям й аргументовано
виражають свою тверезницьку позицiю!

Спiльними рисами багатьох творiв також є визнання гостроти сус-
пiльної проблеми алкоголiзацiї та вiдзначення переваг тверезого жит-
тя. Учасники конкурсу проявили знання широкого спектру наслiдкiв
вживання алкоголю: неодноразово згадувалися i погiршення здоров’я,
i нещаснi випадки, i злочиннiсть. А скiльки страждань зазнають дiти,
якщо хтось у сiм’ї веде нетверезий спосiб життя...

Значна кiлькiсть учасникiв i широка географiя конкурсу дають
усi пiдстави сподiватися: тверезiсть посяде належне їй мiсце у дер-
жавнiй системi виховання та навчання. Вихователi, вчителi, викладачi
вищих навчальних закладiв, а також батьки, якi щиро бажають щастя
i здоров’я своїм дiтям, звернуть увагу на нехитрi, щирi роздуми молодi
i пiдтримають її прагнення.

Отже, слово надаємо дiтям.
Оргкомiтет та журi конкурсу
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Моя сiм’я живе тверезо
Коли заходиш до магазинiв, то часто бачиш, як багато мiсця на

полицях займають алкогольнi «напої»1. А як багато реклами алкоголь-
них «напоїв» по телевiзору, на вулицях! Я вважаю, що це неправильно
i дуже погано.

Моя сiм’я за тверезий спосiб життя. Мої батьки не вживають
алкоголь. Скiльки всього цiкавого можна зробити замiсть того, щоб
сидiти i пити пиво! Ми їздимо до лiсу, катаємось на велосипедах, разом
дивимось мультфiльми...

Дуже прикро бачити на вулицях п’яних батькiв з дiтьми. Я хочу,
щоб всi люди задумались та не вживали алкоголю.

Кашпур Семен Вадимович,
м. Прилуки, Чернiгiвська область

Я обираю тверезе життя
Кожна людина мрiє жити довго i щасливо. I це життя потрiбно

прожити тверезо. Чому? Бо алкоголь приносить велику шкоду людсь-
кому органiзму. Вiд пиття алкогольних «напоїв» з’являються рiзнi хво-
роби. Недаремно в народi говорять: «Хто горiлку попиває, вiд горiлки
й помирає».

Люди завжди поважають тверезих, а п’яних засуджують. Якщо за
кермом автомобiля п’яна людина, то може статися велика аварiя. П’янi
люди посеред бiлого дня можуть заснути на вулицi та замерзнути, якщо
холодно.

Нещаслива та родина, у кого п’ють мама чи тато. Коли вони п’янi,
то можуть зчинити сварку чи бiйку. Всi грошi витрачаються на випивку.
В такiй родинi лунає не смiх, а ллються гiркi сльози. Не пийте, люди,
алкоголь!

Не пийте алкоголю,
Завдасть вiн вам лиш болю!
Алкоголь — бiда велика,
Принесе багато лиха!

Дерюга Маргарита Iгорiвна,
с. Iванiвка, Чернiгiвська область

1Алкоголь, або етиловий спирт — легкозаймиста, безбарвна рiдина з харак-
терним запахом, що належить до сильнодiючих наркотикiв (ГОСТ 1982 р.). Це
сильнодiюча мутагенна нейротропна протоплазматична отрута. Загальновживанi
термiни «спиртнi напої», «алкогольнi напої» є абсурдними i, бiльш того, шкiдливими,
оскiльки приховують небезпеку наркотика. Написання слова «напiй», вжитого щодо
алкоголю, в лапках нагадуватиме про це.
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Моя сiм’я живе тверезо
Алкоголь — дуже шкодить здоров’ю людини. Я i моя сiм’я проти

вживання спиртного. Людина, яка п’є спиртне, часто лякає iнших людей
свою поведiнкою. Мої батьки завжди стараються вживати корисну їжу,
для того, щоб ми всi були здоровi. Мама навчає мене, що корисне, а що
шкiдливе. Тому я знаю точно, що спиртне — це дуже погано.

Неїлик Веронiка Валерiївна,
с. Зеленi Курилiвцi, Хмельницька область

Буде твереза вся Україна
Я вiрю, що скоро буде твереза вся Україна. Ось як я собi це уявляю:

нехай люди, якi керують заводами алкогольних «напоїв», вiдкривають
очi на свiт, та побачать, що коїться на свiтi. Через їх «напої» страж-
дають люди. Однi через їх «напої» болiсно вмирають, iншi хворiють,
страждають алкоголiзмом. I ось одного дня все ж таки очi у них
розплющилися. Вони зазвичай не захотiли ламати свiй бiзнес, але серця
в них так заколотило, що аж вiдказатися вiд цiєї доброї справи було
неможливо. Згодом розпродаж i виробництво алкоголю зникло. I що ж
ви думаєте?

Через мiсяць Україна стала дуже активною, спортивною, життєра-
дiсною країною. Звичайно мiсяць без алкоголю був нелегким, та люди
кинули це лихе дiло. А далi люди почали займатися спортом, мати довге
життя. Країна стала охайнiша, красивiша, бо люди зайнялися приби-
ранням смiття, садити рослини, кущi, дерева, дбайливiше, обережнiше
ставитися до водойм.

Ось так я це уявляю, i вiрю, що це станеться.
Радова Римма Олександрiвна,

с. Молодiжне, Одеська область

Правда про алкоголь очима дитини
Алкоголь — це згубна звичка.
Хоч я ще i невеличка,
Але знаю все про те,
Як алкоголь життя псує.
Коли батько й мати п’ють,
Дiтям грошей не дають,
В школу нi в чому iти
I в кiно їм не пiти.

Донька й син — усе байдуже,
Бо горiлки хочуть дуже.
Днями веселяться, п’ють,
Дiтям спати не дають.
Я б хотiла, щоб на свiтi
не було таких дiтей.
Зрозумiйте, що горiлка —
страшний ворог для людей!

Голубова Христина Михайлiвна,
с. Хотiївка, Чернiгiвська область
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Моя сiм’я живе тверезо
Я щаслива доня
У своїй сiм’ї,
Мама й тато — крила
Це мої мiцнi.
Вчать вони любити
В життi кожну мить,
Що добре, що погано
Умiти розрiзнить.
З татом я навчилась
Слухать солов’я,
Чути, як шепочуть
Золотi поля.
Обiймать частiше
Дiдуся й бабусю,
Бо, насправдi, ними
Я дуже горджуся.
А мама вчить любити
Метелика в садочку
I на лужку гуляти
В барвистому вiночку.
Коли попросять пити
На пiдвiконнi квiти,

То вчить мене матуся
Росою їх умити.
Лиш мама так умiє
Мене поцiлувати:
I чубчик золотистий,
I носик конопатий.
Прогулянки до лiсу
Ми робимо частенько,
Як берегти природу —
Вчать мене тато й ненька.
Радять менi, як жити
I як вiдпочивати,
I як шкiдливим звичкам
«Нi!» у життi сказати.
Я обнiму матусю,
До тата пригорнусь.
Бо з ними я, як квiточка,
До сонечка тягнусь.
I татове повчання
Я не згублю нiде:
— В життi, моя дитино,
Здоров’я — головне!
Кунденко Євгенiя Сергiївна,

с. Красний Колядин, Чернiгiвська область

Ми за майбутнє України
Сильна та гарна країна починається зi здорових людей. Для того

щоб мати гарне здоров’я, треба займатися спортом i не вживати нар-
котичних засобiв. Тютюн, наркотики, алкоголь — це все те, що руйнує
нашу нацiю. А значить, руйнує нашу країну.

Я хочу бачити на вулицях людей щасливих вiд того, що вони
живуть, а не вiд того, що вони в алкогольному сп’янiннi. Я хочу бачити
вулицi чистими, а не брудними вiд пляшок. Хочу жити в чистiй Українi,
хочу мати здорових друзiв.

Україна — це я, ти, ми! Здорова Україна — це спортивна країна зi
здоровими людьми.

Сильна Україна — це тверезi люди. Моя країна найкраща, тому
я хочу, щоб вона була твереза, сильна, спортивна!

Лисенко Єлизавета Василiвна,
м. Щорс, Чернiгiвська область
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Моя сiм’я живе тверезо
У свої сiм рокiв я ще не зовсiм розумiю, що означають такi сло-

ва, як тверезiсть та алкоголiзм. Значення цих слiв пояснили менi мої
найрiднiшi люди — це батьки.

Мої тато i мама працюють у лiкарнi, i найперше, що вони роз-
повiли, то це про хвороби та наслiдки вiд вживання алкоголю, його
шкiдливiсть. Багато людей вживають алкоголь i не можуть позбавитись
вiд цiєї шкiдливої звички. Є також багато сiмей, де батьки п’ють.
Такi сiм’ї руйнуються, i вiд цього страждають дiти. I тому iснує такий
мудрий вислiв, як: «Твереза людина — щаслива сiм’я». Я дуже рада за
свою сiм’ю тому, що ми ведемо здоровий спосiб життя. Мої батьки мене
люблять, турбуються про мене i навчають. Вони завжди розказують та
пояснюють менi, що шкiдливо, а що корисно. I цi розповiдi допомагають
поступати правильно. Я дiзналася про те, що людина — це найкраще
творiння Бога. Ми можемо думати, розмовляти, радiти, спiвчувати. Але
ще ми повиннi робити добро i чинити правильно та розумно.

Тому дуже важливо, коли тверезе оточення та звички до тверезого
життя закладенi ще з дитинства. Ця тема є дуже важливим уроком
у моєму життi. I за постановою батькiв я свiдомо обираю здоровий
спосiб життя.

Вус Мирослава Вадимiвна,
с. Карпилiвка, Рiвненська область

Я обираю тверезе життя
Чому, скажiть, в нас стiл святковий
Вже без горiлки не буває?
Чому народ наш український
Без неї в свято не спiває?
Яке росте в нас поколiння,
Як з материнським молоком
Дитя смакує гiркотиння,
Бо в мами свято за столом?
А бiля шкiл шинки будують,
I скрiзь — недопалки й пляшки...
З речами цими не жартують,
Хто винний в цьому, чи ж батьки?
Тож вiдповiдi на питання
Потрiбно вже шукати,
Бо доведеться нашим дiтям
За нас вiдповiдати!

Умєрєнкова Домiнiка Михайлiвна,
с. Промiнь, Волинська область
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Моя сiм’я живе тверезо
Зразок для дiток у сiм’ї —
Це рiднi мама й тато,
Де на святковому столi
Хлiб вмiють шанувати.
Бо ж всiм вiдомо, що таке
Горiлка оковита!
Недобре, бiле та гiрке,
Таке не можна пити.
Бо вiд такої гiркоти
Втрача розум людина,
Нема вiд цього доброти,
Коли бачить дитина.
У тiй сiм’ї, де зла нема,
Росте мiцне корiння,
Тож знайте, дiтки, що з добра —
Є й добре поколiння.
Ви є майбутнє, ця земля —
То ваша Батькiвщина,
Щаслива i мiцна сiм’я —
Це сила України!

Умєрєнкова Домiнiка Михайлiвна,
с. Промiнь, Волинська область

Як би нам жилось, як би всi жили тверезо
На нашiй землi живе дуже багато чоловiкiв i жiнок, якi полюб-

ляють випити. Коли не буде алкоголю, то не будуть розпадатись сiм’ї.
У домах не буде насилля. Дiти будуть разом зi своїми батьками, а не
в iнтернатах.

А як би жилось добре, якби свiт був тверезим!
Всiм буде добре, коли дорослi будуть тверезi, а вони цього не

розумiють. Було б менше помилок в життi людей, було б менше сварок
мiж собою, було б менше бездомних дiтей. Менше було б правопорушень
на вулицi, в хатi.

Люди напiдпитку занадто небезпечнi для дiтей.
При тверезому життi люди жили б набагато довше.

Волкова Алiна Вадимiвна,
с. Молодiжне, Одеська область
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Я обираю тверезе життя
Якщо будеш пити, з горiлкою дружити,
То ти знаєш, як скiнчиться це може?
На зомбiвське лице твоє буде схоже!
А не будеш пити й курити — довго будеш жити!!!
Не курiть ви, люди! Дим буде повсюди,
Люди захворiють, тварини онiмiють.

Зiнковська Надiя Сергiївна,
смт Макарiв, Київська область

Вiн забирає любов (казка)
«Як хороше спати на м’якенькому килимi бiля камiна, слухати, як

Олина мама розповiдає казки, i голосно муркотiти вiд дотику рук, що
пахнуть молоком!» — роздумував Мурчик, ховаючись за нiжкою лiжка.

Ще вчора так i було. А сьогоднi до господарiв прийшов якийсь
чоловiк, кажуть — давнiй приятель. Довго вони розмовляли, голосно
смiялися, весело про щось згадували. Щоразу у склянках булькотiв
якийсь напiй з дивним запахом, принесений гостем. Все було схоже
на якесь святкування. Та раптом об стiну ударилася порожня пляшка,
а затим почувся крик:

— Дай закусити, жiнко!
Господиня заметушилася, а Оля, зiщулившись, стояла у куточку

i спостерiгала за чоловiками. Вона боялася залишати маму саму.
— Чого вирячилася? Спати iди! — пролунало в сторону Олi. Дiв-

чинка, плачучи, пiшла у свою кiмнату.
«Що ж це робиться з цими чоловiками? — не розумiв Мурчик. —

Ось я ляжу господаревi на колiна, вiн погладить мене i зразу ж заспо-
коїться».

— Брись звiдси, гидке створiння! — крикнув господар на такий
невинний вчинок кошенятка. М’який сiренький клубочок покотився пiд
лiжко.

— Це не батько так кривдить усiх, — заспокоювала Олю мама. —
Це в ньому говорить Зелений Змiй, який живе в чарцi. Вiн затьмарює
розум, позбавляє людину пам’ятi i робить її жорстокою.

Кошенятко сидiло за нiжкою лiжка, тремтiло i згадувало, як Оля
з татом весело смiялися, запускаючи повiтряного змiя, як майстрували
для ляльки лiжечко, а зимовими вечорами Оля засинала на великих
батькових руках, слухаючи маминi казки...

«Поганий Змiй! Нехай не приносять його в жодну оселю! Вiн
забирає любов...»

Щотчук Вiкторiя Михайлiвна,
с. Угринь, Тернопiльська область
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Казка про Шустрика
Наша пригода трапилась в одному звичайному лiсi, що знаходився

неподалiк вiд великого мiста. Жили у ньому дружнi веселi звiрятка.
I ось одного теплого лiтнього дня вийшов на прогулянку маленький

зайчик Шустрик. Вiн хотiв, як завжди, погратись зi своїми друзями,
але на галявинi нiкого не було. Мабуть, їх батьки покликали додому.
Сумно було Шустрику, не знав вiн, чим зайнятись, а йому так хотiлось
повеселитись.

Йшов-йшов, аж бачить, пiд деревом люди смiття залишили, i зга-
дав, коли спостерiгав з-за кущiв, що є у людей такий чарiвний «напiй»,
пiсля якого усi танцюють, спiвають, веселяться. Вирiшив зайчик i собi
випити рештки того чарiвного напою i повеселиться.

Випив... Спочатку наче й дiйсно стало весело, i вiн вирiшив пошу-
кати своїх друзiв. Iде-iде, аж бачить бiлочка, його подружка Вiрочка,
стрибає. Вирiшив зайчик з нею пожартувати. Але всi його слова були
для нього смiшнi, а для бiлочки образливi. Не стала Вiрочка з ним довго
розмовляти, сховалась у дупло. Посмiявся з неї Шустрик i пiшов далi.

Назустрiч йому вовчик Надерибочок. Став Шустрик i його обра-
жати, геть забув, що вiд вовчика i «вхопити» можна. Не втерпiв вовк
образи вiд зайчика i вже хотiв його ударити, аж раптом з-за дерева
вистрибнула Вiрочка. Вона ще при зустрiчi з зайцем зрозумiла, що
з ним щось не те, i, як справжнiй товариш, вирiшила прослiдкувати
за Шустриком, щоб вiн не потрапив у бiду. Зупинила вона Надери-
бочка, пояснила, що зайчик, напевно, захворiв. I вирiшили вони разом
допомогти товаришевi.

На допомогу нашi звiрятка покликали батькiв. А вже дорослi їм
пояснили, що у тих пляшках, якi залишають люди у лiсi, не чарiвний
напiй, а справжнiсiнька отрута, яка може не лише дружбу зруйнувати,
але й життя.

Зайчика батьки напоїли цiлющим чаєм iз лiсових трав, вiн попро-
сив пробачення у своїх друзiв i бiльше нiколи не пив з пляшок, якi
залишають люди пiсля вiдпочинку у лiсi.

Дутова Валерiя Дмитрiвна,
смт Ярмолинцi, Хмельницька область

Моя сiм’я живе тверезо
Мене звати Вiка. Я живу в дружнiй i гарнiй сiм’ї. У мене є тато,

мама i сестричка Марiйка.
У нашiй сiм’ї нiхто не вживає алкоголю. У деяких родинах спиртне

п’ють на свята i просто без причини. Нашi сiмейнi дозвiлля i без горiлки
завжди проходять весело й цiкаво. На кожне свято ми готуємо традицiй-
нi смачнi страви, часто буваємо на природi, де тато звик розпалювати
вогнище, готувати юшку, шашлик, граємося з м’ячиком, в iншi рухливi
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iгри. Святковi днi нашої сiм’ї — незабутнi. А ще я люблю зимовi вечори,
коли ми всi збираємося бiля телевiзора або за якимсь цiкавим заняттям.
Тодi я почуваю себе щасливою.

А в буднi я i мої рiднi працюємо. Я стараюся гарно вчитися
у школi, сестричка — у лiцеї, мама з татом є для нас прикладом у працi
i поведiнцi.

Життя дуже гарне i без алкоголю чи наркотикiв. Цi шкiдливi
звички призводять до хвороб чи навiть смертi, через них розпадаються
сiм’ї. Дорослих позбавляють батькiвських прав, а дiтей вiдправляють
до iнтернату. Я б нiкому не побажала жити без ласки мами i тата.

А ще б я хотiла, щоб у нашiй країнi була суворою кара людям,
що продають спиртне i наркотики пiдлiткам. Вони ж — майбутнє нашої
країни.

Збережiмо нашу нацiю здоровою i щасливою!
Приступа Вiкторiя Олегiвна,

с. Стенжаричi, Волинська область

Лiсова пригода
В одному чарiвному лiсi жила особлива сiм’я:
Складалася з трьох лисеняток, ще й тато i мама була.
Жили вони мирно i дружно в любовi та шанi завжди.
У домi було чепурненько i чисто, куди не гляди.
Та от одна особливiсть у їхнiй сiм’ї була.
Вели вони всi здоровий, тверезий спосiб життя.
Не пили вони спиртного, займалися спортом увесь час.
I от одного ранку забрiв у їх хатку Пегас.
Вiн був нетверезий i дуже поганий, вiн запах мав.
Побачивши всiх лисеняток, швидко додолу впав.
Але нiхто не злякався i геть не прогнав його,
А вимили й положили на лiжко спати його.
На ранок Пегас прокинувся i пити вiн дуже просив.
Лиси його напоїли, й нарештi набрався вiн сил.
Всi довго з ним говорили, повчали, давали порад,
Але не сварили, бо дуже любили усiх звiрят.
Любов та йому й пiдказала, що треба змiнити в собi,
На прикладi їхньому жити в тверезостi й чистотi.
Любити спорт, фiзкультуру i весь наш рiдний край.
Живи пiд цим гаслом друже, завжди гарний настрiй май!

Широбокова Анжелiка Андрiївна,
с. Кiвшовата, Київська область
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Казка про те, як би нам жилося, якби всi жили
тверезо

Жили на свiтi король Алкоголь i королева Здоров’яночка. Жи-
ли вони у своєму мiстечку Розандiя. Король дуже любив випивати
спиртне i курити тютюн. Вiн змушував жителiв у своєму мiстечку
брати приклад з нього, i всi робили так, тому що боялися короля.
А королева Здоров’яночка не любила все це робити i вела здоровий
спосiб життя. Королева знала всiх жителiв мiстечка Розандiя i знала,
що там були i такi люди, що брали приклад з неї. I Здоров’яночка
захищала тих людей, якi жили дуже погано. Королю набридло це, i вiн
домовився з королевою зробити рiзнi конкурси з однiєю умовою: той,
хто програє, — той вижене свою команду назавжди. А команди вони
вибрали ось так легко i просто — хто був за короля, випивав спиртне
i курив тютюн, той i грав за команду короля, а всi iншi — то команда
королеви. Зi своїх команд король i королева вибрали суддiв: суддя
короля — Абиян, а королеви — Скарбиян. I грали король i королева
чесно. Конкурси закiнчилися, суддi пiдрахували фiшечки i виявилося,
що королева перемогла. I королю потрiбно було вигнати з мiстечка свою
команду. Але добра королева залишила всiх, вони дуже радiли.

Королева з часом вчила короля i його друзiв вести здоровий спосiб
життя. Так король навчився добрих звичок вiд королеви Здоров’яночки.
Поганi звички покинув. До мiстечка Розандiя приїжджали люди з доб-
рими звичками. I в тому мiстечку зажили щасливо. Кожна сiм’я ходила
на природу, i вчили батьки своїх дiтей вести здоровий спосiб життя.

Прикладом цього є наша сiм’я. Бажаю всiм вам найкращого життя
без алкоголю!

Iнгульська Дiана Олександрiвна,
с. Кiвшовата, Київська область

Пригода рибки Цукерочки
В одному глибокому озерi жила рибка Цукерочка. Вона була дуже

допитливою i рухливою, хотiла дослiдити все озерце, але батьки її не
пускали.

Одного дня Цукерочка, не послухавши маму, попливла в далеку
подорож. Спочатку було все добре. Вона познайомилася з тоненьки-
ми плiточками, прудкими карасиками та неповороткими равликами.
Побачила багато цiкавого.

Ось рибка запливла на iнший бiк озера, додому було так далеко...
А навколо плавало смiття, порожнi пляшки. Рибка побачила хвостик
маленького Карасика i швидко попливла за ним. Те що вона побачила,
дуже налякало її. Карасик пiдплив до своєї нiрки-хатинки, а звiдти
виплив батько-карась, весь брудний i неохайно вдягнений. Вiн так
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кричав i намагався вдарити свого синочка, нiби той був йому зов-
сiм чужим. Потiм з’явилася мама, якась дивна, вона хиталася в рiзнi
боки i навiть падала на дно озера, нiби тяжко хвора. Дивнi карасi-
батьки почали виганяти свого сина з дому, казали йому: «Без пляшки
не приходь!» Маленький Карасик заплакав i швидко кудись поплив.
Цукерочка обережно вирушила за ним. Вона побачила, як вiн купив
у якогось вусатого сома пляшку i швидко поплив додому. Маленькiй
цiкавiй рибцi захотiлося швидко повернутися до своїх батькiв. Вона
швидко замахала плавниками — i за декiлька хвилин опинилася вдома.

Знервованi батьки чекали свою маленьку доню. Вона розповiла їм
про побачене i запитала, що це за «пляшка» така, без якої карасиковi
не можна повертатися в хатинку? Тато насварив Цукерочку за те,
що вона не послухалася i гуляла сама. Мама розповiла, що в пляшцi
знаходиться алкоголь. Це такий «напiй», вiд якого батьки карасика
втрачають розум. Таких рибок називають алкоголiками i виганяють
на iнший бiк озера. Якщо вони не перестають пиячити — дiтей в них
забирають i вiдправляють до iнтернату. Таке життя чекає й маленького
Карасика. Батьки запевнили Цукерочку, що там йому буде жити краще
нiж вдома.

Цукерочцi було жаль малюка. Вона пообiцяла батькам, що нiколи
не буде вживати алкоголю. Та подякувала батькам за те, що вони не
вживають алкогольних «напоїв».

Бiльше Цукерочка з дому не втiкала.
Чевельча Марина Євгенiвна,

м. Гребiнка, Полтавська область

Будет трезвой вся Украина
Я знаю, какой вред приносит алкоголь организму человека. И не

только здоровью, но и портятся отношения с друзьями, рождаются
больные дети, люди становятся безразличными, ленивыми и абсолютно
непривлекательными.

От алкоголя не только грязь, болезни, но и никакого будуще-
го, ведь пьяный человек не может отвечать ни за свои поступки, ни
принимать важных решений, ни проявлять истинных чувств. И очень
хотелось бы, чтобы все просто понимали это и думали, как же от него
избавиться.

Придумывают сложные пути избавления от «зелёного змия», а на
самом деле — не нужно его производить. Эту проблему не надо откла-
дывать. Не «возможно», а взять и объявить бойкот алкоголю. И должны
это сделать все вместе и сразу.

И будет трезвой вся Украина!
Горбунёв Александр Сергеевич,

г. Одесса
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Будет трезвой вся Украина
Если хочешь быть нищим и бездомным, — пей!
Если хочешь быть больным и немощным, — пей!
Если хочешь всю жизнь прозябать в пьяном угаре, — пей!
Если хочешь иметь больных детей, — пей!
Если хочешь не иметь никакого будущего, — пей!
Я надеюсь, что большинство моих сверстников не захотят такой

жизни, ведь от нас зависит будущее Украины.
И я хочу жить в трезвой семье, чтобы меня окружали добрые,

заботливые родители. А когда я выросту, хочу, чтобы рядом со мной
были здравомыслящие, целеустремлённые товарищи, друзья, коллеги.

Мы можем добиться больших успехов для нашей страны. Я вижу
будущее Украины красочным, наполненным открытий, со счастливыми
семьями, в которых растут прекрасные дети. Где люди ходят в театры,
на концерты. Взрослые с удовольствием ходят на работу и трудятся на
благо Родины. В выходные дни семьи гуляют в красивейших парках, где
царят чистота и комфорт. Летом отдыхают на прекрасных берегах Чёр-
ного моря. Путешествуют по необъятным просторам нашей чудесной
страны.

Я буду жить в трезвой Украине!
Моршнева Анастасия Алексеевна,

г. Одесса

Татко чудовий у мене є!
Татко чудовий у мене є.
Цiннi поради менi вiн дає!
Спортом займатись татко полюбляє.
Алкогольних «напоїв» нiколи не вживає.
На велосипедах iз татом катаємося,
Разом плаваємо, м’ячем граємося.
Усе любимо разом робити:
Щось ремонтувати й у лiс ходити.
Любимо матусi допомагати,
Удвох у шахи i шашки грати.
Я радий, що такого татка маю,
Що вiн нiколи алкоголю не вживає.
I я, як татко, буду все робити,
Й нiколи горiлку не буду пити.
Бо хто горiлку вживає,
Той родини нiколи не має.

Мiнчук Олексiй Андрiйович,
м. Шепетiвка, Хмельницька область
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Хочу, щоб дiти у щастi жили!
У мене є прекрасний дiдусь
I дуже чудовий любий татусь!
Вони у всьому менi помагають.
I дуже, рiднi, про мене всi дбають.
Татко й дiдусь алкоголь не вживають,
Авторитет на роботi мають.
З ними у лiс вiдпочиваю.
В парку частенько з ними гуляю.
Мама й бабуся цьому лиш радiють:
В родинi працювати й вiдпочивати вмiють.
Дiтям, у яких рiднi алкоголь вживають,
Усiм дуже щиро я спiвчуваю.
Хочу, щоб всi дiти у щастi жили,
Щоб в них прекраснi родини були!

Майданець-Ковальчук Вiталiй Романович,
м. Шепетiвка, Хмельницька область

Я обираю тверезе життя
Народна мудрiсть каже, що пиття не доведе до пуття. Я згодна

з такою думкою, бо вона правдива. Скiльки горя приносить оковита
нам, дiтям, коли п’ють рiднi! Хочеться кричати на весь голос: «Люди,
схаменiться, бо лихо вам буде!» Адже горiлка перетворює людину на
тварину.

Скiльки дiтей страждає, бо п’ють рiднi тато й мама. Скiльки слiз
пролито жiнками, бо п’ють їхнi чоловiки, сини, брати. Я думаю, що
iз цих слiз утворилося б цiле море. Коли в селi багато п’яниць, то
це завдає багато шкоди чесним людям. Старенькi люди кажуть, що
хто вино любить, той себе губить. Я згодна з цим. У якiй сiм’ї п’ють,
там сльози, там крик, плач. Народне мудрослiв’я попереджає: «Де п’є
чоловiк — це пiвбiди, де п’є жiнка — це вже велика бiда».

Я на власнi очi бачила таких жiнок (хоч i третьокласниця). Дiти
в цих сiм’ях обдiленi ласкою, добротою, нiжнiстю. Такiй матерi дитина
не потрiбна, бо весь день думає про те, де б знайти горiлку.

Дорогi мами! Ми вас гаряче любимо i хочемо, щоб ви не дружи-
ли iз цим злом, iз цим дияволом у пляшцi, i не перетворювалися на
чудовиська.

Люди, невже вам не страшно? Не пийте вина, а живiть по-людськи,
живiть красиво. «Жити красиво» — це коли тебе поважають люди,
у тебе є вiрнi друзi. А п’яниць хто ж буде поважати? Навiть рiднi дiти
таких горе-матерiв цураються.
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Як би нам жилося, якби всi жили тверезо? Всi були б щасливi:
i дiти, i батьки. У кожну сiм’ю прийшло б сподiване щастя. Згинули б
сльози, розпач, горе. Людство могло б досягти неймовiрних успiхiв, якби
було бiльш тверезим.

Я — за здоровий спосiб життя. Згиньте iз людських очей, вина,
горiлка, пiдступнi вороги людства! Сенс життя — в працi на благо
суспiльства, а не у випивцi. Працьовита, чесна, добра людина — вже
щаслива.

Лось Анастасiя Андрiївна,
с. Погорiльцi, Чернiгiвська область

Як би нам жилося, якби всi жили тверезо
Я вчора гуляла на вулицi
I побачила дивну картину:
Мама, тато, дитятко iшли,
Та чомусь поводились дивно.
Коли ближче вони пiдiйшли,
Зрозумiла, що нетверезi.
Мале хлопча весь час шарпали,
А воно — у бруднiй одежi.
У руках горе-тата були
Лиш цигарка i пляшка пива.
А навкруг квiти гарнi цвiли.
Їм не бачити цього дива!
I не бачить малому хлопчинi
Анi лiсу, нi гiр, нi моря.
Бо, на жаль, батьки його п’ють.
А для чого? Це ж горе! Горе!
Так шкода менi стало маля,
Що гукнула його до себе
I цукерку йому дала.
Хоча iншого йому треба!
Йому треба усмiхнену маму
I долонi тата мiцнi,
Мале хоче бути потрiбним
У тверезiй, здоровiй сiм’ї.
Як би добре всiм дiтям жилося,
Якби всi тверезi були!
Скiльки б сiмей щасливо
В мирi, дружбi, добрi жили!

Грудницька Оксана Миколаївна,
м. Кременець, Тернопiльська область

17



Як нашкодив алкоголь
Настала красуня осiнь. Лiс заграв кольоровою веселкою. Найбiль-

ша лiсова галявина була у особливо гарному вбраннi, адже саме тут
вiдкривалася Лiсова школа.

Всi звiрята з нетерпiнням чекали 1 вересня — День Знань. Вовчик,
Зайчик i Їжачок поспiшали до школи на перший святковий урок. В усiх
були гарненькi ранцi, в яких лежали барвистi зошити та пiдручники.

Раптом назустрiч вийшов Лис. Вiн був старшим за звiрят, але
не хотiв навчатися i тому весь вiльний час гуляв, бешкетував, а iнодi
ображав менших.

— Куди це ви поспiшаєте? — запитав хитрий Лис.
— У нас сьогоднi свято! — вiдповiли йому малята.
— Свято треба обов’язково вiдмiтити, — сказав Лис i показав

пляшку вина, що виглядала в нього з кишенi.
Зайчик i Їжачок вiдмовилися пити, i швиденько побiгли до школи.

А Вовчик, який був дуже допитливим i цiкавим до всього нового,
погодився «вiдмiтити» свято. Лис налив йому першому. Зробивши два
ковтки, Вовчик вiдчув, як у нього закрутилася голова i стало погано.
Нiякого святкового настрою вiн не вiдчув. Йому було зле — вiн лiг пiд
кущем лiщини та й заснув. Лис кинув сп’янiлого малюка i побiг шукати
своїх друзiв...

Вовчик прокинувся вiд дзвiнких голосiв звiрят, якi поверталися зi
школи. Вони весело розповiдали про свої уроки та чудове свято. Вовчик
вiдчув сором за свiй вчинок. Йому було боляче за те, що свято, на яке
вiн так чекав, пройшло повз нього. I вiн дав собi обiцянку, що нiколи
бiльше не вживатиме алкоголь.

Куцевол Дiана Iгорiвна,
м. Гребiнка, Полтавська область

День народження Гусака (казка)
Мама п’ятирiчних Сергiйка та Оксанки Тетяна Iванiвна працювала

допiзна, тож коли приходила додому, малята вже солодко спали. Нелег-
ко їй було самiй пiднiмати на ноги двiйнят та їхню п’ятнадцятирiчну
сестричку Оленку. Добре, що Оленка у всьому допомагала матусi:
готувала їсти, прибирала в домi, вiдводила сестричку й братика в дит-
садок i забирала звiдти. А щовечора, вкладаючи спати, розповiдала
їм казочки, якi складала сама. От i зараз малята, повечерявши та
почистивши зуби, зручно вмостилися на лiжечку, слухають розповiдь
сестрички...

Жив собi на свiтi Гусак, i було в нього багато друзiв. Якось вирiшив
вiн вiдсвяткувати свiй день народження. Запросив подружжя Свиней,
Пiвня з Куркою, а також самотню красуню Гуску, яка йому дуже подо-
балась. Гусак усiх пригощав зерном, кукурудзою та хлiбом. З «напоїв»
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була самогонка, а ще звичайна чиста вода з Узруївського джерела.
Самотня Гуска веселилася вiд душi, жартувала, проголошувала тости,
i всi гостi щиро смiялися з її вигадок. А що красуня пiсля кожної
своєї промови не забувала ковтнути хмiльного напою, то досить скоро
язик у неї почав заплiтатися, жарти ставали все непристойнiшими,
а поведiнка — розв’язною.

Гостi спочатку мовчали, нiяково переглядались, потiм почали уни-
кати її. Та вiд захмелiлої грубiянки не так просто вiдчепитися. Гостi
попросили господаря, щоб той вiдправив Гуску додому, а вiн уже й сам
жалкував, що запросив її.

По дорозi додому зустрiла Гуска свою подругу з сусiднього подвiр’я.
Одразу пригадала, що та обiцяла на вихiдних сходити разом до озера.
Гуска прийшла вчасно i марно чекала подругу майже годину. До того
часу Гуску зовсiм розвезло, тож вона з усього розгону накинулась на
подругу. На подвiр’ї почалася справжня бiйка. Багато хто з мешкан-
цiв почав пiдбадьорювати свою сусiдку, деякi спiвчували, але нiхто
не заступився за бiдолаху. Пiр’я летiло на всi боки, вiтер розносив
його по всьому двору. Навiть собака, який сидiв у будцi, вилiз iз неї
й зацiкавлено спостерiгав за тим, що вiдбувається. Вiд Гуски так тхнуло,
що аж квiти почали в’янути. Врештi вона вибилась iз сил, вiдпустила
свою подругу та й попленталася додому, ледве пересуваючи лапи.

Уранцi промiнь сонця розбудив Гуску. Вона спочатку вiдкрила
одне око, потiм друге i з жахом побачила своє вiдображення в калюжi,
бiля якої й заснула. Голова пiшла обертом. Учорашню красуню важко
було впiзнати — одне око заплило, дзьоб розпух, а на тулубi бовтається
шматками пiр’я. Голова розколювалася, у ротi пересохло, хотiлося пити.
Напившись води, вона почала згадувати, що вiдбувалося напередоднi.
Пам’ятала, як прийшла на день народження, а далi — нiчого. До обiду
сидiла в холодочку пiд деревом i нiкуди не виходила.

Коли сонце почало припiкати, сусiдськi гуси йшли до озера. Бiдо-
лаха одразу ж пригадала все. Соромно їй стало. Попленталася за всiма,
наздогнала свою подругу та попросила в неї пробачення.

I хоч пiсля того випадку Гуска нiколи не пила нiчого, крiм води, ще
довго їй услiд насмiшкувато ґелґотiли сусiди-гуси, презирливо хрюкали
свинi й осудливо кудкудакали кури, згадуючи її ганебну поведiнку
в гостях у Гусака. До речi, вiн вiдтодi не звертав на красуню найменшої
уваги.

— Бiдна Гуска, вона ж зовсiм самотня, нiхто її не любить, — сумно
сказала Оксанка, дослухавши казочку.

— Сама винна, — мовив Сергiйко, насупившись. — Не треба було
пити горiлки.

— Так то ж день народження був, усi гуляли, веселилися, — про-
довжувала захищати нещасну Гуску Оксанка.

— Але ж нiхто не напився, крiм неї, — наполягав на своєму хлоп-
чик. — Тому й смiялися всi, як позавчора з тiєї тiтки з синiм носом, що
танцювала пiд магазином.
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Оксанка пригадала ту п’яну розкудлану тiтку й захихотiла. А Сер-
гiйко вiв далi, як дорослий:

— Тобi смiшно, а в тої тiтки, люди казали, четверо дiтей. А батько
їхнiй помер, говорили, що замерз п’яний. I навiщо люди п’ють горiлку?
Я, коли виросту, i крапелинки в рот не вiзьму.

— Я теж, — впевнено мовила Оксанка i додала:
— Добре, що наша мама не п’є.
Двiйнята вже солодко спали, а Оленка сидiла, сумно схиливши го-

лову. По щоцi пливла тиха сльоза. Дiвчинка знову переживала жахiття
чотирирiчної давностi: мама п’яна спить бiля порогу, тато з чемоданом
у руцi збирається йти геть, вiдштовхує вiд себе Оленку, що вчепилася
йому в рукав пальто, а в колисцi на весь голос кричить двоє немовлят.

«Проклята горiлка. Чому люди не можуть жити тверезо? Навiщо
так калiчать своє життя? Якби ж усi люди жили тверезо...», — гiрко
думала дiвчинка.

Решетова Катерина Олександрiвна,
с. Чайкине, Чернiгiвська область

Моя сiм’я живе тверезо
Веселе променисте сонечко вмилося холодною росою i поплив-

ло над землею. Воно проганяло нiчний морок i усмiхалося до землi
нiжно-нiжно. Небо скинуло чорну шаль з золотими зiрками i почало
свiтлiшати. А вiд щедрого сонечка розливалося лагiдне тепло.

Вiд пташиного спiву i свiтла з вiкна прокинувся Дмитрик. У його
голiвцi враз промайнула думка: «А де ж матуся? Чи повернулася вона
до хати пiсля вечiрньої пригоди?» Його мiркування перебили якiсь див-
нi звуки. Хлопчик пiдвiвся з лiжечка, подивився на свої синцi та збитi
колiна i почимчикував туди, звiдки линуло незнайоме звучання. Вiн
пiдiйшов до кiмнати, де зазвичай спали мама i тато. Тихенько прочинив
дверi. На лiжку у брудних штанях i сорочцi голосно хропiв тато. Мами
поруч не було. Отже, не повернулася додому, а, мабуть, пiшла в iнший
кiнець села до бабусi. Хлопчик пiдiйшов до лiжка i погукав:

— Тату! Тату! Вставай! Я хочу їсти!
Чоловiк повернувся, щось пробелькотiв i знову голосно захропiв.

Дмитрик згадав учорашнi подiї. Батько повернувся з роботи знову
п’яним. Зарплатнi не було. Мама запитала про грошi, а у вiдповiдь
полетiли стусани. Вiн хотiв захистити матусю, але теж отримав вiд
батька. Зчинилася бiйка, лунали лайливi слова, татко знову лупцював
маму, а вона, обезсилена, вхопила дитя i вибiгла на вулицю. Що було
далi, дитина пригадати не змогла.

Дмитрик попрямував на кухню. Зiбрав зi столу порожнi пляшки
i викинув їх у смiтник. На столi були недопалки та залишки їжi. Вiн
усе поприбирав, увiмкнув електрочайник, зробив кiлька бутербродiв.
Поставив на столi двi чашки i хотiв уже наливати чай, коли до кухнi
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зайшов тато. Вигляд у нього був кепський: волосся стирчало у рiзнi
боки, неголена щетина, бруднi руки та одяг.

— Татусю, вмивайся i одягайся. Я приготував нам снiданок. Нумо
пiдемо до мами. Мабуть, вони з бабусею хвилюються за нас.

Чоловiковi стало дуже соромно перед маленьким сином. Вiн за-
питав себе: чому ж п’є, чому б’є кохану дружину, чому горiлка стала
головною у його нiкчемному життi?

Враз нiби пелена злетiла з його очей, i вiн вирiшив усе змiнити.
Соромно стало за те, що глузують з нього, викрикують поганi слова, на
роботi не поважають. Важко буде виправитись, але вiн спробує.

Зайшов до ванної кiмнати, довго стояв пiд душем, поголився,
почистив зуби, одягнув чисту сорочку, штани. Вийшов i, поглянувши
на синочка, промовив:

— Дмитре, пробач менi. У всьому винен зелений змiй, вiдсьогоднi
я обiцяю змiнитися, не буду пиячити, вiдремонтую крани, полагод-
жу схiдцi, допомагатиму мамi по господарству, обов’язково з тобою
гулятиму. Зараз ми поснiдаємо i разом повернемо нашу маму.

На обличчi хлопчика з’явилась щира усмiшка. Вони пiшли до
бабусi, де на них уже чекала мама. Втрьох повернулися додому.

З того часу в їхнiй сiм’ї панує любов та злагода. Тато часто дарує
мамi квiти, а малого синочка частує солодощами. Незабаром у їхнiй
сiм’ї з’явиться маленька дiвчинка. Дмитрик уже й iм’я придумав для
своєї сестрички — Любов.

Петрик Юлiя Олександрiвна,
м. Кременець, Тернопiльська область

Я обираю тверезе життя

Я обираю тверезе життя тому, що хочу бути здоровою, повноцiн-
ною, розумною людиною, яка б жила в тверезiй державi. Тверезiсть —
це знак людської культури, поваги до старших i молодших, одним сло-
вом, поваги до себе. Коли людина тверезо мислить, вона має тверезий
глузд, гарне бачення навколишнього свiту.

Моя сiм’я живе тверезим життям. Вони слiдкують за собою, за
своєю поведiнкою. I живуть тверезо, як повинен жити кожен громадя-
нин, кожна культурна, вихована людина. Твереза сiм’я — це тверезе
суспiльство.

Якби всi жили тверезо, ми б зараз не мали такої держави, в якiй
гинуть молодi розумнi люди. Не було б такої брехнi, яка зараза за-
полонила всю Україну. Ми б були неймовiрно розумнi i щасливi, як
суспiльство, як нацiя, як одна єдина сiм’я — держава, держава, яка
мала б чим похвалитися, що показати, чим гордитися. Тверезiсть сiм’ї
породжує тверезiсть великої суверенної держави.
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Україна буде тверезою тiльки за тверезостi людського духу, думки,
мови, спiвчуття. Тому ми повиннi бути тверезими свого слова i дiла,
що б допомогло нам збудувати тверезу єдину сiм’ю i державу.

Дячинський Iван Iгорович,
м. Борщiв, Тернопiльська область

Буде твереза вся Україна!
Україна — це велика квiтуча країна, в якiй є все: фабрики, заводи,

родючi поля i мудрi працьовитi люди. Але нi для кого не секрет, що
в наш час переважна бiльшiсть молодi вживає алкоголь, i це є суттєвою
проблемою. Ми не задумуємось про шкiдливiсть алкоголю не тiльки
для країни, але i для кожної людини, яка вживає його. По-перше, —
це велика шкода для здоров’я, по-друге, така людина не потрiбна для
суспiльства, вона вважається неповноцiнною.

Я хочу, щоб наша нацiя, нацiя українцiв, була сильною, розумною,
здоровою, тверезою. Тому що наш працьовитий народ, наша країна,
Україна, того вартi!

Свяшук Алiна Юрiївна,
м. Борщiв, Тернопiльська область
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Пишуть учнi 5 класiв

Вiрш «Я обираю тверезе життя»
Я обираю тверезе життя,
Я хочу мати тверезую долю.
Я хочу вiдчути свої почуття,
А не почуття алкоголю.
Ковтнув раз, ковтнув i другий —
Тобi вже не зупинитись,
Але у мене цього не буде!
Нiколи не буду пити!
Хоч крапля маленька, та назавжди спiймає
Стальними ланцюгами,
Мотузкою довгою зав’яже,
Але до мене не дiстане.
Не буду в життi я нiколи пити,
Нiколи в руки пляшку пива не вiзьму.
Я хочу завжди тверезо жити!
По дорозi алкоголю я не пiду!

Комiссар Полiна Геннадiївна,
с. Будо-Вороб’ївська, Чернiгiвська область

Як би нам жилося, якби всi жили тверезо
Я гадаю, що всi б жили добре i щасливо. В сiм’ях був би лад

i порядок, нiхто б не сварився. Треба цiнувати своє життя, воно дається
лише один раз. Не було б на Українi вбивств i крадiжок.

А ще, коли б люди жили тверезо, вони б допомагали один одному.
На мою думку, Україна була б однiєю сiм’єю. Я вважаю, що на Українi
жило б бiльше людей, нiж зараз, тому що бiльшiсть людей вмирає з вини
цього алкоголю.

Нам би жилося гарно, якби всi жили тверезо.
Купрiєнко Дiана Романiвна,

с. Будо-Вороб’ївська, Чернiгiвська область
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Я обираю тверезе життя
На землi є багато людей, якi вживають спиртнi «напої». А це

небезпечно. Я ж хочу, щоб алкоголь нiхто не виробляв i щоб його не
вживали. Тому що вiн є дуже шкiдливою звичкою.

Алкоголiзм починається з першої чарки. Найчастiше її випивають
в юнi лiта. Такi люди передають поганий приклад iншим. А потiм i вони
починають вживати алкоголь. Так вiдбувається «спиртний кругообiг».

Алкоголь належить до групи наркотикiв. Найбiльше вiн впливає
на головний мозок. Коли людина вживає його, то втрачає самокон-
троль. У такому станi може зробити будь-що. Понад 90% людей почали
вживати алкоголь у вiцi 15 рокiв, а деякi навiть ранiше.

Тому я не лише не хочу вживати алкоголь, а й закликаю продавцiв,
щоб вони не продавали спиртнi «напої» дiтям.

Басалко Ольга Романiвна,
с. Велика Яблунька, Волинська область

Я обираю тверезе життя
Сiм’ї вiдцурався — з горiлкою обвiнчався!

(Народна мудрiсть)
Я — п’ятикласник. Незважаючи на мiй малий вiк, я смiливо можу

стверджувати, що обираю тверезе життя. Переконали мене в цьому мої
батьки, якi також так вважають, а ще подiї, якi вiдбувалися в сiм’ї моєї
двоюрiдної сестри.

Оленка на кiлька рокiв старша вiд мене. Та чомусь вона завжди
смутна, коли приходить її тато додому. Менi дивно, чому так, адже
я свого татка чекаю з нетерпiнням з роботи, а вона свого — боїться...

Одного разу, перебуваючи в гостях у сестрички, я побачив, як
її батько прийшов з роботи п’яний. Вiн став чiплятися до тьотi Танi,
зав’язалася сварка — i дядько Дiма став бити мою тiтку. Я дуже
злякався, тому що нiколи такого не бачив. А як перелякалась Оленка!
Вона стала сильно плакати, впала на колiна i почала просити в Бога,
щоб її тато не пив горiлки та не знущався з них. Я не знаю, вiд чого
плакав я. Чи то вiд страху, чи вiд того, що менi стало дуже шкода свою
сестру, та вже тодi я вирiшив, що мої майбутнi дiти нiколи не вiдчують
те, що вiдчувала Оленка.

На другий день, коли дядько протверезiв, тьотя Таня на нього
сварилась, толкувала, що алкоголь згубно дiє на всi органи i систе-
ми людського органiзму, приводить до рiзкого скорочення життя, що
токсична дiя алкоголю впливає на мозок, виражається в порушеннi
психiчних функцiй, особливо згубно впливає на печiнку, серце, шлунок,
легенi, та найбiльше вiд нього потерпає психiчне здоров’я родини, в якiй
живе алкоголiк. Говорила, що вона i Оленка дуже важко переживають
п’янки дядька, i вони його покинуть, якщо вiн не вiзьметься за розум.
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Сестричка знову стала плакати, адже вона любила свого татка,
незважаючи на те, що вiн алкоголiк. Оленка не хотiла покидати його,
бо розумiла, що вiн може померти, якщо його не лiкувати, тому що
алкоголiзм — це хвороба, про це їй розповiдала вчителька на уроцi
з основ здоров’я.

Згодом тьотя Таня розповiла мамi про те, що вiдбувається в їхнiй
сiм’ї. Мої батьки забрали мене додому, щоб я не бачив того жаху. Та
в мене були двоякi вiдчуття: я радiв, що мої мама й тато не п’ють
горiлки, проте менi було дуже боляче лишати Оленку саму.

Через деякий час мамi зателефонувала тiтка та, плачучи, сказала,
що не змогла впоратись iз зеленим змiєм, якому все бiльше довiрився
дядько Дiма. Вiн його i погубив. Дядько замерз п’яний, коли йшов
додому.

Тьотя Таня з сестрою переїхали до нас в село. Коли я побачив
Оленку — вона була засмучена. Я розумiв, що сестричка сумує за своїм
татом. Моя родина постiйно пiдтримувала та допомагала тьотi Танi
з Оленкою. Та я бiльш нiж впевнений, що їм не знадобилась би наша
допомога, якби не горiлка...

Навеснi, граючись бiля ставу, я з сестрою присяглись, що ми
обираємо тверезий спосiб життя!

Кушнiр Микола Васильович,
с. Чорна, Хмельницька область

Таточку, не пий!
В хатi бiйка, п’яний тато.
Я сиджу пiд лiжком.
Закiнчилось звично свято...
Спершу випив трiшки —
За здоров’я! Нiби й справдi
Вiд пиття горiлки
Видужають iнвалiди...
Боляче i гiрко
Розумiти, що дитинство
Вкрадене у мене,
Бо у хатi — справжнє свинство
I нудьга зелена...
Тато з дiтьми не пограє,
Не пiде гуляти,
Прийде п’яний — i волає!
Краще б влiгся спати...

Звична схованка — пiд лiжком,
З лялькою тут граю:
Заколишу, поцiлую,
Пiсню заспiваю:
«Люлi-люлi, моя кицю!
Виросту велика,
Оберу нам не п’яницю —
Тата й чоловiка.
Буде вiн мене любити,
Квiти дарувати,
Разом по гостях ходити,
Маму шанувати».
Як я хочу обiйняти
Рiдного татуся!
Прошу слiзно: «Кидай пити!
Я тебе боюся...»

Севастьянова Яна Михайлiвна,
с. Гута-Яцьковецька, Хмельницька область
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Тверезий спосiб життя

Всi люди дуже рiзнi, у кожного своє особисте життя зi своїми
планами, проблемами та захопленнями. Але у всiх спiльне бажання —
кожна людина хоче бути щасливою. Та щастя для кожного рiзне, в за-
лежностi вiд виховання, оточення, умов життя.

На сьогоднi не є таємницею те, що дуже багато людей знаходить
своє «щастя» у чарцi. Адже алкоголь знiмає всякi «гальма». У станi
сп’янiння людина перебуває в iншому вимiрi, де проблеми вiдсутнi, де
iснує тiльки iлюзiя щастя. Саме ця iлюзiя завдає величезної шкоди, як
i тiй людинi, що вживає алкоголь, так i оточуючим, сiм’ї. З часом ця
людина втрачає все — роботу, сiм’ю, друзiв, а найстрашнiше — саму
себе. Бо алкоголь згубно дiє на весь органiзм, руйнує iнтелект. Що далi
чекає цю людину? Хiба для цього вона народилась на свiт?

Я ще дитина, живу щасливо i безтурботно. Дякую Богу, в моїй сiм’ї
вiдсутня бiда алкоголiзму, i щиро спiвчуваю тим, кого це торкнулося.
I на весь свiт хочу кричати: «Я за тверезий спосiб життя! Люди!
Схаменiться, оглянiться, навколо стiльки прекрасного! Ловiть ”кайф“
вiд кожного сходу i заходу сонця, вiд щасливих моментiв та незабутнiх
вражень, вiд спiлкування, вiд можливостi бути поряд зi своїми рiдними
та друзями, вiд шансу тiшитись життю в усiх його великих проявах та
дрiбницях!»

Тимочко Алiна Iванiвна,
м. Чорткiв, Тернопiльська область

Я за тверезий спосiб життя

Я за тверезий спосiб життя,
Мама твереза — здорове дитя,
Тато тверезий — дружня сiм’я.
Я за тверезий спосiб життя!
Пиво й горiлка ведуть в небуття:
П’яний водiй — ДТП, каяття...
П’янi батьки — це лайки, побиття.
Я за тверезий спосiб життя!
Дiти, дорослi, батьки, вчителi,
«Змiю зеленому» скажемо: «Нi!»
Хай про це знає кожне дитя:
Ми за тверезий спосiб життя!

Щука Дарiя Андрiївна,
м. Шепетiвка, Хмельницька область
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Мої доповнення
Нещодавно в однiй з газет була висунута пропозицiя: почати рi-

шучу боротьбу з алкоголем. «Треба, — писала газета, — на кожнiй
пляшцi зi спиртним виразно друкувати, яку шкоду воно приносить.
Нехай люди знають, що вони купують». Подiбна газетна пропозицiя,
звичайно, викликала цiлу дискусiю. Дехто, з непитущих, її пiдтримав;
дехто з тих, якi постiйно вживають спиртне, тiльки посмiхнувся, а де-
хто з працiвникiв лiкеро-горiлчаної промисловостi навiть висловив своє
категоричне незадоволення.

Щодо мене, то менi ця пропозицiя сподобалась. Пора, давно пора
пояснити людям, скiльки лиха несе в собi кожен ковток оковитої. Нехай
той, хто купив спиртне, здригається вiд страху, прочитавши напис на
пляшцi. У мене навiть є деякi доповнення до цiєї пропозицiї...

Перш за все — нiяких яскравих малюнкiв на етикетках. Усе чор-
ного кольору з бiлим черепом посерединi. Ескiз для цього можна взяти
з будь-якої трансформаторної будки. Сам вхiд у крамницю, де продають
алкоголь, повинен нагадувати ворота на мiське кладовище. Боязко зняв-
ши капелюха, покупець вiдчиняє дверi саркофага... тобто крамницi...
Розмова покупця з продавцем вiдбувається, примiром, так:

Покупець. Мир та покiй дому вашому.
Продавець. Вiчна тобi пам’ять, самогубцю. Тобi що треба, нещас-

ний?.. Яку хочеш отруту?
Покупець. Менi б... тої... як її... «На березових бруньках».
Продавець. Бач, чого захотiв! Нема у нас зараз нiякої «На березо-

вих бруньках»! Тепер все по-iншому зветься. Ось, будь-ласка, горiлка:
«Цироз печiнки» i «Порок серця». Коньяк «Гiпертонiя» i «Склероз».
Лiкер «Прощай, здоров’я»...

Покупець. Годi! Як же це розумiти, пане продавець?
Продавець. А так... У нас зараз що купуєш, те й матимеш.
Покупець. А ця «Гiпертонiя» у вас... як... мiцна?
Продавець. А ви тiльки мiцнi «напої» споживаєте?
Покупець. Тiльки мiцнi.
Продавець. Тодi надвечiр заходьте. Нам обiцяли два ящики «Iн-

фаркту» привезти. Дуже мiцна горiлка.
Покупець. Нi, нi! «Iнфаркту» менi не треба! У мене ще дiти малi.

Я з «Гiпертонiї» почну.
Бере покупець пляшку та, опустивши голову, йде додому пiд звуки

траурного маршу...
Ефектно? Гадаю, що так.
Звичайно, я не стверджую, що мої доповнення охоплюють усе, що

з цим пов’язано. Я навiть упевнена, що дехто побажає мене поправити,
доповнити... Що ж, будь ласка. Як то кажуть, у подiбних випадках
дискусiя, панове, продовжується!

Стецюк Ангелiна Анатолiївна,
м. Любомль, Волинська область
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Ми за тверезе життя!
Запорука успiшного життя — це здоров’я. Здоров’я — це безцiнний

дар, який потрiбно оберiгати.
Щоб цей скарб зберегти, потрiбно дотримуватись правил гiгiєни,

займатися спортом, бути життєрадiсним тощо.
Як це — дотримуватись правил гiгiєни? Треба чистити зуби двiчi

на день, вдягати чистий одяг, бути охайним, приймати душ або ванну
щодня. Таких прикладiв ще багато.

Якими видами спорту можна займатись? Для дiвчат пiдiйдуть
рiзнi види танцiв. Наприклад, сучаснi, бальнi, народнi. Для хлопцiв ви-
гадали рухливий спорт — футбол. Для всiх дiтей пiдiйдуть екстремальнi
види спорту, але на заняттях ними дiтлахи мають бути пiд наглядом
дорослих. Баскетбол, волейбол, пiонербол тощо.

А як бути життєрадiсним? Потрiбно радiти життю кожної митi,
навiть коли тобi дуже погано. Яскравим прикладом є дiвчинка Полiанна
з повiстi Елеонор Портер «Полiанна».

А тепер хочу розповiсти про те, як я бережу здоров’я. Щовихiдних
катаюсь iз татом на велосипедi. Взимку катаюсь на сноубордi. Також
вiдвiдую гурток спортивно-бальних танцiв. Здоров’я можна зберегти за
допомогою стриманостi, вихованостi та впевненостi. Саме цi три риси
не дадуть Вам вживати наркотики, алкоголь та стримають вiд курiння.
Це три дуже шкiдливi для здоров’я звички.

Отже, бережiмо цей безцiнний дар, займаймося спортом i не зали-
шаймо мiсця для шкiдливих звичок.

Ковальчук Вiкторiя,
м. Київ

Я обираю тверезе життя!
Я, учень п’ятого класу, обираю тверезе життя. В нашому закладi

учням пропагують здоровий спосiб життя. Життя без наркотикiв, алко-
голю, тютюну. На жаль, ми бачимо iнше. На свята обов’язково на столi
стоїть пляшка горiлки, вина або шампанського.

I ми всi знаємо, що алкоголь руйнує сiм’ї, є основною причиною
деградацiї людини i суспiльства. Кожна людина має право отримувати
правдиву iнформацiю про шкоду алкоголю i робити свiдомий вибiр на
користь тверезого i здорового способу життя. Адже «життя — найви-
ща цiннiсть». I людина повинна жити повноцiнно, отримувати тiльки
позитив.

А якi емоцiї приносить алкоголь? Ми є свiдками того, що люди, якi
вживають алкоголь, мають сiм’ї, роботу, друзiв, i це все вони втрачають,
а основне — життя...

Я на власнi очi часто спостерiгаю за сiм’єю, яка живе недалечко вiд
нас. Мама менi розповiдала, що ця сiм’я спочатку вела здоровий спосiб
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життя. Вони мали чимале господарство, обробляли землю, виховували
дiтей i були у повазi сусiдiв, односельчан.

Але через деякий час все змiнилось в гiршу сторону. Батьки почали
заглядати до чарки, господарство занепало, а головне, що дiти почали
iз них брати приклад. I уявiть таку ситуацiю, коли йдучи до школи, на
дорозi зустрiчаєш даних сусiдiв i їх дiтей уже в нетверезому станi, а їм
ще жити, будувати своє життя i створювати власнi сiм’ї. Менi, правду
кажучи, їх стає шкода, тому що вони у своєму життi, окрiм чарки,
нiчого не бачать i не знають. Їхнi дiти не вiдчули батькiвського тепла
i материнської любовi, а лише вульгарнi слова i холод iз батькiвського
боку, постiйнi гуляння до ранку, якi закiнчуються розгоном — i ось вся
радiсть життя.

Дивлячись на це все, я запитую себе, чи буде колись наше суспiль-
ство жити «тверезо». Сказати важко. Але одне я знаю, що коли виросту,
нiколи, нiзащо не буду пити, i це буде для мене нормою!

Сосновчик Богдан Олегович,
с. Верхiв, Рiвненська область

Я обираю тверезе життя
Коли я виросту, то не буду вживати спиртних «напоїв», тому що

вони приносять шкоду не тiльки собi, але й iншим. Я неодноразово бачи-
ла на вулицi або по телебаченню людей у станi алкогольного сп’янiння,
вони б’ють вiтрини магазинiв, спричиняють сутички, конфлiкти у сiм’ї.
Багато людей страждають через них.

А от тверезi люди такого не зробили б нiколи. Вони поводять себе
виховано на вулицi та в сiм’ї. Дехто думає, що алкоголь це не наркотик,
але насправдi це не так. Алкоголь — це ворог нашого органiзму.

Почати вживати алкоголь легко, а от вiдмовитися вiд нього дуже
важко, тому треба вiдразу думати: iти кривою короткою дорiжкою
алкоголю або рiвненькою, свiтлою дорогою довгого здорового життя,
де тебе оточують найкращi друзi та рiднi.

Тверезе життя — це одна з найкращих якостей людини. У тверезої
людини є сiм’я, робота, друзi — у неї є все. Якби всi люди на землi
вiдмовилися вiд поганих звичок, то цей свiт перетворився б на рай. Чи
не цього хочуть люди? Звiсно ж, так вони хочуть, але, напевне, ще мине
дуже багато часу, поки вони знайдуть у собi силу волi та ворота раю
вiдкриються.

Я обираю тверезий спосiб життя! Я хочу жити довго i щасливо
без шкiдливих звичок, а ще я буду переконувати iнших людей вести
тверезий спосiб життя.

Закликаю всiх! Любiмо себе та оточуючих нас людей!
Сосновчик Ангелiна Миколаївна,

с. Верхiв, Рiвненська область
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Спасибi, мамо...
Спасибi, мамо, ненечко рiдненька,
За те, що ти дала менi життя,
За те, що ти не пи́ла й не палила,
Щоб я завжди здоровою була.
Як боляче дивитися на дiток,
Якi хворiють тiльки через те,
Що їхнi мама й тато задля втiхи
Вживали часто зiлля те мiцне.

Послухай, мамо, знаю я напевно:
Не буду пити я ту воду вогняну.
Не хочу я життя прожить даремно,
А краще я сiм’ю створю мiцну.
Я хочу, щоби ти гордилась мною,
Моїми успiхами, вдачами в життi.
I пам’ятай, що завжди я з тобою,
I всiм, що маю, я завдячую тобi.

Романова Катерина Олександрiвна,
м. Деражня, Хмельницька область

Моя сiм’я живе тверезо!
На славнiй нашiй Українi
Споконвiкiв ведеться,
Що за найменшої нагоди
За чарку всяк береться.
Невже традицiю ось цю
Не зможем ми забути?
Невже не хочеться усiм
Здоровим i щасливим бути?
Наприклад, у моїй сiм’ї
Всi про здоров’я дбають,
А про шкiдливi звички тi
Миттєво забувають.
Звичайно ж, краще час провести
З сiм’єю на природi,

А не пiддатися спокусi,
Вiддати честь сумнiвнiй модi.
Здитинствавсiмпотрiбнопам’ятати:
Життя дається тiльки раз.
I щоб його не змарнувати,
Уважно слухай мiй наказ!
Ти батькiв вiзьми за руку,
Поведи їх в тихий гай.
Не роби дурного кроку,
I часу марно не гай.
Всi свої шкiдливi звички
Ти забудь скорiше,
I повiр, на свiтi жити
Стане веселiше.

Романова Катерина Олександрiвна,
м. Деражня, Хмельницька область

Буде твереза вся Україна!
«Алкоголь набагато бiльше заподiює горя,
нiж радостi всьому людству, хоча його
i вживають задля радостi»

Iван Павлов.
Дiйсно, у сучасному суспiльствi люди зовсiм не задумуються про

свiй спосiб життя. Вони вживають алкоголь, не знаючи, якими можуть
бути наслiдки. Ця проблема найпоширенiша серед українцiв. Адже
з кожною склянкою органiзм людини стає слабкiшим, а систематичне
вживання спиртних «напоїв» у кiнцi кiнцiв призводить до смертi. Яка ж
ситуацiя в нашiй рiднiй Українi?
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По-перше, за останнi десять рокiв кiлькiсть людей, що знаходяться
в залежностi вiд алкогольних «напоїв», зросла вдвiчi. Це говорить про
те, що такi «напої» все бiльше i бiльше з’являються на прилавках
магазинiв i стають бiльш доступними для пiдлiткiв. За сумними даними,
Україна посiдає перше мiсце у свiтi за рiвнем дитячого алкоголiзму.
Часте вживання алкоголю негативно впливає на психiку школяра, не
говорячи вже про стан здоров’я та фiзичний розвиток. При цьому
затримується не тiльки мислення, але i втрачаються вже розвиненнi
здiбностi.

По-друге, невже знаходитись у станi алкогольного сп’янiння кра-
ще, нiж дивитися на свiт тверезими очима? Адже алкоголь — це нарко-
тик: спробувавши одного разу, ти не зможеш утриматися наступного.
Здорова й твереза людина спроможна досягти великих успiхiв у майбут-
нiй професiї, та й в життi. Вона постiйно хоче здобути щось нове. Така
людина займається не тiльки фiзичним, але й духовним розвитком.

Отже, весь народ України повинен задуматися про своє щасливе
майбутнє. Яким саме ми хочемо його бачити? Все залежить тiльки вiд
самої людини. Зробивши правильний вибiр, ми покращимо подальше
життя наступного поколiння. Задумайтесь про здоров’я своїх майбутнiх
дiтей!

Давайте почнемо з себе. Давайте скажемо «Нi» алкоголю в нашiй
рiднiй домiвцi — Українi, почнемо тверезо дивитись на наш чудовий
свiт. Тiльки тодi ми будемо жити в культурному середовищi, про яке
мрiють всi люди, де письменники складають прекраснi вiршi, а худож-
ники малюють вiртуознi картини.

Католiченко Тетяна Миколаївна,
м. Котовськ, Одеська область

Хай буде життя тверезим
Немає бiди страшнiше у свiтi,
Нiж алкоголь, що вбиває людину.
Руйнуються сiм’ї та плачуть дiти,
Затьмарює розум в святкову днину.
Чиєсь життя молоде загине,
Не треба сiм’я, не потрiбна робота,
Нiщо вже не цiкавить людину,
Лише про горiлку її турбота.
Навколо багато хорошого є,
Буяє весна, на порозi вже лiто.
Так не закреслюй життя своє,
Хай буде воно тверезим i свiтлим!

Рощина Вiкторiя Миколаївна,
м. Чернiгiв
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Буде твереза вся Україна
Я обираю тверезе життя —
Радiсть i смiх хай лунає.
Кожна людина i кожне дитя
Хай це завжди пам’ятає.
Кожна сiм’я хай не знає бiди,
Негаразди хай всi оминають.
Вся Україна, i хай всi свiти
Добре про це пам’ятають.
Я обираю тверезе життя,
I всiх закликаю до ясного дня.
Будемо жити i процвiтати,
Бiди щоб нiякої бiльше не мати.

Журба Мирослава Володимирiвна,
с. Велика Осниця, Волинська область

За тверезу Україну
Йде реклама алкоголю по усiх каналах.
Комусь треба, щоб країна алкогольна стала,
Щоб в полiтику не лiзли, не мiтингували
I на алкоголь останнi грошi витрачали.
Всiм розкажуть у рекламi, як вживать горiлку
I чим краще закусити «Дар» чи «Перепiлку».
Скiльки ж бiд вiд алкоголю! Вiн здоров’я нищить.
Той, хто пив його без мiри, вже на кладовищi.
От якби ж то вся країна та жила б тверезо,
Замiсть клятої горiлки сiк пила з берези.
Розум би не пропивали тi дурнi пияки,
Пiд парканом не валялись, як отi собаки.
При живих батьках не було б стiльки би сирiток,
Не жило би по притулках стiльки бiдних дiток.
I дiди не пропивали б правнукiв печiнки,
I не бив би п’яний татко нi дiтей, нi жiнку.
Ще на вулицях не було б стiльки безпритульних,
I хати не пропивали б, i жили б культурно.
Я вважаю, якби люди алкоголь не пили,
То були би здоровiшi й щасливiше жили.

Степанчук Олександра,
учасниця гуртка «Молода надiя», м. Житомир
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Бувальщина
У баби Ганни був онук — хороший слухняний хлопчик, а ще дуже

допитливий. Все йому знати хотiлося. Про те розпитає, те помацає,
а те й на смак спробує. Одного разу встромив палець у домашнє вино.
Обережно облизав. Мабуть, сподобалось, бо зробив це ще раз. Бабуся
насварила.

А з часом стала старенька помiчати, що Михайлик (так звали
хлопчика) крадькома вiд усiх до бутля з вином пiдходить та вiдпиває
потрохи. Це жiнку насторожило, i вирiшила вона поговорити з онуком.
Довго думала, як же пояснити дитинi, що пристрасть до алкоголю —
найзгубнiша звичка. А ще важливо було зробити це так, щоб на все
життя науку запам’ятав.

Пiдiбрала слушний момент i повела онука на прогулянку. Дорогою
помiтила травинку, попросила, щоб Михайлик зiрвав її. Хлопчик зробив
це без усяких зусиль. Далi на шляху їм трапився деревiй. I його сказала
вирвати бабуся. Але це далося хлопчинi важко.

— А тепер кущик подолай, — хитрувато примружилась старенька.
Онук напружив усi сили i витягнув з землi кущик.
— Ну а зараз подивимось, чи справишся ти з деревом.
Коли хлопець обхопив мiцно стовбур, то зрозумiв, що сили у нього

не вистачить.
— Ось так, сину, буває i з поганою звичкою. Коли вона ще молода,

її легко викорiнити. А коли вже запущена, то ой як важко позбутися.
Алкоголiзм починається з першої краплi пива, вина, яка потрапляє
на вуста, а потiм поступово знищує тiло людини, травмує душу того,
хто хворий, i душi тих, хто з ним поряд. Подумай, Михайлику, нащо
я розповiдаю тобi про це.

Бабуся бiльше нiчого не говорила, i хлопчик притих. Будемо сподi-
ватися, що зрозумiв мудре повчання старенької.

Цизь Сергiй Євгенович,
с. Хмелiвка, Волинська область

Я обираю тверезе життя
Одного чудового вихiдного дня я i моя бабуся вирушили до ка-

фе трохи вiдпочити, поласувати смачненьким, подивитися на людей
i показати себе.

Сонце стояло високо, день був теплий i чудовий. Йдучи вулицею,
ми насолоджувалися прогулянкою. Навколо нас снували люди — однi
поспiшали, iншi, мабуть, теж прогулювались; однi йшли мовчки, iншi
перемовлялись про щось. Ми теж з бабусею стиха розмовляли, я розпо-
вiдала їй про своїх друзiв, школу, оцiнки, якi я отримала за тиждень,
що виробляють хлопцi на уроках i перервах, тобто про все, що цiкавило
мене i не дуже мою бабусю, але вона уважно слухала, iнодi докiрливо
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хитала головою, iнодi схвально посмiхалася. Ось так, поступово, ми
приближалися до кафе. I тут мою увагу привернула дивна пара людей:
дiвчинка моїх рокiв i жiнка в iнвалiдному вiзочку.

— Бабусю, дивися... Цiкаво хто вони, я їх ранiше не бачила, —
сiпнула я бабусю за рукав.

Бабуся поглянула. Дiвчинка нахилилася в цей час над жiнкою
i дбайливо поправила щось, потiм глянула на мене i посмiхнулась.
Бабуся заспiшила до них.

— Доброго дня Марiйко! Як вашi справи?
Вас так давно я не бачила. Де ви зараз? — привiтно i щиро лунав

голос моєї бабусi. Я, нiчого не розумiючи, стояла поряд, — а бабуся
продовжувала:

— А це, я так розумiю, Надiйка. Яка ж ти доросла стала!
— Доброго дня, Валентино Степанiвно, ми ось приїхали в гостi до

сестри. Зараз ми проживаємо в iншому селi, в моєї мами, — вiдповiла
жiнка.

Вона була дуже гарною: розкiшне бiляве волосся спадало на плечi
хвилями, але обличчя трохи блiде i очi — вони вражали: великi, синi
i сумнi-сумнi, аж бездоннi вiд отого суму. Дiвчинка була дуже схожа
на жiнку, але в її очах сяяли iскри щастя. I це все ще бiльше мене
дивувало. Бабуся ще трохи поговорила з ними про життя, попрощалась,
i ми пiшли.

До кафе ми йшли мовчки, бабуся про щось думала, а я нiяк не
могла викинути з голови цю дивну пару: маму i доньку, таких схожих
i таких рiзних.

Нарештi я не витримала i запитала:
— Хто вони?
— Ти про що?
— Про жiнку i дiвчинку. Це мама дiвчинки? Що з нею трапилось?

Вона такого ж вiку як моя мама, — тороторила я.
— Так, це Марiйка — мама Надiйки, — вiдповiла сумно бабуся

i продовжила. — Давай зайдемо в кафе, i я тобi все розповiм.
...Марiя проживала в нашому будинку разом зi своєю сiм’єю. Гар-

но вчилась в школi, була вiдмiнницею. Всi пророкували їй прекрасне
майбутнє. Пiсля закiнчення школи вступила до iнституту.

Все, здавалось, було добре. Дiвчинка познайомилась з молодим
чоловiком. Бари, нiчнi клуби, ресторани — вона поступово привчилась
до алкоголю. Почала пропускати заняття, часто була напiдпитку, з iн-
ституту її вигнали. Батьки були в розпачi, але вдiяти нiчого не могли.
Нi вмовляння, нi прохання не допомагали. Коли почали сварити, не
випускати з дому — вона втекла, її шукали, але знайти не могли. От
що робить алкоголь з людиною. Через деякий час Марiйка повернулася
з маленькою Надiйкою на руках.

Батьки сподiвались, що донька допоможе вiдвернути Марiю вiд
пагубної звички, але марно. Марiю все бiльше i бiльше затягував ал-
коголь в свої тенета. Вона змарнiла, десь пропадала цiлими днями,
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додому поверталася одурманеною алкоголем. Надiйка росла без мами-
ного догляду i любовi, а коли мама поверталась додому, то крики i бiйка
супроводжували життя дiвчини. Так тривало декiлька рокiв.

Коли Надiйцi виповнилось п’ять рокiв, з Марiйкою трапилась бiда.
Того дня Марiя, взявши Надiйку з собою, пiшла в гостi до друзiв.
Додому вона не повернулась. Її батьки дуже хвилювались. На вулицi
зима в розпалi, замети в колiно, мороз, а їх немає. Де вони? Я бачила
їх хвилювання — як ходять, шукають...

Марiйку знайшли прохожi. Вони побачили, як маленька дiвчинка,
прикладаючи неймовiрнi зусилля, падаючи, щось тягне...

Маму i доньку доправили в лiкарню. Лiкарi встановили дiагноз:
сильне отруєння алкоголем i вiдмороження обох кiнцiвок нiг. Пiсля
одужання батьки переїхали до села, забравши доньку з онукою...

Ось таку iсторiю почула я з вуст своєї бабусi. Як страшно, коли
зупинитися допомагає лише трагедiя. Менi стало зрозумiло, чого в дiв-
чинки були щасливi очi: вона врятувала свою маму. Надiйка щаслива
тим, що вони разом: мама поряд.

В цей день я зрозумiла:
Алкоголь — хвороба, яка затягує поступово, знищує життя люди-

ни, руйнує життя рiдних.
Бережiть своє життя, не руйнуйте його, як Марiя!

Iванова Веронiка Олегiвна,
смт Великодолинське, Одеська область

Ми за тверезе життя
Була собi така країна, яка звалася Сонцеграй. Так її назвали тому,

що там завжди свiтило сонечко, птахи вили гнiзда, квiти радували
людей, урожай завжди був щедрим, а люди — мiцними та дужими.
Могли коня пiдняти. Сонцеграйцi були надзвичайно дружелюбними,
допомагали одне одному.

Якось потрапив до країни чужинець. Будинок у нього вирiзнявся
вiд iнших: був темним, недоглянутим, ледве стояв. Вирiшили люди
познайомитись iз сусiдом. Пiшов один чоловiк до похмурого будинку,
постукав в дверi — вiдчинив йому згорблений, брудний дiдусь, вiд
якого несло важким духом. Сiли вони за стiл. Дiдусь запропонував
«чудовий напiй», який назвав алкоголем. Чоловiк нiколи не чув про
таке, тому вирiшив спробувати. Ковтнув — i неначе енергiя додалася.
Та тiльки голова запаморочилася. Запитав чоловiк, чи не дасть дiдусь
йому пляшку алкоголю. Дiдусь i подарував сусiдовi пляшечку.

З тих пiр стали ходити люди до дiдуся за «чудодiйним напоєм».
А дiд уже не дарував «напiй», а продавав його за чималенькi грошi.
Через певний час сонцеграйцi стали згорбленими, слабкими, з жовтими
нездоровими зубами. Вони втратили iнтерес до життя, не дбали про
своє господарство, а їхнi родини зубожiли.
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Якраз у цей час проїжджав правитель країни. Побачивши за-
недбанi поля, нездорових людей, вiн вирiшив розiбратися, у чому ж
причина таких змiн у поведiнцi та зовнiшностi мешканцiв. Зайшов
цар i собi до нового жителя країни. I йому запропонував нечупарний,
лукавий дiд «чудесний напiй» — алкоголь. А цар уже давно чув про
хмiльне зiлля.

I зрозумiв правитель, що коли з’явився чужинець i його «напiй»,
почали хворiти сонцеграйцi. Вiдмовився цар вiд напою, а жителевi
сказав, щоб той термiново покинув його чудесну країну. Адже ласий
до збагачення дiд ледь не споганив цiлу нацiю!

У людей закiнчився «напiй» — i вони знову стали мiцними й здо-
ровими. А цар на радощах улаштував гучне свято. А жителi вiдтодi
нiколи не вживали алкоголю i жили аж двiстi рокiв.

Цю iсторiю передавали вони iз поколiння в поколiння. Так дiйшла
вона i до мене, а я розповiла вам.

Борисова Катерина Олександрiвна,
м. Черкаси

Буде твереза вся Україна!
Ужиттi кожної української родини є приємнi й неприємнi моменти.

Про один з таких моментiв я хочу розповiсти.
Одного весняного дня я за дорученням мами пiшов по хлiб у наш

магазин i зiткнувся з татом знайомого хлопчика. Видовище було непри-
ємне, тому що чоловiк був п’яний, голосно лаявся, хитався i намагався
зачепити перехожих. На зауваження продавцiв вiн не реагував.

У цей момент я подумав: «Як же важко буде його сiм’ї заспокоїти
цього бунтiвника!» I зрозумiв, чому знайомий хлопчик так часто буває
сумний i мовчазний.

Дорослi, якi вживають спиртнi «напої», не розумiють, як пережи-
ває їхня дитина, як буває соромно за таких батькiв.

Я щасливий тому, що в мене дружня сiм’я, у якiй немає мiсця
алкоголю, де тато й мама люблять нас.

Я дуже хочу, щоб у всiх родинах України панувала лише любов
i доброта, щоб батьки посмiхалися своїм дiтям. А ось «напоям», якi
дурманять розум i руйнують розум, скажiмо «нi!»

Дуже хочеться звернутися до всiєї України й українцiв:
«Дорогi спiввiтчизники! Будь ласка, не вживайте наркотики та

спиртнi ”напої“! Ми, дiти, виступаємо за здоровий спосiб життя i за
тверезу нацiю!»

Чеканов Дмитро Iванович,
м. Сєвєродонецьк, Луганська область
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Я обираю тверезе життя
По снiгу — босоноге дiвчатко,
Навздогiн — п’яний татко,
По нiжному личку — сльози,
Нiженьки бояться морозу,
Трiпоче злякане серденько,
Втiкає дiвчинка хутенько,
Ночує на холодi пiд тином
Голодна, перелякана дитина.
I завтра, i щодня — та ж картина
Засмучена мама, бiдна сиротина.
Горiлка, гомiн, п’яний спiв,
Нечиста сила п’яних слiв,
Пiде свiтами дiвчатко,
А страхом услiд — п’яний татко...

Розбитi родини, дiти-сироти, безхатченки — все це трагiчнi на-
слiдки п’яних застiль, алкогольної залежностi та пристрастi до мiцних
«напоїв». Бiльшiсть злочинiв, страшного кримiналу скоєнi в станi афек-
ту алкогольного сп’янiння. Жахливi ДТП — наслiдок неадекватної
поведiнки нетверезих водiїв, халатнiсть яких забирає немало людських
життiв. Алкоголь руйнує все: втрачаються моральнi та релiгiйнi цiнно-
стi, повнiстю деградує суспiльство, виростають хворi дiти, ламаються
опори повноцiнної держави. I все починається так банально — з невели-
кої чарочки гiркої рiдини, на днi котрої причаївся пiдступний зелений
змiй.

Кiнцiвка — тюремнi нари, iнвалiдне крiсло, не одна скалiчена
i знiвечена людська доля. Тому нам слiд придивитися i задуматися:
а чи варто починати? Адже скiльки лиха принесе миттєве оманливе
задоволення! За допомогою алкоголю не вирiшуються проблеми, це
помилкове судження, горiлкою горя не заллєш, навпаки — з’являється
ще бiльше невирiшених ситуацiй, ще тяжче страждають вiд цього ото-
чуючi, сiм’я, дiти. Я особисто, в силу вказаних причин, обираю тверезе
повноцiнне життя, адже i Бог навчає нас не пити вина, вiд якого
розпуста i злi помисли, все найгiрше i найстрашнiше. I я спостерiгаю,
як деградують п’яницi, залишаються самотнiми, нiкому непотрiбними.
П’янi люди вульгарнi, неадекватнi, злi. Тому менi зовсiм не хочеться
бути такою, посмiховиськом перед всiма, залежною вiд поганої звички.
I закликаю та благаю всiх: будьмо тверезi! Тодi будемо i щасливими,
i в достатку, i в злагодi. Матимемо тодi здорову державу i надiйне, мiцне
прийдешнє поколiння. Тверезий спосiб життя — шлях до добробуту,
запорука спокою та миру. Будьмо ж тверезими!!!

Козаченко Софiя Володимирiвна,
с. Карпилiвка, Рiвненська область
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Алкоголь — це бiда!
Жив на свiтi їжачок,
Гарну мав родину:
Двiйко милих дiточок,
Красуню-дружину.
У робочi днi навчав
Грамоти у школi.
А весь вiльний час проводив
У родиннiм колi.
Та прийшло зненацька горе
У дружну родину:
Почав батько-їжачок
Заглядать в чарчину.
Друзi, випивка, гора
Порожнiх пляшок,
Геть забув про все їжак,
Про сiм’ю, дiток.
Ранок вiн розпочинав
Не у свiтлiй школi,
А iз склянкою в руках
У поганiм колi.
Гiрко плакала дружина,
I дiти просили.
Бо його п’янi дебошi
Терпiти несила.
Не лунає смiх у хатi,
Лиш сум i чекання,
Коли батько в дiм зайде,
Звечора чи зрання.
Так тривало б безкiнечно,
Якби не подiя:
Мудра лiкарка-сова
Вселила надiю.
Захворiв їжак-п’яниця,
Несила вже й пити.
Все болить: печiнка, шлунок
Почав сльози лити.

I тодi мудра сова
Сказала вiдверто:
— Не залишиш пить, Їжак, —
Можеш i померти.
Ти вбиваєш своє тiло
Гiрким алкоголем,
Ти «частуєш» своїх дiток,
Не добром, а болем.
Море слiз лила дружина:
— Вмiв залiзти у багно,
Й вилiзти iз нього

треба вмiти...
Засоромився їжак.
I поклявсь родинi,
Що не вiзьме алкоголю
До рота вiднинi.
I зажила вся сiм’я
Дружно й щасливо.
Як ви думаєте всi,
Може, сталось диво?
Сила волi i бажання
Зберегти родину!
I не згадувати бiльше
Тi чорнiї днини.
Як я хочу, щоб усi
Сколихнулись люди,
Алкоголь — це вiрна смерть
Зло вiд нього буде.
Хай тверезо заживе
Вся наша країна,
Веселиться i радiє
Кожная дитина.
Хай лунає в небеса
Лиш веселий смiх.
Пам’ятайте завжди, люди,
Алкоголь — це грiх!

Чупак Вiталiй Iгорович,
с. Лосяч, Тернопiльська область
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Пишуть учнi 6 класiв

Я обираю тверезе життя
Я обираю тверезе життя,
Бо чарка маленька, а скiльки там всього:
Бiль, жорстокiсть, кiнець, небуття.
Хiба ж ми живемо для цього?
Я обираю тверезе життя,
Бо у спиртному тонуть всi мрiї.
Змiй цей зелений вбива каяття,
Стирає усi вiн надiї.
Я обираю тверезе життя,
Сповнене радостi, кольорiв веселкових,
Любовi, надiї, зустрiчей нових...
Я обираю тверезе життя!

Городнича Тетяна Леонiдiвна,
м. Щорс, Чернiгiвська область

Бережи своє життя!
Знають дiти всi на свiтi:
Гiршого нема нiчого,
Нiж наркотики, курiння
Та горiлка — ворог всього.
Знищить це усю сiм’ю —
Батька, дiтей, неньку,
Перетворить життя всiх
У пекло швиденько.
Що для України зло? —
Коли спивається село,

Коли вмирають вiд горiлки дiти,
I всi перестають радiти.
Якщо, мiй друже, дурень ти,
Якщо собi ти ворог,
То шлях тобi вiдкритий:
Пiзнати алкогольний морок.
Але на свiтi жити краще,
I є тут iншi зваби.
Життя прекрасне! То навiщо
Його втрачати так поквапно?

Боднар Юлiя Ярославiвна,
с. Бичкiвцi, Тернопiльська область
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Я — за тверезу Україну!
Менi болить, коли маленькi дiти
На мене дивляться голодними очима.
Їхнi батьки кидають вкотре пити...
Їм не пiдходить вже звання «Людина»...
Бо все людське вони в винi втопили,
Про iнше думати вже їм несила.
А дiти? Дiти в чому ж виннi?
Дiвча маленьке хлiба попросило...
Це все вона, отая оковита,
Калiчить душi молодих людей.
Як страшно в цiм жорстокiм свiтi жити,
Хмiльнi дорослi не соромляться дiтей...
А уявiть, як би жилося нам,
Коли б спиртне одного дня десь зникло?!
Бiльш не було б голодних тих дiтей,
Наше суспiльство завдяки цьому розквiтло б!
Дорослi, вдумайтесь! Хiба це нереально?
Наш свiт у квiтах (не в винi!) втопити.
Де сiм’ї забезпеченi матерiально —
В такiй країнi я хотiла б жити!
Хотiла б, щоб жили ми всi тверезо,
Дiтям подарували щастя незабутнє.
Давайте, українцi, об’єднаймось!
Твереза Україна — це майбутнє!

Нiкiтюк Ярослава Вадимiвна,
с. Головлi, Хмельницька область

Ми за тверезий спосiб життя
Нiчого немає в свiтi дорожчого для людини, нiж її сiм’я. Любов

рiдних людей особливо потрiбна у скрутнi хвилини або у хворобi. Вона
надає сили подолати невдачi чи вiдчай. Тепле, привiтне слово батькiв
потрiбне завжди: як дитинi, так i дорослому сину чи дочцi.

Та ось моєму товаришу Петрику немає з ким подiлитись своїми
радощами чи невдачами. Його батьки забули про сина: на першому
мiсцi у них чарка. У сiм’ї постiйнi сварки, п’янi гульбища. А як хочеться
хлопчиковi сiмейного тепла, батькiвської ласки, спокою у сiм’ї. Часто
Петрик своїми болями дiлиться зi мною.

За нашими городами простягнувся невеличкий гайок. Це переваж-
но молоденькi дерева та кущi. Ми часто з Петриком ходимо сюди, де вiн
розкриває менi таємницi свого гiркого життя. Мiсце тут тихе, затишне.
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Збираються тут i компанiї молодi. Кидається в очi смiття, особливо
попiд кущами порожнi пляшки вiд спиртного. Таке видовисько i псує
всю красу природи.

Посеред так званої «краси» стоїть одинока берiзка. Вона почула
гiрку розповiдь Петрика про його безрадiсне життя i розкрила нам ще
одну сумну iсторiю.

Одного вечора пiд берiзку прийшла заплакана Оля. Недалеко
в кущах вона i заночувала. Це захмелiла мати побила i вигнала її з дому.
Два днi просидiла дiвчинка в кущах. Лише на третiй день знесилену
Олю знайшли сусiди. Її вiдвезли в лiкарню, де медичнi працiвники
потурбувались про Олине здоров’я.

Сумно затрiпотiла бiлокора берiзка своїми листочками i запитала:
«Чому п’ють батьки, а розплачуються дiти?» Ми з товаришем покля-
лися вести тверезий спосiб життя. Єдиним свiдком нашої клятви була
одинока берiзка.

Демчак Ярослав Дмитрович,
с. Гуштин, Тернопiльська область

Якщо оберемо тверезе життя
Друзi мої, життя в нас єдине.
Собi посвятити i Українi
Ми зможемо кращi свої почуття,
Якщо оберемо тверезе життя.
У свiт нас виводять батько i ненька.
Тож не забудьмо колись ми стареньких.
Дасть Бог, в нас не буде за них каяття,
Якщо оберемо тверезе життя.
У вiрi живiй, у колi родини,
У радостi чути лепет дитини,
Прийдемо в щасливе для всiх майбуття,
Якщо оберемо тверезе життя.
Нинi потрiбно для блага держави
Трудитись щоденно чесно i славно.
I творчої працi прийде визнання,
Якщо оберемо тверезе життя.
Друзi мої, життя в нас єдине.
Собi посвятити i Українi
Ми зможемо кращi свої почуття,
Якщо оберемо тверезе життя.

Свистун Алла Олегiвна,
с. Улашкiвцi, Тернопiльська область
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Я обираю тверезе життя
Пензлик виводить штрихи на плакатi.
Вмочаю його в колiр жовтий — багатий.
Червоним малюю я дах у будинку,
Ось вийшла форемна2 й охайна хатинка.
Зеленим саджаю я сад на подвiр’ї,
Ростити дерева слiд всiм за повiр’ям.
Блакитним водиця тече бiля хати.
Ще стiльки з уяви слiд намалювати!
Плакат закiнчила, поставила збоку...
Зберу усi сили — i якось, крок за кроком,
Досяжнi для мене всi стануть картинки:
Машини, сiм’я, робота, будинки.
Я йтиму до цiлi, працюючи плiдно.
Навчанням плекатиму розум свiй гiдно.
Займаючись спортом — бадьорити тiло.
Звертатись до Бога — душа щоб горiла.
Усе це я зможу зробити тверезо.
З свiдомiстю чистою, наче кришталь,
Минаючи хмiльнi i хибнiї тези,
Накину на а́лкоголь чорну вуаль.

Мазур Дiана Олександрiвна,
м. Шепетiвка, Хмельницька область

Ми за тверезе життя!
Я здригаюсь вiд жаху, коли чую вiд знайомої дiвчинки: «Ми

з мамою не ночували цiєї ночi вдома, бо тато прийшов п’яний, а в та-
кому станi вiн дуже неспокiйний. Я не змогла пiдготувати всi домашнi
завдання».

Менi страшно це чути, бо моя сiм’я живе тверезо, i в мене склалася
думка, що твереза людина — це iдеальна людина, тому що має свiтлi
думки, чистi почуття, вiдкрите серце, повагу та любов до ближнього.

Якось довелося витирати сльози подружцi, бо вона важко пережи-
вала сварку мами з нетверезим батьком.

З телебачення знаю, що п’ють i жiнки... Мати з тверезим розу-
мом нiколи не залишить напризволяще свою дитину, не доведе її до
голодного виснаження, не викине безпомiчну крихiтку на смiтник.

Так, жiночий алкоголiзм в Українi — не диво. Але чомусь частiше
переконувати в необхiдностi тверезого способу життя доводиться хлоп-
цiв, чоловiкiв. Можливо, тому, що саме на них повинна лягати велика

2Форемний — правильний; складний.
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вiдповiдальнiсть за сiм’ю, а хлопцi потрапляють пiд вплив негативних
друзiв чи «друзяк», або ж ламаються пiд тягарем якихось життєвих
негараздiв.

Але я вважаю, що на долю жiнок в життi випадає набагато бiльше
випробувань, з якими переважна бiльшiсть з них вправляється з гiд-
нiстю i не вживає при цьому алкоголю. Напевно, тому, що жiнка бiльш
витривала i ставить собi часто запитання: «А хто, як не я?» I навiть
не аналiзує та не дає собi вiдповiдi, скiльки вона переживає, терпить
i прощає.

Я особисто хочу, щоб до мене в життi, яке я тiльки починаю,
ставилися настiльки добре, з тверезими думками та дiями, наскiльки
я цього заслуговую. I якщо в сiм’ї я зможу подолати таку високу планку,
де з мого боку буде лише поряднiсть, розум, чуйнiсть, турбота, то
чоловiк захоче мене любити, поважати, бути поряд тверезим. Вiд цього
будуть щасливi всi у моїй майбутнiй сiм’ї, як щасливi у теперiшнiй.

I тодi вислови, якi часом чую мiж дорослих: «Який батько, такий
син» або «Яблуко вiд яблуньки далеко не падає», — звучатимуть для
моєї сiм’ї у позитивному значеннi: син вiдповiдає за батька, а бать-
ко — за сина, вони пiдставляють один одному плече, допомагають один
одному не оступитися, i головне, усi проблеми вирiшують на тверезу
голову.

Про застереження щодо негативних наслiдкiв вiд вживання алко-
голю ми чуємо зi школи. Про це нам розповiдають учителi, працiвники
вiдповiдних районних установ та служб. Про це знято багато кiнофiль-
мiв, написано книжок. Така iнформацiя дуже корисна й потрiбна, адже
вона впливає на формування правильної свiдомостi. Це допомагає менi
обрати тверезе життя.

У старших класах навчаються мої сусiди-хлопцi, у вищому нав-
чальному закладi — двоюрiдний брат. Вони лiдери учнiвського та сту-
дентського самоврядування, якi формують навколо себе команду, спро-
можну вiдповiдати за прийнятi рiшення, виконувати обов’язки, реалiзу-
вати новi iдеї. Для цих хлопцiв тема алкоголю не цiкава, тут перемагає
тверезiсть думки, цiль та радiсть вiд її досягнення. Вони — приклад
для мене.

Була б уся Україна твереза — народжувалися б здоровi дiти i виро-
стали щасливими, усмiхненими i надiйними; не сумувала б моя подруж-
ка з приводу сварок у сiм’ї мiж найдорожчими людьми; ночували б
удома всi мої знайомi дiти та їх мами; не розпадалися б сiм’ї, i були б
вони щасливими. А сiм’я — це частина нашої України. Щаслива сiм’я —
щаслива держава. I сьогоднi, як нiколи, нам потрiбно не лише твере-
зо жити, але й тверезо думати. Це запорука успiху в усiх важливих
рiшеннях та справах.

Отож я без усяких сумнiвiв обираю тверезе життя.

Беседа Вiталiна Олександрiвна,
смт Чечельник, Вiнницька область
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Ми за тверезий спосiб життя
Ми за тверезий спосiб життя,
Адже тверезiсть — це норма буття.
Кожен iз нас обирає майбутнє:
Радiсне, свiтле i незабутнє...
Бути ж йому таким, а чи нi? —
Важливе питання в людському життi,
Бо можеш ти раз «пригостити» себе
I вiрити — зараз наладиться все.
Проте ця iлюзiя швидко проходить,
Зникає здоров’я, розум, свiдомiсть...
Натомiсть з’являється бiль i байдужiсть.
А може, вже варто спинитися, друже?
Варто зажити тверезим життям,
Бо долю свою ти куєш собi сам.
Потрiбно згадати про щастя родини,
Зробити тверезим майбутнє країни.
Для цього повторюй ти кожного дня:
«Я за тверезий спосiб життя»!

Блюсюк Юрiй Андрiйович,
м. Кам’янець-Подiльський, Хмельницька область

Тверезiсть — країна дитячих мрiй
Тверезi тато, мама, я.
Твереза вся моя сiм’я.
I Україна, рiдна ненька,
Хочу, щоб була здоровенька.
Хочу, щоб всюди i завжди
Народ не вiдав мiй бiди.
I щоб «зелений лютий змiй»
Полетiв геть з країни мрiй.
А в тiй країнi щоб було
Завжди лише добро й тепло.
В свята щоб тости говорили,
I пiсля цього сiк лиш пили.
Батьки з дiтьми щоб розмовляли,
Мiцнi «напої» не вживали.

Тверезо навкруги дивились,
Нiколи щоб нi з ким не бились.
Язик щоб в них не заплiтався,
Щоб кожен з нас спокiйно грався.
Щоб не було в сiм’ї бiди
Сьогоднi, завтра i завжди.
Щоб кожен спортом з нас займався,
Горiлки, як вогню, боявся.
Вас закликаю я до дiй!
Тверезiсть — це країна мрiй.
Країна мрiй моя й твоя.
Тверезiсть — наше майбуття.
Тверезiсть душу збереже,
Дитинство наше стереже.

Слободян Свiтлана Орестiвна,
смт Ярмолинцi, Хмельницька область
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Буде твереза вся Україна!
Вся країна на колiнах,
Встань, ганьбу зiтри з лиця.
Плачуть рiднi на могилах,
Печаль i сльози без кiнця.
Очi закритi, всi немов п’янi,
Градус зашкалює, б’ються серця.
Навiть замовкли пташки в лiсi раннi,
Зганьбленi рiднi, священнi мiсця.
П’яна держава, п’яний народ,
Здорового наче не було нiчого.
Давайте закриєм «Держалкозавод»,
Такого життя не було щоб важкого!
Нехай Бог почує всi нашi молитви,
Нехай всi займуться здоров’ям своїм.
В своїй державi — щирiшi арбiтри,
I стане країна притулком твоїм.
А поки лиш сором i сум вiдчуваєм,
Кров’ю пролита вишивана стежина.
Загиблим i втратам ми спiвчуваєм,
Кагором заплакала вдома калина.
Давай, заспокойся, рiдна країно,
Вставай iз тернистого свого шляху.
I стане твереза вся Україна,
Все сказано разом, все на духу!

Краснопортко Яна Сергiївна,
смт Ярмолинцi, Хмельницька область

Як жiнки чоловiкiв урятували
В одному лiсовому мiстечку жило багато рiзних тваринок. Було

воно прекрасне. I панували в ньому мир та спокiй. Жителi цього мiстеч-
ка, яке звалося Хеппi, не знали нi горя, нi бiди. Аж допоки туди не
завiтав чужинецький звiр, який прозивався Змiй. Вiн був привiтний iз
мешканцями й не викликав тривоги.

Скоро Змiй збудував не будиночок, щоб у ньому жити, а кафе,
де продавав рiзнi «напої». Чоловiкам — пташкам, лисичкам, бiлочкам
та iншим тваринам — стало цiкаво, як же там, усерединi примiщення,
i вони вiдвiдали заклад Змiя. Звiдти вони вийшли самi не свої, нiби
зачарованi. Коли чоловiки прийшли додому, рiднi почали розпитувати,
що ж там дiється, та бiдолахи вiдповiли, що нiчого не пам’ятають. На-
ступного дня дружини захотiли бiльше дiзнатися про хмiльний «напiй»
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i вирушили до кафе. На красунь не подiяли Змiєвi чари, бо жiнки, як
вам вiдомо, бiльш витривалi.

Але з того часу в мiстi запанував хаос: господинi були у вiдчаї
вiд горя, бо й дня не минало, щоб чоловiки не заходили до Змiєвого
закладу. У них затьмарився розум вiд напою, i вони перестали себе
контролювати. А такими людьми легко манiпулювати...

Так Змiй поступово заволодiв країною Хеппi. Дружинам набридло
бачити поруч себе кволих, безвольних чоловiкiв, i одного разу, розгнi-
ванi, вони згуртувалися й зiбралися йти до Змiя, щоб прогнати його
раз i назавжди. А розлюченi жiнки, ви ж знаєте, — це велика сила!
Вони зайшли до його примiщення й наробили тако-о-го галасу, а потiм
i пляшки з напоєм побили. Одним словом, всю алкогольну iмперiю
зруйнували! Змiй назавжди покинув мiстечко Хеппi.

Так жiнки врятували своїх чоловiкiв вiд повiльної, неминучої смер-
тi. Через кiлька днiв тi стали на ноги й були радi, що звiльнилися вiд
чар.

Ось так i в життi людей: iнодi затьмарить розум отруйний «на-
пiй» — i чоловiк уже не в змозi повернути здоров’я. Тож задумайтесь,
мої дорогi читачi, чи варто взагалi вживати хмiльну отруту?

Василенко Дар’я Олегiвна,
м. Черкаси

Оповiдання «Собаче серце, майже як у Булгакова»
Ще навколо лежав снiг, а в повiтрi пахло весною. Сонце смiливiше

хазяйнувало, пробуджуючи вiд сну сонну природу. I хоча вночi мороз
покривав усе тоненьким льодком, вдень калюжi розтавали i плаксиво
розпускали брунатнi3 потiчки. Снiг уже не був снiжно-бiлим; набираю-
чись за день води, вiн ставав сiруватим. Вiд передчуття весни, здається,
i люди ставали чистiшими i добрiшими.

Але... Того дня я з мамою зiбралися в мiсто за покупками. Наш
автобус зупиняється бiля залiзничного вокзалу. З покупками ми впо-
ралися швидко, а тому довелося зачекати. Ми присiли на лавочку,
сонце пригрiвало все сильнiше, i на асфальтi подекуди були калюжi
з прозорою водою. Бiля газетного кiоску, в коробцi з-пiд печива, лежала
собака, а поряд з нею троє цуценят. Цуценята весь час щось пищали,
а їхня мама облизувала їх. Я пiдiйшов подивитися. Малеча була рiзного
кольору — двоє чорних i одне бiле цуценя. Вони весь час пручалися
i пробували вилiзти з ящика, а їх мама намагалася притиснути їх лапою,
щоб тi заспокоїлися. Багато людей снували поруч. Хтось зупинявся
подивитися на собаче сiмейство, хтось кидав шматочок хлiба.

Раптом в натовпi людей з’явися чоловiк, якого супроводжував
гавкiт мiсцевих собак. Вiн п’яно похитувався, лаявся i вiдганяв їх. Коли

3Брунатний — коричневий.
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вiн пiдiйшов до газетного кiоску, собака, що лежала в коробцi, теж за-
гавкала на чоловiка. Той зупинився i закричав: «Розвели тут блохастих,
вiд вас тiльки сказу наберешся». Розмахнувся i... зi всiєї сили вдарив
коробку ногою. Маленькi, рiзнокольоровi клубочки розлетiлися в рiзнi
боки, а одне цуценя впало в калюжу. Собака заскавулiла i вiдскочила,
а чоловiк кинувся до цуценят з криком, що повбиває цей непотрiб.

Люди навколо захвилювалися. Хтось почав встидати чоловiка,
хтось викликав мiлiцiю, але наблизитися до цуценят побоялися. Об-
личчя в чоловiка було страшне в своїй лютi. Неголена щетина, брудний
одяг, у цю хвилину вiн був схожий на потвору, а не на людину.

Чоловiк замахнувся ногою, щоб вдарити цуценя, i в цю мить — ста-
лося неймовiрне. Собака пiдповзла до чоловiка, заскавулiла i... поклала
голову йому на черевик. Люди навколо завмерли. В повiтрi повисла
тиша. Чоловiк якось дивно махнув рукою, хитнувся на однiй нозi i...
поволi опустив ногу. Вiн остовпiло дивився на собаку, а та, не пiдводячи
голови, тихенько скавулiла.

Вiн постояв хвилину. А потiм незграбно присiв i погладив собаку.
По його неголеному обличчi котилися сльози, чоловiк плакав i просив
пробачення в собаки. А та, немов розумiючи його стан, лизнула йому
руку.

Чоловiк, похитуючись, пiднявся i почав збирати цуценят, що ска-
вулiли i кликали маму. Вiн пiдняв з калюжi мокре цуценя, позбирав
двох iнших, а собака бiгала поруч. Цуценята випадали з незграбних рук
чоловiка, вiн їх пiднiмав i все плакав, промовляючи, що вiн не потрiбний
нiкому, що вiд нього вiдвернулася дружина i дiти, його забули друзi.

Зiбравши цуценят, чоловiк поставив коробку бiля газетного кiоску,
i легенько поклав цуценят. Вiн довго стояв i дивився на собаче сiмейство,
а потiм повернувся i побрiв геть.

Здавалося, на цьому можна закiнчити свою iсторiю, та ж нi. На-
ступного разу я взяв з дому їжу, щоб пiдгодувати цуценят, але нi
коробки, нi цуценят на мiсцi не було. Я попросив маму при нагодi
запитати в продавчинi кiоску про долю цуценят, i от що ми дiзналися.
Пiсля випадку з собакою чоловiк перестав пиячити, i йому повiрили
його рiднi. Бо саме через горiлку вiн покинув сiм’ю i почав бомжувати.
Вiн розчарувався в життi, i йому, i його обiцянкам нiхто не вiрив. Вiн
навiть пробував лiкуватися, але...

А тут, як сказав чоловiк продавчинi, собака йому повiрила, що вiн
хороший. Бiльше того, той чоловiк забрав собаку i троє цуценят до себе
додому, сказав, що це його талiсман.

Я не раз себе запитую: «Ми, люди, приходимо у цей свiт для добра
i любовi. Бог дарує нам щастя жити. Усi дiти народжуються чистими
i добрими, але звiдки тодi беруться поганi дорослi?»

Мазурук Олександр Володимирович,
с. Малi Крушлинцi, Вiнницька область
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Байка «Вовк та Пес»
Рано-вранцi у недiлю
Вовк на ярмарок зiбрався.
За роботу вiд Ведмедя
Йому гривеник дiстався.
Працьовитий Вовк, трудяга,
Грошi сам вiн заробляв,
Жив Вовк бiдно, та порядно,
Зроду-вiку вiн не крав.
Є хазяйство в нього гарне,
Хоч i трохи малувате, —
Кури, гуси, каченята,
Ще б козу йому придбати.
Раптом бачить — Пес знайомий
За прилавком там сидить.
Якийсь дивний вiн на вигляд,
Лапа в нього щось тремтить,
Синячиська пiд очима,
Хвiст закудланий — аж жах!
Весь обiдраний, у латках,
Шерсть уся у будяках.
Та ще й тхне вiд нього — леле!
Наче в смiтнику вiн жив.
А сидить вiн — як царевич —
На ослiнчику своїм.
Продає козу, корову,
Пару коней, трьох волiв,
Поросят, свиней i птицю —
Все, на що весь вiк робив.

— Здоров був! — Вовк привiтався.
— Здоров, Вовче, як живеш?
— Та, хотiв козу купити.
Бачу, брате, продаєш?
— Продаю! Хай трясця вiзьме!
Вже набридло працювать.
Ось продам усе хазяйство,
Буду пити i гулять.
— Чи ти, брате, з глузду з’їхав?
Ти ж господар, а не раб!
Оковитої напився —
Тепер робиш все не так!
— Слухай, Вовче! Куди лiзеш?
Знаю сам, як треба жить!
Всiм вiдомо, що у свiтi
Легше пить, анiж робить!
Пес нагнувся i з-пiд столу
Бутля сивої дiстав,
Чарки двi на стiл поставив.
— Будеш? — Вовка запитав.
— Нi! — вiдмовив Вовк вiдразу —
Не вживав й тобi не раджу,
Бо горiлка — це зараза,
Сп’єшся, брате, ось побачиш.
Ти ж господарем родився,
А тепер що стало? Спився!!!

До толку нiкого не доводить пиття.
Я обираю тверезе життя!
Климович Олена Сергiївна,

м. Татарбунари, Одеська область

Буде твереза вся Україна!
Людина не може бути щасливою, якщо не буде здоровою. Всiм

вiдома фраза: здоров’я за грошi не купиш. Цей вислiв потрiбно завжди
пам’ятати. Але багато хто забуває про це i досить часто згадує лише
тодi, коли вже буває запiзно.

В наш час iснує дуже велика проблема: алкоголiзм. Це захворюван-
ня, яке дуже швидко поширюється територiєю України, з кожним роком
забирає життя багатьох людей. Досить часто молодь хоче швидше
подорослiшати, а тому починає вживати спиртнi «напої», не думаючи

48



про наслiдки. В нашому суспiльствi повноцiнне iснування людини несу-
мiсне iз вживанням алкоголю. Вiн стає причиною деградацiї людини та
суспiльства, руйнування сiмей. А кожна сiм’я є складовою частинкою
держави. Дуже важливо не тiльки самому вiдмовитися вiд алкоголю,
але й тверезо виховувати своїх дiтей. Дiти повиннi мати свiтле та здо-
рове майбутнє, тому саме дорослi повиннi подавати приклад молодому
поколiнню, показуючи що здоровий спосiб життя, тверезi застiлля та
свята — це набагато кориснiше, нiж п’янi застiлля i постiйне отруєння
алкоголем. Якщо iз самого дитинства людина звикне до тверезого
життя та оточення, то вона буде завжди бiльш здоровою та щасливою,
а тому i бiльш цiннiшою та кориснiшою для України.

Я собi вже уявляю це красиве життя, де всi люди щасливi та
здоровi, всi сiм’ї живуть у злагодi та любовi, а про такi речi, як алкоголь
та алкоголiзм розповiдають як про лихi часи, якi колись були в Українi.

Наше поколiння повинне вчитися протистояти i не спокушатися
рiзним впливам вживанню алкоголю, адже тверезiсть — це запорука
щасливого життя, нашого щасливого майбутнього та майбутнього тих,
хто знаходиться поряд з нами. Тому давайте всi разом зробимо нашу
Україну тверезою та щасливою!

Задворна Анна Василiвна,
смт Димер, Київська область

Як би нам жилося, якби всi жили тверезо!
Коли мiй улюблений фiльм перериває реклама, мене огортає сум.

Iз першої ж секунди ми бачимо заклик до купiвлi пива, горiлки, iн-
шого спиртного, цигарок. Чому так?! Невже сьогоднi немає здорової
пропаганди?!

Менi сумно, коли, повертаючись зi школи дорогою, на узбiччi
я бачу не веснянi квiти, а порожнi пляшки, зiм’ятi бляшанки й коробки
з-пiд сигарет, пива, горiлки. Так живе чи не половина людей нашого
села, i найжахливiше те, що авторами цих «прикрас» на дорозi є дiти,
ледь старшi за мене. I хiба це не результат тiєї реклами, не наслiдування
поведiнки своїх батькiв?!

Як би нам жилося, коли б всi жили тверезо? На це питання
люди вiдповiли б по-рiзному. Спiльним у їх вiдповiдях було б одне:
позитив. Адже для когось життя без алкоголю було б щасливiшим, для
когось — здоровiшим, для когось — не таким бiдним, для когось — не
залежним, для когось — спокiйним, для когось — без побоїв i постiйних
перебувань у вiддiлку мiлiцiї чи лiкарнi. А, можливо, усi цi звичайнi
радощi водночас було б великим бажанням для однiєї людини або сiм’ї.

Коли б усi жили тверезо, не було б стiльки засмучених родин,
пожеж, аварiй на дорогах, обморожень у зимову пору. Невже пляшку не
може замiнити приємне слово друга, чаювання, а не розпивання горiлки
з родичами, вiдпочинок на природi, катання на роликах, читання книг,
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спiлкування з донечкою чи сином?! Та безлiч є занять, тверезих, розум-
них, якi можуть замiнити потяг до оковитої, якi можуть врятувати вiд
бiди. Адже навiть одна чарка псує людину, навiть пiсля «однiєї» важко
зупинитися. I через це страждаємо ми, дiти.

Як хочеться, щоб батьки проводили бiльше часу зi своїми дiтьми,
а не хмiльною компанiєю чи пляшкою вина. Тодi було б менше за-
смучених, агресивних дiтей. Тодi було б бiльше квiтiв край дороги,
менше лежачих чоловiкiв у парку, бiльше усмiхнених облич, менше
нецензурних слiв. Бiльше радостi, здоров’я i щасливих дiтей!

Хочеться закликати усiх дорослих до здорового способу життя,
до розумного проведення дозвiлля. Проводьте бiльше часу зi своїми
дiтьми. Не псуйте свого життя, своїх дiтей. Бо життя — це дар, який
потрiбно берегти. I якби бодай одна родина прислухалася до таких
дитячих порад, люди в усiй країнi стали б бiльш здоровими й щасли-
вими!

Бабенко Юлiя Iгорiвна,
с. Сосонка, Вiнницька область

Якби не було алкоголю...
Сьогоднi по телебаченню ведуча радiсно повiдомила: українцi ста-

ли пити менше, посiвши у загальносвiтовому рейтингу шосте мiсце.
Дивно i гiрко стало... Шосте! Що значить воно у порiвняннi з iншими
двомастами країнами, якi у цьому списку позаду. А хочеться зовсiм
iншого...

Я розумiю, що швидко цю проблему не вирiшити. Не можна ви-
корiнити усе, що столiттями насаджувалось людям, що заохочувалось...

Моя прабабця Юстина, людина по-життєвому мудра, розповiдала
про давнi звичаї українцiв. На весiллi сто рокiв тому за великим столом
передавали одну-єдину чарку, i не для того, щоб посмакувати оковитою,
а щоб пошанувати молодих, долучитися до загального вiншування.
I горiлку у домi тримали. Щоб натерти обмерзлi ноги чи зробити ком-
прес на хворе горло. I нiхто не напивався, i нiхто не блукав попiдтинню
п’яним, i спокою було набагато бiльше...

Я розумiю: алкоголь весь не викорiнити, та й неможливо без нього
обiйтись. Як, наприклад, у медицинi: хiба замiниш спирт для iн’єкцiй
чи операцiй4 на воду? Або у кулiнарiї: чи приготуєш якийсь шедевр,
якщо в рецептi5 є такий складник? Чи приготувати мiй улюблений торт
«П’яна вишня»?

Та я згоден вiдмовитися вiд усiх благ, аби...

4Очевидно, автор має на увазi дезинфекцiю.
5Проникнення наркотичної речовини — етилового спирту — у кулiнарiю i кон-

дитерську справу є особливо пiдступним, тому що таким чином «виховуються»
майбутнi клiєнти алкобiзнесу...

50



Якби не було алкоголю, то можна було б щороку зберегти вiсiм
тисяч життiв молодих людей. Адже в станi алкогольного сп’янiння вони
помирають вiд самогубств, отруєнь, нещасних випадкiв...

Якби не було алкоголю, то не плакали б дружини i дiти, бо їхнi
чоловiки i татусi повертаються додому нетверезими, пропивши усе до
останньої копiйки, влаштовуючи черговий скандал, а часом пiдiймаючи
руку. I вже не усмiшка, а синцi прикрашатимуть обличчя... I дити-
на соромитиметься такого незвичного слова «п’яниця», i батька свого
також...

Якби не було алкоголю, то водiй, сiвши за кермо, не мчав би
на шаленiй швидкостi i не спричиняв аварiй, у яких гинуть люди.
Але сьогоднi все бiльше чути, як п’яний автомобiлiст позбавив життя
дитину чи дорослого. I це не нещасний випадок, це самовпевненiсть
i безвiдповiдальнiсть, якої не повинно бути у суспiльствi.

Якби не було алкоголю, поменшало б злочинiв. Адже багато їх
стається у станi алкогольного сп’янiння: крадiжки, розбої, бiйки, убив-
ства... Склянка спиртного робить несмiливого героєм, тiльки на який
подвиг його покличе алкоголь?

Якби не було б алкоголю, то знайомий хлопчик не сидiв би в iн-
валiдному вiзку, а так, як i я, бiгав би у дворi, ганяв на велосипедi чи,
весело бовтаючи ногами, ловив прохолоду рiчки. Хiба винен вiн у тому,
що батьки скалiчили йому життя? Хiба заслуговує на приреченiсть?
Так хочеться змiнити це, та все ж розумiю, яку бiду принесла людська
бездумнiсть...

* * *
А ще iнколи бачу замурзану дiвчинку з простягнутою рукою. Це

мама прислала її просити грошi, щоб потiм купити собi «лiки». Саме так
вона називає спиртне. А дiвчинцi потрiбнi одяг та iншi лiки — людська
доброта i мамине тепло, яке забрала горiлка.

Я хочу, щоб люди були щасливими, жили довго i радiсно. Алкоголь
може у них забрати все: родину, здоров’я, майбутнє... А чи потрiбне нам
таке майбутнє?

Я хочу, щоб суспiльство стало кращим. I не вiд продажу алкоголю
чи податкiв на нього. Чому у всьому свiтi спиртне дороге, а у нас воно
входить до перелiку продуктiв щоденного споживання? Хiба свято стане
меншим вiд того, що на ньому не буде алкоголю? Чи не заради нього
дорослi шукають привiд?

Я знаю, Україна розцвiте, змiниться, зросте духовно. Ми може-
мо повернути нашу славу, зберегти нашi традицiї, примножити наше
добро...

Якби не було алкоголю...

Турик Андрiй Iгорович,
м. Сарни, Рiвненська область
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Сашкова удача (оповiдання)
6 клас... В просторому, свiтлому, гарному, затишному класi тiльки-

но почався останнiй урок.
— Дiти, вiдразу вiдкрийте щоденники та запишiть, що в понедiлок

о четвертiй годинi вiдбудуться батькiвськi збори. Явка дiтей та батькiв
обов’язкова. — сказала вчителька.

— О нi! Тiльки не батькiвськi збори! Це найстрашнiше, що тiльки
вигадало людство! — подумали учнi.

Пiсля завершення уроку Сашко швидко зiбрався та побiг додому,
щоб повiдомити про збори татовi...

— Тату, привiт! Вчителька сьогоднi сказала, що в понедiлок бать-
кiвськi збори.

— Ну то й що? Менi вiд цього нi холодно, нi жарко. Телефонуй
своїй мамi, нехай вона приїжджає в понедiлок на збори. Менi... нема
коли! — гримнув тато на хлопчика.

Сашко майже плачучи побiг за телефоном. Та мама не вiдповiдала,
вона була на роботi. Працювала з ранку i допiзна, та жила в iншому
селi пiсля розлучення з Сашковим татом.

— Тату, мама не зможе, прийди, будь ласка.
— Я сказав нi, отже, нi! — та випив черговий стакан горiлки.
(Тато Сашка дуже пиячив, саме через це вiн розлучився зi своєю

дружиною).
Ось i понедiлок, батьки вже збираються, дiти всi прийшли, бать-

кiвськi збори починаються, а Сашкового тата немає. А Сашко все
сподiвається... Всi вже зiбралися, немає тiльки Сашкового тата. Вiн
пiдiйшов до вчительки та повiдомив, що нiхто не прийде. Вона посадила
хлопчика на мiсце, їй стало дуже шкода Сашка. Та нiчого тепер не
вдiяти, не чекати ж одного. Тому вона почала батькiвськi збори.

— Добрий день, шановнi батьки та дiти! Сьогоднi я зiбрала вас для
того, щоб поговорити з вами про шкiдливiсть алкоголю, а саме про його
вплив на життя людини...

(Ця розмова тривала бiльше двох годин i нарештi скiнчилась).
— На сьогоднi все, до побачення. I не забудьте, дiти, що ви повин-

нi написати твiр про шкiдливiсть алкоголю! — сказала вчителька. —
Сашко, пiдiйди до мене, будь ласка.

Сашко мовчки пiдiйшов та сумними очима глянув на неї.
— Сашко, розкажи менi, чому не прийшов твiй батько?
— Я йому сказав, а вiн все п’є та п’є. Я не знаю, що робити, мама

теж не може, на роботi.
— Зрозумiло, можеш iти, до побачення!
— До побачення.
Сашко прийшов додому, та раптом йому в голову прийшла одна

думка, як примусити тата кинути пити.
— Тату, привiт!
— Привiт! Що там на ваших зборах? Знову читали лекцiю?
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— Так, сьогоднi на батькiвських зборах нам розповiдали, як алко-
голь впливає на людину.

— Ну i як впливає? Здається, нiяк!
— А ще нам задали домашню роботу: потрiбно написати твiр про

шкiдливiсть алкоголю. Я вже написав, перевiриш помилки?
— Ну, давай... Професор, теж менi!
— Всi знають про шкiдливiсть алкоголю. Але чомусь, знаючи, яку

шкоду здоров’ю це спричинює, люди все одно п’ють. Тепер давайте
подумаємо, що означає «алкоголь». Алкоголь — це психоактивнi ре-
човини гальмуючої, а не стимулюючої дiї. Люди помилково вважають,
що завдяки алкоголю можна зняти стрес, напругу, збадьоритись. Як
би не розрiзнялися алкогольнi «напої» за зовнiшнiм виглядом, смаком,
запахом i цiною, всi вони складаються всього лише з двох основних ком-
понентiв: етиловий спирт i вода. Неважко здогадатися: люди тягнуться
до них не заради води. Ми знаємо, у що i в кого алкоголь перетворює
людину. Як i будь-якi iншi наркотики, алкоголь робить людину веселою,
балакучою. Ще через алкоголь дуже багато сiмей розпадаються, люди
ладнi продати Батькiвщину заради того, щоб випити...

Цi слова змусили батька кинути чарку з рук.
— Досить, синку, дуже гарно написано, помилок немає... Пiди по-

грайся.
— Але, тату, дослухай до кiнця!
— Я впевнений, що там теж немає помилок. Ти добре написав, пiди

на вулицю.
Сашко побiг на вулицю. А тато сiв та задумався... Потiм взяв зошит

сина i продовжив читати: «Багато дiтей знають, як батьки у свята
запрошували гостей, розливали спиртнi ”напої“ та виголошували гарнi
тости. Це свого роду ритуал, традицiя, до якої звикають з дитинства
i, вступаючи в доросле життя, точно так само звуть гостей та виголошу-
ють тости. Дехто куштує спиртне з iнтересу. Хтось не змiг протистояти
умовлянням друзiв або начальства випити ”за зустрiч“. Реальнiсть така,що просто вiдмовитися вiд спиртного пiд час застiлля буває не так-то
просто. I ваше небажання випити, наприклад, ”за здоров’я“, можуть
розцiнити як агресiю: мовляв, ви ”не бажаєте здоров’я“ iншим! I основна
причина, чому люди п’ють спиртне, — тому, що так ”прийнято“».Рано-вранцi Сашко збирається до школи. А Тато збирається на
роботу.

I вони разом йдуть у своїх справах, розмовляючи. Сашко прийшов
у школу i дiзнався про конкурс з української мови «Моя сiм’я живе
тверезо»

Одразу ж пiшов до бiблiотеки за вiдповiдною лiтературою, а тим
часом тато Сашка теж прийшов на роботу i дiзнався, що його друг одру-
жується. Вони вирiшили цю справу «обмити». Сидiли вони, напевно,
години зо три. А потiм пiшли додому до Сашкового тата.

Коли хлопчик прийшов зi школи, вiн побачив, що його тато п’яний,
майже розплаканий Сашко кинув книжки на стiл i вибiг з дому. Вiн
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заночував у друга. На ранок прокинувся Сашкiв тато. А сина свого не
знайшов, тiльки на столi книги. Вiн вiдкрив одну з книг i прочитав:
«Якщо дитина з дитинства змушена спостерiгати за пияцтвом батькiв,
то вона приймає таку поведiнку за норму життя, а подорослiшавши,
сама веде подiбний спосiб життя. Дуже часто вперше алкоголь викори-
стовують для полегшення спiлкування, з часом це входить у звичку».

Татовi стало жаль сина, i вiн побiг шукати його. Спочатку вiн побiг
до школи, там зустрiв Сашкову вчительку.

— Зачекайте, будь ласка! — крикнула вчителька — Я так розумiю,
ви тато Сашка?

— Так. А що? Вiн погано вчиться?
— Нi, з навчанням все добре. Я хотiла б з вами поговорити про

одну шкiдливу звичку... I ще, сьогоднi вiдбудеться конкурс, ваш Сашко
теж там буде виступати, приходьте!

— Я все розумiю, але зараз у мене немає часу, Сашко загубився,
вибачте!

Не знайшовши Сашка, тато побiг до класу, а там сидiв засмучений
син. Його тато навiть не привiтався з сином, а мовчки пiшов додому.
В хатi увiмкнув телевiзор, йшла передача про шкiдливi звички, i дiтей
запитували, як вони розумiють слово «пиття». Одна дiвчинка сказа-
ла: «Я вважаю, що алкоголь — це тi ж самi наркотики, це повiльне
вбивство! Адже коли людина п’є, вона знищує своє здоров’я. Справжнiх
алкоголiкiв вилiкувати неможливо, i про це варто не забувати. Так, його
можна повернути до нормального життя, але тiльки в тих випадках,
коли вiн сам цього захоче i повнiстю вiдмовиться вiд алкоголю в будь-
якiй якостi i кiлькостi. Iнакше повернення до старого — неминуче. Це
дуже страшно!

I якби я могла, я б заборонила пияцтво. Я не можу i не хочу
дивитись, як на вулицях нашого мiста багато людей бiля барiв, кафе
випивають, а потiм у вiдповiдь на вмовляння рiдних не пити можуть
ударити, образити, кинути щось або просто плюнути! Я вважаю, що це
низько i непристойно!»

Тато Сашка подумав: «Це дужа схожа ситуацiя, як у нас з Саш-
ком». I вигадав, як помиритись з своїм сином: зателефонував своїй
колишнiй дружинi i її запросив на конкурс, в якому Сашко буде брати
участь. Вона з радiстю погодилась.

Сашковi батьки прийшли до школи i з нетерпiнням чекали Саш-
кового виступу. Нарештi хлопця запросили на сцену. Побачивши своїх
батькiв, вiн дуже зрадiв!

— У мене кiлька слiв, — промовив Сашко — Я обираю тверезе
життя, i зроблю все, щоб мої рiднi люди, сусiди, знайомi не пили.
Я гадаю, з моєю думкою згодяться всi. I дуже прошу тих, хто п’є,
кинути цю справу. Адже нi до чого доброго це не призведе! Я за те,
щоб на Українi не було цих закладiв, де можна випити. Я за здоровий
спосiб життя! Я за те, щоб Україна жила тверезо!
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— Дякую, Сашко, дуже гарний виступ, — сказав член журi. —
Оголошується перерва, нам треба визначити переможця.

Сашко зiйшов зi сцени i побiг до своїх батькiв, тато вибачився
перед Сашком i пообiцяв бiльше нiколи не пити. А також вибачився
перед своєю колишньою дружиною. I запропонував знову жити разом.

Так вони i зробили. Об’єдналися i жили разом. Зажили новим та
щасливим життям!

Донiч Анна Михайлiвна,
м. Татарбунари, Одеська область

Ми — за тверезе життя
Тверезiсть, як i багато iнших моральних якостей, давно забута

сучасними людьми. Натомiсть поширюється залежнiсть вiд алкоголю,
тютюну та наркотикiв. Я думаю, що всiм українцям потрiбно схамену-
тися i почати жити здоровим життям.

Людина, яка споживає алкоголь, нiколи не зможе побачити усю
красу навколишнього свiту. Вона не зумiє жити щасливо, тому що всi
її заощадження пiдуть на спиртне. Також ця людина може зашкодити
не тiльки собi, а й своїй родинi. Iнодi в сiм’ях чоловiк, залежний вiд ал-
коголю, може бити жiнку або навiть маленьких дiтей. Пiсля вживання
значної дози алкоголю людина стає бiльш злою, агресивнiшою, схиль-
ною до хулiганства i навiть убивства. Такi особи дуже небезпечнi для
суспiльства, вони не можуть контролювати свою поведiнку, вчинки, дiї.

Я можу твердо сказати, що українцi просто зобов’язанi припинити
цей жах i почати жити тверезо, щасливо та повноцiнно, щоб майбутнє
України було безхмарним.

Розумiй Людмила Олександрiвна,
с. Новоорiхiвка, Полтавська область
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Пишуть учнi 7 класiв

Буде твереза вся Україна!
Я мрiю, що скоро настане твереза година,
I кожен назавжди вiдкине отруйне вино.
Будь ласка, прокинься з дурману, моя Україно,
Бо Господом Богом здоров’я у нас лиш одно.
Ми зараз не здатнi порвати мiражу кайдани,
Ми зараз погрузли в тяжкiй алкоголю пiтьмi...
Нас, вiчно нещасних, замучили внутрiшнi рани,
I роки минають, мов хвилi, мов птахи сумнi.
I роки минають... На жаль, їх уже не вернути,
Бо розум людини затьмарив зловiсний туман.
Вона пiддається пiд вплив невигойної трути,
Мовляв, всерединi нуртує6 чуттiв океан.
I випита чарка горiлки — це шлях в домовину,
До темного свiту пiтьми, вiковiчного сну.
О, Боже мiй милий, звiльни iз тенет Україну,
Бо щастя держави постiйно лежить на кону.
Вкраїна прекрасна терпiти постiйно не може,
Сп’янiлих вiд часу людей не пiд силу знести.
Їй тiльки смiливий насправдi герой допоможе,
Щоб бiдних п’яниць вiд бездушної смертi спасти.
Тож краще любити здоров’я, забути навiки
Вино, алкоголь, усе iнше токсичне смiття,
Щоб жити ще довго, щоб радостi лилися рiки,
Навколо буяв щоб тверезий наш спосiб життя!

Полиняк Вадим Сергiйович,
с. Лосяч, Тернопiльська область

6Нуртувати — вирувати, бути бурхливим.
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Ми за здоровий спосiб життя!
Моя бабуся живе в такому гарному куточку України, що краще,

нiж Шевченко, не скажеш:
Село на нашiй Українi —
неначе писанка, село.

Живуть в селi гарнi люди, працюють, плекають врожаї, виховують
дiтей, радiють життю. Але не всi...

В сусiдствi з хатою бабусi — занедбаний двiр. З гiркотою бабуся
згадує: «Колись тут цвiли жоржини, як сонечка, вiкна усмiхались чисто
вимитими шибками. А потiм хазяїн почав заглядати в чарку. Занепало
господарство. Однi односельцi казали: ”Горiлка винна“. А iншi казали:

”Горiлка — дурний розум“. Пiшли розповiдi, одна жахливiша вiд iншої.
Бив жiнку, виганяв стареньку матiр з хати, донцi-п’ятикласницi ламав
обруч, який подарували однокласники на 8 Березня. Дiвча так радiло
тому подарунку...»

I таких горе-господарiв, любителiв зеленого змiя, ой як багато по
Українi. Вони є i в маленьких селах, i в райцентрах, i у великих мiстах.

Ця жахлива картина мене дуже лякає. Цi ж дядьки-п’яницi ви-
ростають iз розумних i добрих хлопчикiв, якi ходили до школи, вчили
бiологiю i основи здоров’я, знали, як алкоголь впливає на людину. Не
вiриться, що через якихось кiлька рокiв вживання алкоголю людина
може перетворитися на мавпу. Я розумiю це, мої однокласники, всi
навколо теоретично розумiють. Ми знаємо, що бути здоровим — це
гарно, це модно, це престижно. То нащо ж калiчити собi життя?

Питання, на яке кожен повинен вiдповiсти сам. Треба мати твер-
ду життєву позицiю, i завжди на пропозицiю випити можна сказати:
«Дякую, я не п’ю. Я не ворог собi».

Баєва Даяна Владиславiвна,
смт Чемерiвцi, Хмельницька область

Моя сповiдь
Це знову я — дiвчинка Оленка7. Я виросла, пiшла до школи.

Маму i тата позбавили батькiвських прав, тому тепер я живу з бабусею
i дiдусем. Моє безрадiсне дитинство, напевне, залишить важкий слiд
на все життя. I вже зараз я помiчаю, що iнколи неадекватно реагую
на зауваження вчителя, часто без причини гнiваюсь на однокласникiв,
буваю роздратованою. А ще я зауважила, що мiй органiзм виробив для
себе захисну реакцiю: закривати вуха, коли я не хочу нiчого чути i бачи-
ти навколо себе. Це я роблю навiть на уроках i саме тодi, коли вчитель
просить звернути особливу увагу на якийсь матерiал i запам’ятати його.

Тепер я вже стала старшою i помiтила, що з такою проблемою,
як у мене, стикається багато моїх друзiв. Я вже можу вiдрiзнити

7Продовження однойменної роботи, поданої на минулорiчний конкурс.
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щасливi, усмiхненi обличчя вiд сумних i задуманих. I розумiю, чому
вони є такими. У тих сiм’ях, де панує спокiй i злагода, дiти завжди
життєрадiснi, веселi, готуються до всiх урокiв, а у тих, де вечори
минають у сварках i бiйках, причиною яких є вживання батьками
алкоголю, часто засмученi, невиспанi, дратiвливi. Боляче, що є такi
родини.

Я вже звикла до того, що мене всi жалiють, подарунки в День
Святого Миколая отримую не вiд найрiднiших людей — мами i тата —
а вiд рiзних служб захисту дiтей та благодiйних органiзацiй (дуже
вдячна, що такi є). Часто ставлю перед собою запитання: «А чому так?»
Невже мої батьки нiколи не захочуть вiдчути радостi вiд дитячого смiху,
не гризтиме їх совiсть, що не пiклуються про своє маленьке створiння?
Так хочеться достукатися до їхнiх сердець!

Мамо, я хочу вимовляти це слово не тiльки в думках або увi снi,
а кожного ранку, коли прокидаюсь, кожного дня, коли потребую твоєї
поради або допомоги, кожного вечора, коли лягаю спати. Здавалось би,
такi звичайнi бажання є для мене нездiйсненними. А в цей час, коли
менi так важко на душi, ви з татом чекаєте слушної нагоди, щоб розпити
чергову пляшку. Невже вона солодша за мою посмiшку? Чому нiяк не
зрозумiєте, що на її днi захована байдужiсть i ненависть до найближчих
людей? Чому в такому вiцi мене мають мучити такi думки?

Як би хотiлось йти до школи з мамою i татом, зустрiчати разом
усi свята, вiдчувати щасливi хвилини дитинства. Чому цей зелений змiй
позбавив мене цього всього?

Пастернак Юлiя Iгорiвна,
м. Монастириська, Тернопiльська область

Я обираю тверезе життя
Нiхто з нас, напевно, нiколи не задумувався, наскiльки прекрасна,

промениста, наскiльки життєдайна наша матiр-земля. Ми гортаємо
сторiнки творчостi й натхнення, якi, проте, взятi зi свiжого подиху
повiтря, нашого подиху. Кожна крапля води — чи прiсної, чи морської —
все одно якось служить людинi. Природа надiляє нас своїми дарами,
i було б просто надзвичайно, якби ми надiляли її також часткою своєї
працi для її блага. Моє слово тут стоїть не тiльки для того, щоб
садити дерева й зменшити їх вирiзання, щоб зменшити виловлювання та
вбивання рiдкiсних тварин, але й для того, щоб людина по-справжньому
вiдчула совiсть у своїй душi, вiдчула не тiльки зовнiшнiй, але й свiй
внутрiшнiй свiт.

Кожен день я бачу та чую, як люди засмiчують природу. Кожен
день я бачу, як горять великi смiтники, як над рiзними фабриками
й заводами клубочаться великi шари їдкого диму. Звичайно, я проти
таких дiй, але як i кому це сказати? Як заборонити чи призупинити
такi дiї?
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Тверезе життя кожної людини — це не тiльки вживати правильну
їжу й не вживати алкоголю, наркотикiв та iнших негативних препа-
ратiв, а й здоровий спосiб життя. Людина не буде тверезо жити до тих
пiр, поки сама до найменших дрiбниць не зрозумiє своїх дiй i не зумiє
їх зупинити.

Людина може припинити курити чи вживати алкоголь, але вона
може почати це робити знову. Якщо людина зрозумiє свою помилку
по вiдношенню до природи i по вiдношенню до самої себе — це i буде
людина, яка справдi вибрала тверезе життя i зрозумiла помилковi
вчинки, вiдкресливши їх як негативнi.

Тверезе життя насправдi є великою загадкою, бо ця загадка по-
в’язана з усiма живими органiзмами i душевно пов’язана з серцебиттям
душi, яка слiдкує за тобою i робить висновки.

Свиридецька Олена Сергiївна,
с. Iршики, Хмельницька область

Якби усi були тверезi
Ми живемо в цьому свiтi
I звикли вже до нього,
I чекаємо у ньому
Чогось доброго й святого.
От якби в усьому свiтi
Почали тверезо жити,
То, напевно, лихолiття
Оминали б все на свiтi.
Стало б менше бiйок, сварок,
Люди стали б чуть добрiшi,
Не було б у нас бунтарок
I було б всiм веселiше.
Сильний розум, думки чистi...
I створили б ми країну,
Та таку, що усi вiстi
Говорили б без упину.
Нам було б усе пiд силу,
Навiть оком не кивнули б,
Зустрiчали б радо днину,
I про нас усiх почули б.

Андрiйчук Дiана Сергiївна,
с. Верхiв, Рiвненська область
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Хай буде твереза уся Україна
Хай буде щаслива кожна родина,
Хай буде твереза уся Україна.
Щоб дiти не бачили п’яного тата,
Щоб кожного дня усмiхалася мати.
Хай вона чує вiд сина: «Спасибi тобi»,
А не: «Дай грошi на пиво менi!»
Хай кожен знайде своє щастя в сiм’ї
I не шукатиме його у винi.
Хай буде тверезою кожна людина,
Хай буде здоровою вся Україна!

Решетник Дiана Юрiївна,
с. Жабокричка, Вiнницька область

Моя сiм’я живе тверезо!
Здоров’я, здоровий спосiб життя... Що це таке? Здоров’я — це,

в першу чергу, спосiб життя людини, i цей спосiб обов’язково має
бути здоровим, правильним, успiшним. Це той шлях, який людина
вибирає для себе, i саме вiн визначає, досягне людина благополуччя
чи нi. На цьому шляху трапляється багато перешкод, i треба бути
дуже сильним, щоб подолати їх. Однiєю з таких перешкод є вживання
алкоголю. Алкоголь — це проблема, яка загрожує всьому людству, несе
зло i шкоду. У станi алкогольного сп’янiння було скоєно багато злочинiв.

Моя сiм’я живе тверезо. Я навiть не уявляю, яке було б життя,
коли б хтось з нашої родини вживав алкоголь, тому що алкоголь вбиває,
руйнує здоров’я, затуманює мозок, i людина не розумiє, що вона робить,
хоча на той момент вона вважає, що це все для неї правильно. Тому
я вдячна своїм рiдним, що вони обрали саме здоровий спосiб життя.
Ми активно вiдпочиваємо, подорожуємо, знаходимо рiзноманiтнi занят-
тя, якi до вподоби членам нашої родини. Ми даруємо любов, тепло
й увагу один одному. З гарним настроєм повертаємося додому, адже
там чекають рiднi.

Я хотiла б, щоб увесь свiт жив, як моя сiм’я.
Весь свiт — це одна величезна родина, де люди переживають один

за одного. Ось уявiть собi, що зараз Третя свiтова вiйна, i потрiбно
всiм чоловiкам iти захищати Батькiвщину, а якщо 90% чоловiкiв будуть
п’янi, як вони будуть захищати нас? Кожна чарка алкоголю — це крок
до падiння, це погане самопочуття, це негативний досвiд.

Люди, скажiть, будь ласка, навiщо цей алкоголь?! Невже вiн ро-
бить вас щасливiшими? Зрозумiло, що нi. Наша добра знайома розпо-
вiла iсторiю про двох хлопцiв, якi дружили з першого класу. День за
днем їх дружба росла i мiцнiла. У школi вони були активнi, популярнi,
тому що грали у баскетбольнiй командi. Ось i нова сходинка — вони вже
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в спортивнiй школi. Дитинство i дитячi iгри закiнчились, а замiсть них
з’явилися iншi iгри, iншi звички. Вiльний час все частiше заповнювався
алкоголем, а новi знайомi «допомагали» скорiше адаптуватися в нових
умовах. Незабаром хлопцi почали вживати алкоголь кожний тиждень,
пiзно поверталися додому, але у батькiв нiяких пiдозр не було, тому що
хлопцi гарно вчилися i успiшно грали в баскетбол.

Одного разу пiсля перемоги на змаганнях їх запросили на вечiрку.
Перед вечiркою вони вирiшили зустрiтися в одного з хлопцiв вдома, бо
батькiв вдома не було, i вiдсвяткувати перемогу. Почалось з пляшки
вина, а потiм в хiд пiшли пляшки з горiлкою. Тости слiдували один за
одним: за перемогу, за популярнiсть, за нову школу... Через деякий час
хлопцi вже були п’янi, але вiд вечiрки не вiдмовилися, тож вирiшили
взяти в батькiв машину i поїхати на вечiрку...

Наслiдки були жахливi... Машина врiзалася в дерево. Один з хлоп-
цiв загинув миттєво. Iнший понiс покарання за пиття в неповнолiтньому
вiцi, за керування автомобiлем у нетверезому станi i за вбивство найкра-
щого друга. Але нiколи не врятується вiд того стресу i душевного болю,
що вiн втратив частинку себе, тому що друга його бiльш не повернути.

Тож пам’ятайте: життя i здоров’я — це головне багатство людини,
i ставитися до нього треба вiдповiдально.

Савчук Дiана Анатолiївна,
с. Лажева, Хмельницька область

I держава сильною не буде!
Нещодавно на уроцi в школi
Нам розповiдали про шкiдливiсть алкоголю,
Як ота «зеленая змiюка»
Перетворює життя на муку.
I виходить, що стражда
Не тiльки той, хто п’є
(Цим вiн, звiсно, знищує життя своє),
А i друзi, вся його родина,
Загалом — страждає вся країна.
Адже той, хто любить випивати,
Хiба може гарним батьком стати?
Або жiнка, яка любить пити,
Хiба може дiток народити?
I з’являються на свiт калiки,
Потiм їм збирають всi на лiки.
I держава сильною не буде...
Схаменiться, я прошу вас, люди!

Шевель Арсен Сергiйович,
с. Гоголiв, Київська область
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Моя сiм’я живе тверезо
Моя матуся геть не вживає алкогольних «напоїв», тому i виховала

у нас повагу до тверезого способу життя. Адже тiльки твереза люди-
на може бути розсудливою, завжди обдумувати свої вчинки, логiчно
мислити, намагатися жити чесно i правильно.

А тато привив нам, дiтям, повагу до спорту. Я i моя сестра вмiємо
їздити на ковзанах i роликах, «лiтати» на велосипедi, швидко плавати,
грати у рiзнi спортивнi iгри.

Коли людина хапається за чарку? Коли у неї немає друзiв. Коли
хоче отримати новi вiдчуття або ж просто все забути. Для цього у мене
є iншi способи. Щоб отримати адреналiн, я граю у футбол або лечу нав-
випередки велосипедом. Влiтку з друзями їздимо на Днiпро чи кар’єр
вiдпочивати i загорати. Ходжу з друзями та сестрою до кiнотеатру.

Я навчилась, завдяки своїй сiм’ї, отримувати задоволення вiд дру-
зiв, спiлкування, спорту. Тому й у своїй майбутнiй сiм’ї буду притриму-
ватися цих правил. Адже усе найцiннiше людина бере iз сiм’ї. I я хочу,
щоб мною завжди пишалися рiднi, друзi, Батькiвщина.

Черненко Олександра Анатолiївна,
с. Дiвички, Київська область

Я выбираю трезвую жизнь
Алкоголь — враг «номер один» в нашей жизни. Мы думаем, что

он решит наши проблемы, а он только их усугубляет.
Покупая алкоголь, мы покупаем себе болезни и смерть. Жизнь

одна, и её нужно ценить. Её нельзя ни купить, ни одолжить, ни вернуть.
Но её можно прожить достойно и без алкоголя.

Если не было бы алкоголя, было бы намного меньше аварий,
несчастных случаев, смертей от различных болезней. Многие бы дети
росли в здоровой семье, а родители радовались бы здоровым детям.

Я выбираю трезвую жизнь — без болезней, без ранней смерти, без
проблем.

Я за свободную и здоровую жизнь! Алкоголизм разрушает все
сферы человеческой жизни — тело, психику, душу и социальную жизнь
человека. Хочешь ли ты такое будущее для себя, твоей семьи и госу-
дарства?

Если желаешь жить в нормальной стране, в первую очередь из-
мени себя. Я считаю, что, выбрав трезвую жизнь, я смогу реализовать
свои стремления и желания, принести пользу окружающим меня лю-
дям.

Янаки Валерия Владимировна,
г. Одесса
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Незвичайнi пригоди Толика
У 7-Б навчався хлопчик Толик. Добре поводився, був зразковим

учнем i вiдмiнником. Єдине, що непокоїло батькiв, — у нього не було
друзiв.

Одного разу однокласники вирiшили розiграти хлопця. Пiд час
снiданку у їдальнi йому пiдлили у чай спиртного. А друзяки цi були
зовсiм протилежних поглядiв: любили ображати iнших, курили i навiть
вживали алкоголь. Толик миттю перехилив склянку — i все навколо
попливло у круговертi. Хлопцевi потемнiло в очах i вiн уже не пам’ятав
себе.

Здавалося йому, що вiн став крихiтною дитиною, як хлопчик-
мiзинчик. Крiзь вузенький отвiр вiн потрапив у порожню пляшку.
Оглянувся — i завмер. Перед ним стояло страшне чудовисько — триго-
ловий зелений змiй. Вiн дихнув огненним подихом — i хлопцевi обпекло
лице i руки. Дихнув вдруге — спалахнуло повiтря. Змiй кинувся до
крихiтки i боляче ужалив його.

Прокинувся Толик i побачив перед собою лiкаря у бiлому халатi,
перелякану вчительку i маму.

— Що, хлопче, смачний був чай? — спитав той.
Але хлопець нiчого не розумiв, доки йому про все не розповiли.
Згодом винуватцiв покарали за скоєне, а Толик назавжди засвоїв

гiркий урок:
«Спиртне — це зло!»

Касiмова Олена Валентинiвна,
с. Овадне, Волинська область

Я обираю тверезе життя!
Я обираю тверезе життя! Нi, це не просто слова, це один з моїх

планiв на майбутнє. Я хочу в майбутньому бути здоровою, освiченою,
сильною не тiльки фiзично, а ще i морально людиною! Звiсно, це у мене
не вийде, якщо я буду вживати алкоголь. Не повiрите, але я навiть не
хочу спробувати на смак цю отруту. Так, так — саме отруту, оскiльки
нiчого корисного в собi ця рiдина не мiстить!

Навiть видатний письменник Джек Лондон писав та твердив: «Ал-
коголiзм — породження варварства, мертвою хваткою тримає людство
з часiв сивої та дикої давнини i збирає з нього данину, пожираючи
молодiсть, пiдриваючи сили, придушуючи енергiю, губить кращий квiт
роду людського». В цих словах є правда, адже людство було набагато
краще, коли не iснувало спиртних «напоїв». Як же багато талановитих
людей спилися та буквально закопали свiй талант в землю! Як же
багато сiмей було зруйновано з вини алкоголю! Особисто я не хочу
такої участi. Я хочу, аби мої дiти зростали у повноцiннiй сiм’ї та не
бачили своїх батькiв в такому поганому станi! На мiй погляд, жодна
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дитина не в змозi буде вирости розумово активною, якщо її психiка
буде зруйнована з дитинства.

Мене вразила розповiдь мого дядька Iвана про свого друга. Вiн
говорив, що таку людину вiн ще не зустрiчав! Ця людина для нього була
не тiльки товаришем чи другом, для дядька вiн був, як брат! Друга зва-
ли Миколою, вiн був дуже працьовитим, але, не зважаючи на занятiсть,
у нього завжди залишався час для сiм’ї. У нього була п’ятилiтня донька.
Микола дуже-дуже любив свою матiр. Однак сталася бiда. Мати тяжко
захворiла, але син не покидав надiї на те, що з матiр’ю все буде добре.
Через деякий час серце матерi перестало битися. Микола був у шоцi, вiн
вважав, що сенс його життя втрачений та почав все частiше прилучати-
ся до чарки. Його буднi стали сiрими, та й дружина не розумiла, що їй
робити. Одного дня дружинi набридло бачити свого чоловiка в такому
станi, i вона пiшла вiд нього. Дядько Iван зрозумiв, що треба рятувати
друга! Прийшовши до Миколи, Iван його не впiзнав, так як алкоголь
буквально пожирав його силу, молодiсть та жагу до життя! Дядько
зрозумiв, що якщо не вивести товариша з цiєї жахливої депресiї, то
в iн втратить друга назавжди. Не повiрите, але дядьковi це вдалося,
нехай через довгий перiод часу, але все-таки вдалося! Та й ще дружина
до нього повернулась з дитиною! Життя у Миколи налагодилося. Пiсля
тiєї iсторiї пройшло десять рокiв, але Микола все ще досi завдячує Iвану
за своє щасливе життя!

Як ви бачите, в цiй iсторiї все обiйшлось, проте так буває не
завжди. Не завжди знаходиться така людина, яка зумiла б пiдтримати
в складний час!

Я навела приклад, у якому показано, що алкоголь мiг би розби-
ти щасливу сiм’ю. Бiльшiсть людей у складнiй ситуацiї чи у депресiї
шукають порятунку там, де його нема — у чарцi.

Я хочу сказати... хоча нi, я хочу донести до кожної людини, що не
треба мiняти щасливе майбутнє на алкоголь, тому що саме вiн здатний
змiнити ваше життя на пекло, з якого дуже важко вибратись!

Склярова Iрина Iгорiвна,
с. Граденицi, Одеська область

Ми за тверезе життя!
Чим вiдрiзняється п’яна людина вiд тверезої?
Правильно. Перш за все, поведiнкою. Безглуздою, зухвалою, са-

мовпевненою, нестриманою. Звiдки про це знаю я, сiльський хлопчик-
школяр? Iз оточуючого життя, бо бачу чоловiкiв i жiнок, для яких
алкоголь став сенсом життя, потребою сильнiшою, нiж потреба в їжi.
Я бачу людей зi зруйнованою психiкою, виснаженим органiзмом. I са-
ме алкоголь постарався для них: знизив їхню розумову й фiзичну
працездатнiсть, забрав їхнi сiм’ї. I ця страшна правда дуже вражає.
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Я живу в нормальнiй сiм’ї. Мої батьки — добрi, люблячi, розумнi
люди. Вони часто розповiдають менi про шкiдливiсть курiння та алкого-
лю, говорять, що все починається з малого: з однiєї викуреної сигарети,
з однiєї випитої чарчини на днi народження чи iншому святi, а пiзнiше
все це переростає в величезну проблему. Наркотичнi речовини стають
уже потребою кожного дня.

У школi також вчителi проводять бесiди про пияцтво як трагiчне
явище в нашому суспiльствi, закликають вести здоровий спосiб життя,
займатись спортом, розповсюджують тверезi переконання серед нас.

Взагалi, про шкiдливiсть алкоголю всюди говориться дуже багато,
але, скажiть менi, люди добрi, можна боротися з цим страшним лихом,
коли воно насаджується через красиву рекламу по телевiзору? Вияв-
ляється, що дорослим свята немає без «Малинiвки», «Хлiбного дару»,
«Нємiрова», «Первака домашнього». Виявляється, що воно все таке
«смачне», «добре», i, головне, «пiдiймає настрiй» та «вирiшує всi-всi
проблеми».

Чому це робиться? Мабуть, тому, що стало прибутковим бiзнесом,
вiд якого наживаються сотнi, але страждають мiльйони.

Бабуся менi розповiдала, що ранiше пиятики такої, як зараз, серед
людей не було. Випивали горiлку рiдко, та й то старi чоловiки. Треба
було працювати багато на землi, заробляти копiйку, щоб прогодувати
сiм’ю, виростити дiтей, а не марно втрачати своє здоров’я.

Чому алкоголь став «чумою» ХХI столiття? Чому ж, скiльки не
оголошують бiй п’янству, завжди перемагає зло?

Звичайно, для себе я обираю тверезе життя, бо у свої тринадцять
рокiв розумiю, що де алкоголь — там неприємностi, горе, сльози i навiть
смерть. Розумiю, що одвiчне питання «Бути чи не бути?» П’яниця
вирiшує по-своєму, не задумуючись, що пити — це значить не бути.
А менi так хочеться бути: жити, радiти, любити, бачити щасливою свою
Україну.

Третьяк Юрiй Сергiйович,
с. Перепис, Чернiгiвська область

Коли б можна було все повернути...
У просторiй бабусинiй кiмнатi на стiнi безлiч фотографiй. На однiй

iз них молодий вродливий чоловiк. Я знаю, це мiй дiдусь.
— Чому мама нiколи не розповiдає менi про свого тата? Чому

дiдусь пiшов iз життя так рано? — запитую в бабусi.
Вона зрiзає букет жоржин, бере мене за руку, i ми повiльно йдемо

до могили, де пiд вишнею спочиває дiд Андрiй. Сiдаємо на лавi, довго
вслухаємося в тишу.

— Твiй дiдусь, — порушує мовчанку бабуся, — був хорошим чо-
ловiком. Справдi хорошим, добрим. Коли я вперше його побачила,

65



здавалося, що моє серце вистрибне з грудей. Андрiй тiльки-но повернув-
ся iз армiї. Високий, стрункий. Великi, темнi, мов терен, очi. Усмiхнене
обличчя... А як вiн грав на гiтарi! Усi дiвчата були закоханi в нього.
А хлопцi... Хлопцi запрошували у свою компанiю, де пили за його
здоров’я, за повернення, за талант. Андрiй не вiдмовлявся, пив разом
iз ними, але не п’янiв вiдразу, як iншi. Знав мiру.

Через рiк ми одружилися. Я працювала бухгалтером, вiн — трак-
тористом у колгоспi. Цiлими днями трудилися, не покладаючи рук,
а вечори проводили разом. Бувало, посiдаємо пiд вишнею i гомонимо
аж до пiзньої ночi...

Побудували дiм, завели господарство. Народилися дiтки... Здава-
лося, живи та радiй...

Твiй дiдусь важко працював, був майстром на всi руки. Приходив
додому пiзно, брудний, стомлений. Мився, сiдав вечеряти. I обов’язково
наливав собi чарку. Спочатку одну, потiм двi, три. Згодом i пiвпляшки
стало мало...

Ввечерi вже не збиралися разом, часто сварилися. Андрiй рiдко
посмiхався, рiдко спiлкувався з дiтьми. А очi стали якимись порожнiми,
чужими... Що я тiльки не робила, куди тiльки не їздила, як тiльки не
вмовляла. Нiчого не допомагало. А одного вечора чоловiк вдарив мене,
я навiть не пам’ятаю, за що. Маринка i Наталочка почали плакати.
Андрiй i сам злякався, не розумiв, як це вiдбулося. Вiдразу почав
просити вибачення. Говорив, що любить нас, що йому так набридли всi
труднощi, що хочеться спокою. Обiцяв, що бiльше такого не станеться...

З того часу iнодi, виконавши усю хатню роботу, зваривши вече-
рю до його приходу, я брала дiвчаток i десь йшла вiд грiха подалi.
Повертались, коли вiн уже спав.

Час минав, наше життя перетворилось на пекло...
Якось до мене на роботу прибiгла сусiдка i сказала, що Андрiя

забрала швидка. Не пам’ятаю, як я дiсталася до лiкарнi. Дiагноз лiкаря
був невтiшним: «Цироз печiнки. Нiчого зробити не можемо».

... Вiн лежав на лiкарняному лiжку, увесь жовтий, постарiлий.
Жовтими були навiть очi. Це були зовсiм не тi темнi, палаючi очi, вiд
погляду яких у мене перехоплювало колись подих. У них не було життя.
Андрiй стиснув мою руку. Я вiдчула, як вiн тремтить.

— Галинко, я так люблю тебе i наших донечок! Я так завинив перед
вами! Чому так сталося? — хрипло i тихо звучав його голос. — Пробач
менi! Коли б можна було все повернути, ми б зажили щасливо...

Андрiй гiрко заплакав. Вперше я побачила його сльози. Вперше
i востаннє...

...Шумить вiтер. Спiває свою пiсню соловейко. А вишня над дiду-
севою могилою шепоче листям:

«Коли б можна було все повернути...»
Вилавська Юлiя Юрiївна,

м. Старокостянтинiв, Хмельницька область
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Я обираю тверезе життя!
Здоров’я — найдорожче багатство!
Дорослi це знають, i дiти, й юнацтво.
Щоб здоровими були всi люди,
Про нього слiд дбати завжди i всюди.
Чистити зуби, робити зарядку
I жити всiм треба по розпорядку.
Натуральнi соки пити,
Руки слiд частiше мити,
I смiятись, i радiти,
Бо весела думка й смiх
Зачасту лiкує всiх.
Звичок шкiдливих слiд уникати:
Курити не можна й спиртне уживати.
Алкоголь — це велике зло!
Нещастя i горе приносить воно!
У моїй сiм’ї спиртне не вживають,
Про здоров’я всi ретельно дбають.
Я тверезе життя обираю!
I всiм людям цього я бажаю!

Ковальчук Руслан Миколайович,
м. Козятин, Вiнницька область

Буде тверезою вся Україна!
Напевно, кожна людина мрiє бути здоровою, не скаржитись на бiль

i нiколи не хворiти, адже мiцне здоров’я — основа життя. Проте одного
лише бажання замало. Люди повиннi прагнути жити без шкiдливих
звичок: наркотикiв, тютюну, алкоголю.

Сьогоднi вживання алкоголю є найпоширенiшим. Святкування
дня народження, захоплення улюбленою спортивною командою, пере-
гляд кiнофiльму, насолода вiд вiдпочинку в вихiднi днi — усi цi подiї
спонукають багатьох до вживання спиртних «напоїв». Такi спокуси
вже давно ввiйшли в звичне життя українцiв, стали невiд’ємною його
складовою. Дехто потрапляє в повну залежнiсть i починає деградува-
ти як особистiсть, байдужiє до своєї роботи, сiм’ї, дiтей. Це хвороба
ХХI столiття. I основна її небезпека — ураження центральної нерво-
вої системи, усiх органiв, постiйна пригнiченiсть та роздратованiсть,
що призводить до змiни особистостi, яка втрачає сенс життя, бажає
задовольнитись небезпечною спокусою за будь-яких обставин.

Лише уявiть собi, що станеться з нашою країною, якщо всi почнуть
постiйно вживати алкоголь! А ось що: люди перестануть працювати,
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а отже, наш народ стане бiдним, на вулицях не буде порядку, вiдбува-
тимуться частi крадiжки, аварiї, убивства.

Щоб запобiгти цьому лиховi, Українi треба жити тверезо. Бо тве-
резiсть — повна протилежнiсть алкоголiзму. Це цiлком природний стан
людини та суспiльства, свобода вiд уживання алкоголю.

Сьогоднi все бiльше людей прагнуть вести тверезий спосiб життя.
Якщо всi українцi перестануть пити, то в нашiй країнi запанує порядок,
мир, спокiй, злагодженiсть.

Нинi iснує багато спiльнот, що пропагують здоровий спосiб життя.
Одна з них — це Всеукраїнський громадський рух «Твереза Україна»,
який сповiдує такi принципи:

Твереза людина — щаслива сiм’я.
Тверезi дiти — здорове суспiльство.
Тверезий народ український — наше свiтле майбутнє!

Отже, якщо не отверезити наш народ зараз, то вже зовсiм скоро
це буде пiзно.

Шевчук Дарина Русланiвна,
м. Козятин, Вiнницька область

Казка
Давно, ще за царя Гороха,
Коли людей було лиш трохи,
Росло на пагорбi високiм
Багато квiток жовтооких.
В долинi ж хлюпотiла рiчка,
Неначе та блакитна стрiчка.
Манила чистота води,
Але нiхто не йшов туди,
Не пив, не хлюпавсь, не купався.
Усяк бiди остерiгався.
«Вода отруйна, не питна,
Нашкодить тiльки вам вона, —
Навчали в школi на уроках
Маленьких квiток жовтооких. —
Велику силу згуба має:
Тверезий розум вiдбирає!»
Та молодь всiх не надто слуха —
Пуска поради мимо вуха.
Аж раз (тодi пiдснiжник цвiв
Та вийшла рiчка з берегiв)

Гайнули квiтки до води —
I не обралися бiди...
Спочатку пили i смiялись,
А потiм — по землi валялись.
Болять голiвки, нудить всiх,
Iти не можуть. Смiх i грiх.
Батьки над дiтьми голосили:
«Хiба ж ми вам не говорили?»
I вчителi запричитали:
«Тож в школi всiх застерiгали!»
Маленьких квiток жовтооких
Тодi позбавили мороки.
Вони ж пригоду пам’ятають
I бiльше «воду» не вживають.

* * *
А казка читача навчає:
Горiлку пить — хай кожен знає! —
Лише здоров’я погубити
Й дурної слави наробити!

Бобко Дiана Вiталiївна,
с. Хмелiвка, Волинська область
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Ми за тверезий спосiб життя!
Я б хотiв, щоб цi слова стали девiзом у життi кожного пiдлiтка.

Адже все частiше ми зустрiчаємо випадки, коли шкiдливi звички змi-
нюють долi молодих людей, стають перешкодою не тiльки для здоров’я,
але й для навчання, добробуту, дружнiх вiдносин мiж людьми.

Серед моїх однолiткiв є багато тих, хто хоче бути лiдером в класi,
школi чи компанiї. Кожен iз нас мрiє чимось видiлятись, робити щось
краще, бути найсильнiшим, найгарнiшим. I часом, щоб утвердити свiй
статус, свою позицiю, — молодь звертається до алкоголю.

Юнакам та дiвчатам здається, що вiд пляшки пива вирiшуються
всi проблеми, а вони стають враз дорослими. Дуже прикро, адже саме
пиво призводить до пiдлiткового алкоголiзму. А це психiчнi та фiзичнi
проблеми. Ми i так з вами дихаємо не дуже чистим повiтрям, п’ємо не
артезiанську воду i тому з дитинства ми повиннi змiцнювати своє здо-
ров’я, вчитися вирiшувати проблеми та долати перешкоди з тверезою
головою.

Я б радив своїм однолiткам уникати компанiї, де алкоголь стає
найкращим другом. Ми живемо в такий час, коли розвивається спорт,
з’являються новi комп’ютернi технологiї. Знайти новi заняття не так
складно. А позначитися у лiдерствi можна як у спортивних, так i в iн-
телектуальних iграх!

Молоде поколiння нашої держави повинне бути розумним, здоро-
вим та сильним. Ми — за тверезий спосiб життя!!!

Сверлович Максим Вадимович,
м. Сарни, Рiвненська область

Кидайте, люди добрi, пити!
День народження. Друзi зiйшлися.
Стiл багатий. Усе, як в кiно.
Мама бiгає, метушиться,
Батько всiм наливає... вино.
Тост за тостом лунає зусюди.
Захмелiлi дiти сидять.
I не думають вже про науку,
I майбутнього їм не видать.
Ось так наша юнь деградує,
Так наша мораль шкутильга.
Оковита проклята в стаканi
Цiлим свiтом щодень заправля.

Не обходиться без неї
Жодне свято у родинi.
Перетворюються в п’янку
I звичайнi iменини.
Зажурилась Україна...
Стоїть тривожна i сумна,
Бо гине нацiя вкраїнська
I смуток серце наповня.
I б’є тривогу в ХХI столiттi,
До кожного звертається земля:
«Кидайте, люди добрi, пити
I молодь бережiть вiд цього зла!»

Шкробут Оксана Ярославiвна,
с. Бичкiвцi, Тернопiльська область
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Казка «Добро перемагає зло»

У тридев’ятому царствi, у тридесятому государствi жив заможний
пан Iван, i була в нього розумна та красива дружина Василина. I послав
їм Бог трьох донечок: Даринку, Маринку, Якилинку. Росли дiвчатка,
батьки їх пестили та любили. Було в них всього досхочу, чого тiльки
забажається: гарнi сукнi, iграшки, прикраси. Жили-поживали та добра
наживали, доки в сiм’ї не трапилась бiда.

Матуся з донечками чекали татуся. Вже було пiзно, дружина
переймалась, чи раптом не потрапив вiн у країну за далекими лiсами,
за широкими полями, за глибокими ярами — країну, в якiй люди не
знали нi здорового тверезого способу життя, нi роботи, нi щастя, тому
що вживали алкоголь. Хто потрапляв у ту країну, ставав зачарованим,
залежним, i його було дуже важко вилiкувати.

Василина поклала донечок спати, а сама очiкувала чоловiка. Ба-
гато часу минуло, аж пiд ранок почула шум бiля дверей:

— Василино, це я, твiй чоловiк, вiдчиняй! — було чутно грiзний
голос чоловiка.

Василина вiдчинила дверi i побачила те, чого найбiльше боялася.
Перед нею стояв п’яний чоловiк, який ледве тримався на ногах i грiзно
дивився на неї, нiби хотiв вдарити, але сил вже зовсiм не було. Жiнка
одразу зрозумiла, де вiн був. Так, саме в тiй Країнi п’яниць.

Жiнка кохала чоловiка i, незважаючи на те, що сталось, турбот-
ливо поклала його спати. Вiд нього було чути запах алкоголю. «Але ж
горiлка... вона губить органiзм людини, горiлка — отрута, яка викликає
залежнiсть, навiщо її пити?» — нiяк не могла збагнути Василина.

I так кожного дня! Чоловiк приходив п’яний, зовсiм не звертав
уваги на сiм’ю, iнколи навiть пiднiмав руку на дружину i дiтей. Вiн був
ладен все вiддати, аби тiльки випити тiєї отрути. На обличчях трьох
доньок i Василини все частiше стали з’являтись сльози. Рiднi не могли
бiльше витримати щоденних пиятик батька, його пiзнiх повернень до-
дому, сварок. I вирiшила Василина забрати донечок i пiти вiд чоловiка
геть. Василина зiбрала речi, забрала доньок i втекла вiд п’яницi.

— Василино, вiдчиняй дверi, швидше! — грiзно промовив чоловiк,
прийшовши додому.

Обшукав пан усю домiвку. Але так i не знайшов нi дружини, нi
дiтей. Чоловiк, здається, зрозумiв, що втратив їх. Чолов’яга вмить
протверезiв i побiг шукати своїх рiдних. Iшов вiн три днi i три ночi,
обiйшов i поля, i луги, i мiста великi, i села малi, i проплив всi рiчки.
Стомився вже чоловiк, сiв на пеньок i задумався. I тут його помiтила
бабуся, яка проходила поруч. Вiн розповiв їй про свою помилку. Вона
порадила змiнити спосiб життя i ставлення до родини.

Почав Iван займатися спортом, вести здоровий спосiб життя. I зро-
зумiв Iван, що алкоголь — отрута, яка забирає в людини найдорожче —
сiм’ю, здоров’я, час. Але, на жаль, зрозумiв це запiзно. I тому вирiшив
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допомогти iншим людям, застерегти їх вiд тих помилок, якi зробив
у своєму життi.

Пройшло багато часу, Iван допомiг багатьом людям, якi стали його
вiрними друзями. Тому всi разом вирiшили знищити Країну пияцтва,
щоб зменшити кiлькiсть нещасних сiмей. Їм це вдалось.

Слава про вчинок Iвана поширювалась дуже швидко, i про це
дiзналась його дружина i дiти. Вони дуже зрадiли i повернулися в рiдне
мiсто, до Iвана, де знову зажили всi дружно i щасливо.

Нараєвська Ангелiна Русланiвна,
с. Воронкiвцi, Хмельницька область

Три бажання
Ми часто чекаємо якогось неземного щастя, похвал i почестей,

забуваючи про те, що десь є просте земне щоденне щастя. Ось хтось
нам посмiхнувся, пiдбадьорив, а хтось простягнув руку допомоги. I ро-
зумiєш: щастя — не салюти, не почестi, не слава. А щастя на землi —
це близькi люди, надiйна дружба i пiдтримка, доброта.

Я хочу бути щасливою. Хочу радiти кожному новому дню i бачити
навкруги тiльки прекрасне життя без наркотикiв та алкоголю. «Вiд пит-
тя нема пуття», — говорить народна мудрiсть. I дуже прикро, що багато
людей не розумiють цього або не хочуть розумiти. Людинi подаровано
життя не для того, щоб його безглуздо руйнувати, отруюючи «зеленим
змiєм». Скiльки навкруги слiз i горя, понiвечених доль i навiть смертей
вiд цiєї бридкої пристрастi до алкоголю! А як би нам гарно усiм жилося,
якби всi жили тверезо! Не залишалися б дiти без батькiвської любовi
i турботи, не сивiли б передчасно матерi, безпомiчно дивлячись на те,
як котиться у прiрву життя сина чи доньки, не страждали б дружини
вiд п’яного насилля своїх чоловiкiв. Я звертаюсь до усiх людей, яким
небайдужа їхня доля i спокiй рiдних: «Поки ще не пiзно — зупинiться!
Не топiть своє життя в алкогольному морi!»

Якби я зустрiла чарiвника, то неодмiнно попросила б здiйснити три
свої найзаповiтнiшi бажання: усi люди мають жити в мирi, усi мають
бути здоровими i, звичайно ж, вести тверезий спосiб життя. Не зустрiла
ще я чарiвника, але щороку пишу листи до святого Миколая i прошу
в нього не сучасний мобiльний телефон чи модну сукню, не комп’ютер
чи золотi сережки, а миру, здоров’я i щасливого тверезого життя для
усiх людей.

Белозьорова Вiкторiя Вiкторiвна,
с. Немиринцi, Хмельницька область

71



Пишуть учнi 8 класiв

Я обираю тверезе життя
Перш за все я хочу розповiсти вам, що таке «тверезе життя».

Тверезе життя — це повноцiнне життя, наповнене радощами та смiхом,
яке вiдкриває тобi дорогу у свiтле та надiйне майбутнє.

У наш час все бiльше молодi пiддається шкiдливому впливу алко-
голю, i це згубно впливає на їхнє життя. Я нiколи не зможу зрозумiти
людей, якi власноруч псують своє здоров’я, вживаючи алкоголь. Всi
вони шукають на свої шкiдливi звички рiзну вiдмовку: «Це допомагає
менi розслабитися». Повiрте, вживання алкоголю аж нiяк не розслабляє
людину, а затуманює її мозок, i вона втрачає контроль над своїми
дiями та думками. В очах адекватної людини вона виглядає просто
«клоуном». На таких людей не можна покластися та довiрити для них
якусь важливу справу. Крiм того, вживаючи алкоголь, ти псуєш своє
здоров’я, та ще й не можеш нi показати себе з кращої сторони, нi досягти
успiху у якiйсь справi. Фактично, ти стаєш «невдахою», у якої нiчого
не виходить i яку нiхто не цiнує. На мою думку, жодна людина у свiтi
не хотiла б бути такою. Але, фактично, такi люди iснують, i їх досить
багато, та вони не розумiють, у що вони перетворилися i яке їхнє життя
пусте. Тому я закликаю усiх людей України та свiту боротися iз таким
захворюванням суспiльства як алкоголiзм! Адже я точно знаю, що
нiхто iз вас не хоче перетворитися у вище описаний образ хворої на
алкоголiзм людини.

А зараз я розповiм вам, якою є людина, позбавлена такої шкiдливої
звички як алкоголiзм, яка веде тверезий спосiб життя. Такi люди є здо-
ровими та вiчно молодими, вони нiколи не хворiють. Цi люди багатi
та успiшнi, їх цiнують та поважають. Кожен, хто iз такою людиною
товаришує, знає, що на неї можна покластися i довiрити важливу
справу. У таких людей щаслива сiм’я, i вони радiють кожнiй прожитiй
хвилинi.

Порiвнявши цi два образи, ви можете обрати не тiльки свiй зразок
життя, а й свою долю. Я думаю, що у кожної людини, яка це читає,
не виникне нiяких сумнiвiв, i вона без зайвих вагань обере життя без
алкоголю — свiтле життя!

Зищук Артем Анатолiйович,
с. Пашкiвцi, Хмельницька область
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Бiла ворона
«Ворона бiла» всi на мене кажуть,
Та я на них, повiрте, не серджусь.
Цiєю назвою своєю,
Пiднявши голову, горджусь.
Не хочу пити та курити!
I хай ворона буду я,
Зате тверезо буде жити
Моя щасливая сiм’я.
Мої однолiтки давно
Вже п’ють горiлку i вино
I палять з фiльтром цигарки —
Не тiльки хлопцi, а й дiвки.
На них так жаль менi дивитись,
Не можу просто з цим змиритись.
Вони ж в майбутньому батьки!
Якi ж в них родяться дiтки?

Несiн Iрина Сергiївна,
с. Драчi, Хмельницька область

Моє вiдверте «Нi!»
Дуже хочеться менi
Так сказать горiлцi: «Нi!»
Просить так дiтей багато,
В кого п’є i мама, й тато.
Ми з сестричкою самi...
«Змiй зелений» так пiдповз
Непомiтно в хату нашу,
Знищив все: любов i щастя,
З’їв солодощi, суп, кашу,
Вiн спустошив нам дивана,
На столi лишив стакана,
З цим нам жити так погано!
Тож ми просимо усiх,
В кого ще лунає смiх,
В кого щастя ще цвiте,
Повернiть i нам все це!

Заберiть горiлку, чачу,
Полiкуйте маму нашу,
Щоб вернулася сiм’я,
Щоб веселим став знов я.
Хай сестричка йде учитись,
Щоб освiтою гордитись,
Щоб майбутнє будувати
I щасливою зростати.
Ми не хочемо миритись
Iз «зеленим змiєм» цим,
Що з’їдає нашi сiм’ї
I що дуже шкодить всiм.
Закликаєм: «Зупинiться!
Нi — рекламi, нi — пляшкам!»
Дайте свiтлеє майбутнє
Татам, мамам i всiм нам!

Мельниченко Анастасiя Тарасiвна,
с. Веселий Кут, Київська область
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Буде твереза вся Україна!
Гей, спасiмо свою долю,
Позбудьмось злого алкоголю.
Жити тверезо i здоровим бути —
Ворога тодi зумiєм оминути!
Навчимось без нього жити,
Любити i добро творити.
Здоров’я наше забирає,
Жити щасливо нам вiн заважає.

Алкоголь — страшний зелений змiй,
Позбутися його ти вмiй.
Iз ним ми мусим не дружити,
Щоб гiдно все життя прожити.
Буде твереза вся Україна,
Буде твереза наша родина,
Кожна дитина, кожна людина,
Буде твереза вся Україна!

Довгаль Софiя Олександрiвна,
с. Козлиничi, Волинська область

Тверезий спосiб життя
В народi кажуть:
«Алкоголь — це зло!»
I, мабуть, важко схаменутись,
Коли в болото занесло.
Стає душа байдужа,
Серце кам’янiє,
I тiльки про чергову чарку
Нестерпно серце мрiє.

Як боляче дивитись
На молодь, що втопає
I тiльки у спиртному
Своє життя вбачає.
Я прошу, схаменiться,
Допоки ще не пiзно!
З снiгами хай розтане
Залежнiсть сумнозвiсна.
Чергинець Яна Миколаївна,

смт Талалаївка, Чернiгiвська область

Обери тверезе життя! (лист-звернення до ровесника)
Любий друже!
Так, саме до тебе я звертаюся. Чому до тебе? Бо твоя рука,

попри твоє бажання, тягнеться до чарки. Звичайно ж, ти i чути не
хочеш вмовлянь мами покинути цю звичку. Навiть здогадуюся, якi
слова у вiдповiдь вона чує: «Дiстали...», «Не втручайся...», «Не твоя
справа...», «Коли захочу, тодi i кину...» Я вгадала? Ну, це було не важко.
Бо таких, як ти, менi доводиться бачити чи не щодня. I кожного разу
менi хочеться таких, як ти, дещо запитати.

Чому ти п’єш? Який варiант моєї вiдповiдi ти вибереш?
1. Ти п’єш, бо, як стверджуєш, це модно. Але мода така мiнлива!

Що сьогоднi модне, те завтра стане зовсiм не модним. Що ж робитимеш
ти? Скажи чесно: ти зможеш зупинитися легко i просто?

2. Ти п’єш, бо хочеш виглядати дорослiшим, сильнiшим, незалеж-
ним. Але дорослi — це тi, якi, опираючись на власний досвiд, можуть
уникнути помилок самi i застерегти iнших. Незалежний? Чому ж тодi
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треба вести попiд руки додому, чому в станi алкогольного сп’янiння ти
не здатен навiть на ногах встояти? То де твоя сила?

3. Ти п’єш, щоб сподобатися дiвчатам. Марно намагаєшся! Я як
дiвчина точно тобi можу сказати: дiвчатам такi не подобаються! По-
перше, дiвчина — не пiдпора для «хиткого маятника». По-друге, про
що з тобою говорити, коли ти ледве язиком обертаєш. По-третє, ти ж,
протверезiвши, навiть не впiзнаєш ту, до кого напередоднi залицявся!
Так навiщо на тебе тратити свою увагу i свiй час?

4. Ти п’єш, бо тебе заставляють твої друзi. Якi ж вони друзi, якщо
диктують свою волю, а на твої бажання не зважають? Може, варто
пошукати iнших друзiв?

5. Ти п’єш, бо в твоєму життi зараз смуга невдач. Але хiба вони
зникають, коли ти опиняєшся в полонi алкогольного дурману? Окрiм
iснуючих проблем ти створюєш ще одну — нестримний потяг до спирт-
ного. Тобi треба ще бiльше проблем? Чи не краще виправляти помилки
одну за одною, вiдкриваючи в своєму життi бiлу, щасливу сторiнку?

6. Ти п’єш, бо не знаєш, що маєш робити. «Життя таке нудне,
нецiкаве» — так думаєш ти. А що ти зробив для того, щоб було цiкаво?
Купив чергову пляшку спиртного? Банально. А ти спробував свої вмiн-
ня використати, створити щось цiкаве? Органiзувати волонтерський
рух, записатися в музичну школу, стати учасником драмгуртка чи взяти
участь в кулiнарному шоу?

7. Ти п’єш, бо так прийнято у вашiй сiм’ї. П’є батько, можливо,
i мама. Але як вашу сiм’ю сприймає оточення? Можливо, щось негаразд
з вашими цiнностями? I коли ти станеш батьком, ти свого сина теж
навчиш пити, i вiд вас теж люди вiдвертатимуться?

Ти — людина. Ти сам будуєш своє життя. Ти сам вибираєш цеглин-
ки, сам вибереш кольори — темнi чи свiтлi, сiрi чи яскравi, — щоб
розфарбувати своє життя.

Ти — сильний. Постав перед собою мету, i ти обов’язково її досяг-
неш. Тiльки не жалiй себе, ти ж — сильний.

Ти — особистiсть. Не один з багатьох, не «сiра п’яна мишка»,
а людина з твердою життєвою позицiєю, з сильними переконаннями. Ти
знаєш, чого хочеш, i не важливо, що хтось тебе вiдмовляє не витрачати
зайвих зусиль. Звiдки ти знатимеш, чи це тобi пiд силу, якщо не
попробуєш?

Я вiрю в тебе. В те, що чарка — не кiнцева мета твого життя.
В тебе ж було стiльки планiв! Поспiшай їх реалiзувати. Життя ж таке
коротке!

Сонце свiтить — радiй. Є в тебе близькi, друзi — це ж таке щастя!
Ти ж креативна молода людина — реалiзовуй себе. Невже держава
збудується без тебе? Тобi не страшно залишитися осторонь Життя?

Ти викинув чарку i берешся до справ?! Молодець! Я в тебе вiрю!
Оля Мушiй,

с. Сосулiвка, Тернопiльська область
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Ми за тверезий спосiб життя
Ми всi за тверезе життя!
За те, щоб ми жили щасливо.
Не буде радiти дитя,
Коли мама з татом сварливi.
Не буде щасливим i той,
У кого цей яд потрапляє,
I кращим не стане життя,
Бо все дороге той втрачає.
Яке задоволення в тiм,
Що з тебе зробили невдаху?
Поганим здаватися всiм
Й чекати найбiльшого страху?
Тому, що смертельний цей яд,
Хоча i здається солодшим —
Вiд краплi лиш ваше життя
Стає набагато коротшим.
Тому не марнуйте його —
Одне ж воно й дуже коротке.
Зробiть його довгим, щасливим,
Веселим i справдi солодким!

Нескорожена Валентина Святославiвна,
с. Денихiвка, Київська область

Твереза сiм’я — твереза Україна
Весна. Жвавi ластiвки весело метушаться навколо своїх гнiзд.

На деревах один за одним рвучко висувають свої голiвки набубнявiлi
бруньки. Пробудженi теплим весняним сонечком, прокидаються першi
квiти i вже поспiхом линуть вверх — до сонця, аби швидше потрапити
у теплi обiйми його яскравих промiнцiв. Всюди дає про себе знати
зелененька травичка. Кiлька днiв — i ще недавно гола земля вже вкрита
м’яким зеленим килимом. Легенький вiтерець жене кудись хмаринки
в небi... I вся ця гармонiя зачаровує, зiгрiває кожну душу, наповнює її
енергiєю i бадьорiстю, дарує щирi емоцiї.

Не до веселощiв одному лиш Михайлику... «Яка радiсть з цiєї вес-
ни, коли в життi таке коїться», — думав чотирнадцятирiчний хлопчина,
йдучи зранку до школи. Вузенька стежечка вела його до шкiльного
дому, класної сiм’ї. Прийшов, скинув свою стару, заношену куртку, яку
вже навiть не пам’ятає коли купили йому батьки, адже з грiшми у його
родинi завжди були проблеми, сiв за парту i вчився, принаймнi намагав-
ся вчитися. У класi його не дуже поважали однолiтки, тому спiлкування
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зводилося до одних лиш розмов з єдиним другом, Максимом, який
завжди був поруч i мiг пiдтримати.

Уроки скiнчилися.
— Ти додому йдеш, Мишко? — запитав Максим.
— Так, — з помiтним сумом у голосi вiдповiв хлопчик.
Однокласники йдуть на прогулянку, але йому не до цього, сьо-

годнi ж ще скiльки всього треба зробити: забрати сестричку Настусю
з дитячого садка, наглянути за Яринкою та Микитою, дворiчними
близнятами, що ще сидять з мамою вдома, погодувати всiх домашнiх
тварин, допомогти мамi на городi.

— Що, знову роботи багато? Давай, я допоможу.
— Нiчого страшного... Я звик, сам впораюся, — i, вiдповiвши,

швидкими кроками попрямував додому.
От вже й на мiсцi. Вiдчинив дверi, пропустив попереду себе ма-

леньку сестричку. У хатi якась тривожна тиша.
— Невже немає нiкого?
— Є, синку, є, — тихим, ласкавим i немов би хворим голосом

вiдповiла мама Мишка.
— Мамо, що з тобою? Ти погано себе почуваєш?
— Нi, що ти, просто втомилася дуже.
— А татко де?
— Ой, не питай, вiн знову прийшов додому напiдпитку. Кричав

так, що i Яринка, i Микита прокинулися, плакали знову, довелося їх
заспокоювати.

— Не хвилюйся, матусю, я знаю, що тобi важко, але я ж з тобою,
давай допоможу тобi.

— Так, дякую, ходiмо зi мною.

* * *
На вiдмiну вiд Мишка, його друг мав чудову сiм’ю, сiм’ю, де

нiколи не було негараздiв, сутичок i скандалiв. Всi жили в мирi, злагодi,
взаєморозумiннi. Батьки вели здоровий спосiб життя, а син завжди
наслiдував їх. Кожного дня вiн мав час на навчання та вiдпочинок.
Все було чудово.

Наступного дня Максима шокувала розмова з його другом. Ми-
хайло зiзнався, що в сiм’ї бiда i вiн не може цьому зарадити. Максим
прийшов додому засмучений.

— Кажи, що сталося, синку, — запитала мама.
— Мишко сьогоднi у школi розповiв менi, що вiдбулося у нього

вдома. Вчора ввечерi його батько в котрий раз «заглянув до чарки».
Спочатку вiн на рiвному мiсцi влаштував скандал, та що там, вiн вдарив
маму Мишка! А коли вона, вся в сльозах, сидiла в зачиненiй кiмнатi,
прибiг Михайлик i сповiстив, що тату зле. Вони викликали швидку
i його повезли до лiкарнi.

— Який жах! З ним зараз все в порядку?
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— На щастя, стан полiпшився. Лiкарi кажуть, що скоро його випи-
шуть з лiкарнi.

— Ой не заздрю я тiй жiнцi...
— Так, мамо. Але з цим потрiбно щось робити! — з помiтною

наполегливiстю у голосi сказав Максим.
— Я згодна з тобою.
— I що ти порадиш?
— Я думаю, що його треба вiдвести до лiкаря, хай поговорить

з психологом, а з грiшми ми допоможемо. Та врештi-решт треба вiд-
волiкти його вiд цiєї справи.

— О, в мене з’явилась чудова iдея! Давай всi разом зберемося
i поїдемо на природу, до лiсу або ж погуляємо в парку.

— Дуже добре. Завтра у школi повiдомиш Михайла, i, я думаю,
вже через тиждень ми зможемо втiлити нашi плани.

* * *
Плани їх i справдi збулися. Вже через тиждень двi сiм’ї зiбралися

разом i пiшли у невеличкий похiд до лiсу. Дiйсно, природа вiдволiк-
ла Мишкового тата вiд його шкiдливих звичок. Цiлiсiнький день вiн
придiляв увагу своїм дiтям, грався з ними.

Захват мами вiд цих картин нiжностi i доброти свого чоловiка
був неймовiрним. Дивлячись на щасливу родину, вона просто сяяла вiд
радостi. А коли заглянула у крихiтнi оченятка своїх маленьких дiток,
зрозумiла — ось воно, щастя! «Не вiриться, може це сон? Боже мiй,
якщо так, я не хочу просинатися, будь ласка, хай вiн триває як можна
довше», — не покидали її думки. Нi, не сон. Це життя, саме тi митi,
задля яких варто жити!

Здається, лише день пройшов, але скiльки всього вiн змiнив у жит-
тi батька. Вiн зрозумiв, яку помилку робив протягом усiх цих днiв, якi
страждання довелося пережити його дружинi i дiтям через це.

Але все в минулому. Вiн кинув пити. Вiн зробить так, щоб його дiти
росли у щасливiй родинi, де всi ведуть здоровий спосiб життя, виховає
у них любов до спорту та iгор на свiжому повiтрi, адже тiльки так зможе
запобiгти їх шкiдливим звичкам, що можуть з’явитися у майбутньому.
Але не з’являться. Нiколи. Бо вiн цього не дозволить.

* * *
На прикладi цього чоловiка ми можемо переконатися, як алкоголь

згубно впливає на життя людини. Але, приклавши зусилля i переборов-
ши це в собi, можна позбутися цiєї жахливої звички.

Будь-яка сiм’я — це маленька частинка України, i вiд кожного з нас
залежить, яким буде майбутнє нашої держави, бо саме ми, українцi,
творимо долю нашої країни i в наших силах зробити так, щоб вона була
тверезою.

Несiн Дарина Сергiївна,
смт Димер, Київська область
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Здорова Україна

На околицi села, бiля самiсiнького лiсу, самотньо стояла чепур-
ненька хатина з маленькими вiконцями та тоненьким тином, який нiби
обгортав її, як тепла ковдра у зимову хурделицю. Було таке вiдчуття,
нiбито весь лiс вiв захоплюючу розмову з хатою, адже дерева хилилися
то в один бiк, то в iнший, птахи з усiєю силою виспiвували свої пiснi,
а вiтер тихо-тихо шепотiв щось незрозумiле для звичайних людей...

Жив у тiй затишнiй хатинi старенький дiд Максим. Вiн багато
чого побачив на своєму життєвому шляху, тому мав скарб мудростi за
спиною. Вiчна посмiшка на його обличчi затьмарювала трiшки сумнi
очi. Дiд Максим не виглядав на свiй вiк, адже з легкiстю виконував
всю чоловiчу i жiночу роботу, оскiльки 10 рокiв тому вiн навiки роз-
лучився зi своєю коханою дружиною, яка тяжко захворiла i померла.
Дiдусь дуже важко переживав це страшне горе, але саме тодi йому на
порятунок прийшов маленький онук Андрiйко. Дiд Максим безмежно
любив Андрiя, вiддаючи все тепло й турботу тiльки йому. Очi дiдуся
неймовiрно свiтилися, коли ця маленька крихiтка брала його за руку
i, усмiхаючись, дивилася на нього. Максим намагався з самого раннього
вiку заохочувати дитину до здорового способу життя. Вiн навчив його
любити спорт i грати у рiзноманiтнi iгри. Кожного дня вони не випуска-
ли з рук м’яча, ходили на прогулянку до лiсу. Андрiйко вже розумiвся
на травах, грибах та ягодах, адже не раз дiд Максим розповiдав про
їхню користь, тим самим виховуючи у дитинi любов до здорової їжi,
тому що не тiльки спорт, але й корисна їжа — це запорука хорошого
самопочуття.

Андрiйко виростав не тiльки мiцним та сильним хлопчиком, а й
морально вихованою людиною, яка вмiла контролювати власнi почуття
та бажання, розумiючи, що добре, а що погано. Саме тому у пiдлiтко-
вому вiцi вiн не палив, не вживав алкогольнi «напої», на вiдмiну вiд
деяких своїх однолiткiв.

Якось одного зимового ранку, коли мороз, нiби справжнiй худож-
ник, розмалював вiкна цiкавими та неповторними вiзерунками, Андрiй
домовився з хлопцями пiти на рiчку — перевiрити, чи замерзла вона.
Все йшло за планом. Дiтвора позакутувалась у теплий одяг i рушила
у призначене мiсце. День був чудовий... Небо укрилося лиш де-не-де
пухнастими хмарами, що опустилися низько до землi. Дерева височiли
у новому бiлоснiжному вбраннi, а крiзь їхнi гiлки пробивалися яснi
промiнчики сонця. Навкруги було тихо i спокiйно... Дiти з острахом
крокували замерзлою рiчкою. Згодом вони повнiстю впевнилися, що лiд
мiцний, i почали веселитися на ньому. Але незабаром Андрiйко почув
якесь тихе потрiскування пiд ногами i з усiєї сили крикнув друзям, щоб
рятувалися. Хлопцi стрiмголов кинулись на берег. Андрiйко вже ступив
на заснiжену землю, але раптом почув чийсь крик... Вiн обернувся
та побачив свого товариша Сергiйка у крижанiй водi з переляканим
обличчям. Андрiйка охопив розпач, вiн декiлька секунд стояв, немов
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вкопаний, але все-таки зумiв вчасно опанувати себе. Андрiй знайшов
довгу палицю та подав її товаришу, але той не мiг витягнути себе з води,
адже вiв нездоровий спосiб життя, часто палив. Але все ж Андрiйко,
який був у гарному фiзичному станi, витягнув Сергiйка.

Саме в той момент у Сергiя в душi нiби все перекинулось. Вiн
зрозумiв, наскiльки важливо доглядати за своїм здоров’ям, бути силь-
ним та мiцним, зрозумiв, що лише чинив шкоду самому собi у такому
ранньому вiцi. А в той момент Андрiйко усвiдомив, наскiльки вдячний
своєму дiдусевi за те, що з самого дитинства виховувався у здоровому
тiлi, а як то кажуть, «у здоровому тiлi — здоровий дух».

Пройшло багато рокiв, i той маленький Андрiйко став дiдусем.
Крихiтними оченятами дивились на нього його троє внукiв. Андрiй був
на сьомому небi вiд щастя. Здоров’я його також не пiдводило, за це вiн
все життя дякував своєму дiдусю та пообiцяв собi так само виховати
своїх дiтей та внукiв.

А якщо всi батьки нашої країни будуть з самого дитинства заохочу-
вати своїх дiтей до спорту та здорового способу життя, то Україна буде
здоровою державою з сильними та мiцними людьми, якi не боятимуться
нiяких перешкод та випробувань.

Сiмашко Дарина Василiвна,
смт Димер, Київська область

Я обираю тверезiсть
Я за тверезе життя! Сучасний соцiум не розумiє, як важливо це

для майбутнього. Коли я бачу своїх однолiткiв з пляшкою спиртного,
то менi стає їх шкода. Вони не розумiють, що шкодять не тiльки собi,
але i своїм майбутнiм дiтям. Скiльки дiтей народжуються iнвалiдами
або помирають вiд того, що їхнi батьки пиячать! А якщо все ж таки їм
пощастило народитися здоровими, бачити у такому станi своїх батькiв
i знати, що ти нiчого не зможеш вдiяти — я думаю, що це жахливо.

Пiдлiтки не розумiють цього, починають пити i курити, не чекаючи
наслiдкiв. А вони бувають дуже плачевнi. Молодий дитячий органiзм не
може впоратися iз залежнiстю, i врятувати його зможе тiльки лiкарня,
i то не завжди. Але дiтей ще можна виправдати, а от дорослих я зро-
зумiти не можу. Невже проблеми на роботi можна вирiшити пляшкою?
Невже неурядицi у родинi можна виправити за допомогою склянки?
I найстрашнiше, що вони знають, чим це закiнчується, але кожний
вважає, що з ним такого не станеться. Я вважаю, що це жахливо.
Алкогольна, тютюнова, наркотична залежнiсть — це величезне зло,
яке перетворює людину на iстоту. Це та залежнiсть, вiд якої складно
врятуватися.

Кожен день сотнi людей вмирають вiд алкоголю та наркотикiв.
А як важко i боляче дивитися, як вмирають дiти i пiдлiтки! На мiй
погляд, тверезiсть все бiльше входить у моду, i це дуже гарний стан
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людини. Нiколи не запiзно зайнятися собою, своїм здоров’ям i життям.
Алкоголь можна замiнити багатьма корисними речами. Наприклад,
спорт! Вiн допоможе стати бiльш впевненим у собi, здоровою i гарною
людиною. Звiсно, це не єдиний варiант. В життi дуже багато цiкавих
i приємних речей: малювання, спiви, танцi, моделювання, вiдвiдування
музеїв, кiнотеатрiв i багато iншого.

Тверезiсть дозволяє людинi знайти себе у творчостi, бути в пошуку
нового. А ще дуже добра справа — це помiч дiтям з дитячого будинку.
Якщо весь день ви будете витрачати на дiтей, то у вас не буде часу на
спиртне. Адже дiти — найкращi лiки.

Сучасна молодь повинна зрозумiти: щоб досягти успiхiв, потрiбно
займатися спортом, вести здоровий спосiб життя. I шукати пiдтримки
у родичiв i близьких людей, а не вирiшувати свої проблеми алкоголем.

Мацко Дар’я В’ячеславiвна,
м. Керч, Крим

Я обираю тверезе життя
Навчаючись у школi, я починаю замислюватися над своїм життям.

Коли я закiнчу школу, що буде далi? Я багато думала й вирiшила жити
тверезо.

Якщо у мене буде тверезе мислення, то я буду успiшною в життi.
Якщо гарно вчитись, то можна отримати чудову роботу.

Я вважаю, що потрiбно вибирати тверезе мислення, бо це ознака
успiху в життi. Розум завжди цiнувався, ще споконвiкiв.

«Зустрiчають по одягу, а проводжають по розуму» — всi знають це
прислiв’я. Коли людина гарно вдягається й нiчого не знає, не матиме
успiху в майбутньому. З нею не захочуть спiлкуватися, адже не буде
про що говорити.

Ти без розуму — дивак,
Не кажи, що це не так.
Якщо будеш все ти знати,
Тебе будуть поважати.
За знаннями ти пiдеш —
В свiтi ти не пропадеш.
Якщо хочеш все ти знати,
Треба розум свiй навчати.
Якщо хочеш успiх мати,
Треба вам книжки читати.

Отже, я обираю тверезе мислення. Розум i знання нiколи не пiдве-
дуть, а мода й краса короткоплиннi, тож не треба завжди покладатись
на них. Тому я за тверезе життя.

Росткiвська Яна Олегiвна,
м. Кременець, Тернопiльська область

81



Твой выбор!
Зачем ты в руки взял спиртное, сигарету?
Ты хочешь молодую жизнь свою сломать?
Ведь всем давно известно — вредно это,
И выбор сделав раз, навеки всё ты можешь потерять.
Не будет у тебя семьи, карьеры и здоровья.
Один лишь полумрак и бездна впереди.
Боль в душах у родни, а также мамы слёзы.
Пойми всё это ты, пойми и отступи.
Ведь в жизни для тебя открыты все дороги,
Нужна лишь только цель, желанье и мечты.
Переступай же смело все пороги,
Добро и радость принесёшь всем людям ты.

Юдченко Юлия Александровна,
с. Синяк, Киевская область

За тверезу Україну
«Який батько — такий син. Яблуко вiд яблунi недалеко котиться.

З ким поведешся — того й наберешся», ряснiє усна народна творчiсть
крилатими висловами про сiм’ю, родину, державу. Бо сама ж держава —
це i є той неперервний ланцюжок iз мiльйонiв сiмей, багатих i бiдних,
порядних i не зовсiм.

Чомусь згадалися словаЮ. Яновського: «Рiд у державу вростає...»
А якiй їй бути — залежить вiд нас, на перший погляд, зовсiм непомiтних
цяточок в тому безкiнечному ланцюжку. А коли ж вiн часом рветься!?
I не через вiйни, повенi, землетруси чи хвороби, а завдяки негативним
звичкам людини: курiнню, наркоманiї, токсикоманiї. Та чи не найбiльше
потерпає суспiльство через алкоголь, що увiйшов у повсякденне життя
ледь не кожної родини.

На перший погляд, нiчого не станеться, коли одного разу хтось
пригостить тебе кiлькома грамами вина чи оковитої... А далi... пiшло-
поїхало. I вже не зупинити людину, не повернути до тверезого способу
життя.

I ми, дiти, майбутнє держави, живемо в цьому свiтi; на наших
очах руйнується, спивається — гине Україна, втрачаються моральнi
цiнностi людини. I як результат — дiти-сироти, позбавленi батькiвського
пiклування; горе-батьки, що не хочуть тверезо зрозумiти свої помилки.
А скiльки дитячих слiз i горя вiд своїх же рiдненьких батька чи мами,
материнських — вiд таких же синiв чи доньок...

На мою думку, алкоголiзм — дуже важка хвороба, з нею слiд
боротися не поодиноко, а всiм свiтом.

Колись (а менi це бабуся розповiдала) в Радянському Союзi був
уведений так званий «сухий закон», але, мабуть, ми, українцi, ще не

82



досягли того високого рiвня iнтелекту, культури, щоб втiлити його
у життя як основний закон тверезостi своєї держави. Тому i маємо,
що маємо.

Тож мимоволi i складаються у нерозривний ланцюжок правила
життя: «Твереза людина — щаслива сiм’я. Тверезi дiти — здорове
суспiльство. Тверезий народ — свiтле майбутнє».

I хочеться крикнути голосно, на весь свiт: «Люди! Не губiть себе,
свою родину! Отямтеся! Життя ж дається один раз, i прожити його
треба так, щоб не було боляче за безнадiйно прожитi роки! Я — за
тверезу Україну!»

Карапута Марiя Андрiївна,
с. Перемога, Чернiгiвська область

Як би нам жилося, якби всi жили тверезо

Україна посiдає одне з перших мiсць за вживанням алкоголю
населенням країни. Цей негативний показник примушує задуматися
кожного не лише над причинами, але й над наслiдками цього явища.

Одного разу мене запитали: «Як би нам жилося, якби всi жили
тверезо?»

На це питання є багато вiдповiдей. По-перше, була б менша небез-
пека вiд техногенних лих. Люди б робили все правильно i не спричиняли
рiзних вибухiв, пожеж та iнших бiд. Стало б менше аварiй на дорогах,
бо кожного дня в Українi гинуть десятки людей у ДТП, у бiльшостi
випадкiв спричинених з вини нетверезих учасникiв дорожнього руху.

По-друге, зменшилася б смертнiсть серед населення, адже вiд ал-
коголю та хвороб, пов’язаних з ним, вмирає велика кiлькiсть людей.
Вiн особливо небезпечний для дитячого органiзму, бо швидко викликає
залежнiсть, i дитина стає алкозалежною.

По-третє, у нашiй державi стало б у рази бiльше щасливих сiмей,
оскiльки сварки, розлучення, покинутi дiти — це, на жаль, найчастiше
є результатом вживання батьками алкоголю.

Цей список можна продовжувати i продовжувати, бо алкоголь —
це зло. Цю тему кожного року ми розглядаємо на уроках основ здоров’я.
На жаль, не всi учнi роблять правильнi висновки i ступають на непра-
вильний шлях, обираючи таким чином трагiчний кiнець життя. Менi
вiд душi шкода їх, але допомогти їм можуть дорослi тiльки власним
позитивним прикладом.

Отже, можна зробити висновок: якби всi жили тверезо, то наше
життя покращилося б.

Кабиш Юрiй Володимирович,
с. Рожни, Київська область
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Як би нам жилося, якби усi жили тверезо
Якщо здоровi дiти України —
Прекрасне майбутнє нас чека.
Пильнуймо ж здоров’я i завтра й сьогоднi,
То будем вродливi, здоровi та моднi.
Про вигляд, фiгуру i душу свою подбайте,
Алкоголю нiколи не вживайте!
Адже вiн губить тiлесне здоров’я людей,
Вiн губить розумовi здiбностi дiтей,
Губить добробут i щастя сiмей,
Губить душi мiльйонiв людей.
Люди, я прошу, молю!
Бережiть Ви душу свою,
Не вживайте горiлку, вино,
Бо пияцтво — безумство воно!
Скiльки дiтей-сирiт залишило,
Скiльки сiмей прекрасних розбило...
А як би гарно усi жили,
Щоб завжди тверезими були!
Про дiтей щоб дбали,
Щоб родину шанували —
Тодi би щастя усi мали
Й життя прекрасне будували!

Керимова Анастасiя Фаїгiвна,
с. Немiя, Вiнницька область

Буде твереза вся Україна
Ви — люди, ви — наше майбутнє?
У себе загляньте, чи є що там путнє?
Кожен другий має ваду таку —
Губити себе у пляшках коньяку.
Любити себе — не означа зазнаватись.
Не потрiбно вiд горя за чарку хапатись!
За Україну давайте всi разом боротись,
У щастi i в злагодi разом забутись!
Ми — всi рiвнi, як сестри з братами,
Проти сп’янiння вирушай разом з нами!

Любима Алiна Миколаївна,
с. Дiвички, Київська область
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Я обираю тверезе життя
Життя — моменти швидкоплиннi,
Є тривожнi, є щасливi.
Я — за тверезу Україну!
Маю думку я єдину!
Спонукаю я усiх:
Мати лише щирий смiх!
Iз любов’ю до пиття
Не злюбити вам життя.
Жалiсть, зради, каяття —
Це i є твоє життя?
Подивись у себе, друже,
Чи для тебе це байдуже?
Глибше глянь в свої свiти:
Змогли ми, i зможеш ти!

Любима Алiна Миколаївна,
с. Дiвички, Київська область

Машина кольору перестиглої вишнi
Марiйка плакала. Сльози котилися по її щоках i скапували на стiл.

Здавалося, то сам дощ, який щедро гупав за вiкном, закинув на це
прекрасне личко свої струменi.

За вiкном стоїть новесенька машина, щойно куплена чоловiком
Марiйки. Вона була такого ж кольору, як i та, у якiй загинув її коханий
Славко, її перша любов, її перший розпач. Марiйка не могла бачити цiєї
нової, такої ж лискучої та ошатної, кольору перестиглої вишнi.

Чоловiк метушився бiля дорогої покупки, напинав над нею iмпро-
вiзований дашок з брезенту, аби не залило, а Марiйка навiть боялася
вийти туди, торкнутися полiрованих бокiв та сiсти...

А тодi, п’ять рокiв тому, вона не боялася. Пiшла би за своїм
Славком у вогонь i воду. I щиро радiла, коли батько подарував йому
машину. Усе складалося так, як хотiлося: Славко через мiсяць захистить
диплом, i вони одружаться, стануть до роботи, створять добру сiм’ю.

Та як же без друзiв? Ось вони, сусiдськi хлопцi, заздро поглядають
до двору, напрошуються на могорич. Обмити машину — це святе! Щоб
добре бiгала! I Славко виносить випивку i закуску. Сам пригощається,
весело рекламуючи кожен гвинтик своєї красунi. А вона, Марiйка, щиро
радiє з того, що всi задоволенi.

Але друзi не вгамовуються i просять покататися. I Славко сiдає
за кермо: вiн — мужик, вiн справиться! I Марiйка уже з тривогою
спостерiгає за тим, що вiдбувається. Вона все ще вiрить у свою щасливу
зiрку.

Машина вiд’їхала, i, набираючи швидкiсть, щезла в кiнцi вулицi.
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...Хлопцi усе не поверталися. Славкова мати ховала сердитий по-
гляд. А батько все заспокоював, що, мовляв, до клубу, напевно, по-
котили. А у Марiйчинiй душi щось глузливо i пiдленько шкреблося:
«П’яному море по колiна!»

Вранцi уже все село било на сполох: нема хлопцiв, нема машини,
нема слiдочку вiд них, i нiхто їх не бачив. Бiля хати даремно стояв мiлi-
цейський уазик, а постарiлi за нiч Славковi батьки пильно вдивлялися
у далечiнь.

До вечора стало вiдомо, що всi четверо друзiв загинули. Слизька
дорога привела невмiлого, та ще й п’яного водiя до мiсцевого ставка...

За що? Чому так? Хiба не могло бути iнакше? Думкам не було
меж. Як не було кiнця-краю розпачу: як вона тепер без нього?

Без Славка вона уже п’ять рокiв. Пiшла замiж за iншого, нехай i не
за такого славного, рiдного. Та вiн не п’є горiлки на догоду iншим. Вiн
нiколи не стане ризикувати життям через спиртне. I дiтей своїх вони
навчать цiнувати власне життя та здоров’я, не топити його в оковитiй.

Новенька машина кольору перестиглої вишнi гордовито виблискує
перед вiкнами. До хати, радiсний та розпашiлий вiд збудження, влiтає
трирiчний синок: «Мамо, а ти бачила машину?»

Сльози на щоках висихають, i очi здивовано заокруглюються: «Яку
машину, Славчику? Ой, яка ж гарна! Поїдемо кататися?»

Гордiйчук Мирослава Тарасiвна,
с. Вельбiвно, Рiвненська область

Я обираю тверезий спосiб життя
Тверезий стан та тверезий свiтогляд вважаються одними з най-

важливiших цiнностей сучасної людини.
Тверезе повсякдення — набагато кориснiше, нiж отруєння алко-

голем та п’янi застiлля. Чи варто згубити своє здоров’я та життя
задля небагатьох миттєвостей задоволення вiд алкоголю? Звичайно, нi.
В сучасному суспiльствi вживання алкоголю несумiсне з повноцiнним
iснуванням. Алкоголь руйнує сiм’ї, створює великi проблеми. I саме
цi наслiдки призводять до деградацiї як однiєї людини, так i всього
суспiльства. Навiщо труїти свiй органiзм, позбавляти себе здоров’я, ни-
щити своє життя? Якщо можна жити повноцiнним життям у тверезому
станi, радiти усьому. Але це залежить вiд кожного з нас. Особливо
у сучасному свiтi алкозалежними є пiдлiтки.

Багато сумнiвних компанiй людей утворюється, до яких з кожним
днем приєднуються все новi i новi пiдлiтки. I далi так продовжуватись
не може. Сьогоднi iснує багато органiзацiй та громадських об’єднань, що
пропагують тверезий спосiб життя, якi реально допомагають позбутися
алкогольної залежностi у людей. Але не лише цi органiзацiї мають
пропагувати тверезий спосiб життя, а й кожна людина має усвiдомити

86



критичний стан суспiльства i певним чином допомогти. Не можна гаяти
часу, потрiбно боротися з алкогольною залежнiстю.

Я — за здоровий спосiб життя! Адже дiвчинi недопустимо вживати
алкогольнi «напої». Я хочу, щоб мої дiти були здоровi та щасливi, щоб
їхнє життя було повноцiнним. Багато дiтей з обмеженими можливо-
стями потерпають вiд наруги своїх алкозалежних батькiв. I тому я не
можу допустити це зi своїми майбутнiми дiтьми, внуками. Я хочу, щоб
мої дiти мали свiтле майбутнє, тверезий свiтогляд. Але це залежить
в певнiй мiрi i вiд мене, вiд моїх дiй.

Я знаю сiм’ї, де батьки мають алкогольну залежнiсть. Вiчнi свар-
ки, бiйки цих членiв родини справляють гнiтюче враження як на дiтей
тих сiмей, так i на оточуючих. Менi важко це сприймати. Я не хочу, щоб
це продовжувалося, потрiбно дiяти. Можливо, коли я стану дорослою,
в мене буде бiльше можливостей посприяти цьому, започаткувавши новi
органiзацiї та об’єднання з метою допомоги цим людям.

Я вважаю, що дiяти потрiбно зараз i не вiдкладати це у довгий
ящик, адже я прагну свiтлого майбутнього для майбутнього поколiння!

Гурська Дар’я Анатолiївна,
м. Шепетiвка, Хмельницька область

Крик душi (Сповiдь)
У мене є двоюрiдна сестричка. Нашi мами — рiднi сестри. Все було б ду-

же добре, але її мама п’є горiлку, а моя — нi. З сестричкою ми дружимо, вона
дуже часто приходить до нас. Одного разу, пiсля чергового вживання мамою
спиртного, вона менi, шукаючи пiдтримки, гiрко виплакалась на плече. Ось
її сповiдь.

Моя матуся п’є горiлку...
I серце рветься вiд жалю.
Тож знов сиджу я пiд причiлком.8
Про долю думаю свою...
Не було в мене нi дитинства,
Нi гарних iграшок, як у дiтей,
Нi добрих слiв, нi твого материнства...
Не притуляла ти нiколи до грудей.
А винна в цьому та горiлка,
Що витравила людське все з душi.
Лились дитячi сльози на тарiлку
I градом падали на зошит. Ми — чужi.
Навiщо цi випробування
На долю випали менi?

8Причiлок — бiчний фасад споруди, торцева стiна прямокутного зрубу; звис даху
на торцевiй частинi будiвлi для захисту стiн вiд сонячного перегрiву.
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Не було радостi — самi страждання
Подарувала доньцi ти в життi.
По телевiзору реклама
«Немирiвську», «Морошу» прославля,
А тут в безвиходi, без мами
Кричить, кричить, кричить дитя...
Що ж робите, шановнi бiзнесмени?
Ви губите, руйнуєте життя!
Чи грошi важливiшi, джентльмени?
Побiйтеся ви Господа Христа!
Я маю мрiю: дуже б я хотiла,
Щоб алкоголь пропав навiк,
I щоб прийдешнi поколiння
Смаку вина не звiдали повiк.
Здається, що земля розквiтла б знову
Вiд посмiшок, вiд радостi, добра.
Тому i виголошую промову:
Задуматись усiм прийшла пора.
Я хочу, щоб мене усi почули
Отi, хто виробляє алкоголь!
Нещастя вiдiйшло би у минуле,
I покалiчених не було б доль.

Залевський В’ячеслав Валерiйович,
с. Пиковець, Вiнницька область

Я обираю тверезе життя
Дата: 31 березня 2014 року

Привiт, мiй любий щоденнику!
Сьогоднi я ходила в гостi до моєї однокласницi Нiни. Ми повиннi

були зробити невiдкладну справу — стiнгазету про життя без шкiдливих
звичок. Я знайшла в Iнтернетi необхiдну iнформацiю, а оскiльки Нiна
дуже гарно малює, оформлення було її завданням.

Стояла тепла сонячна погода, ми сидiли на дворi за столиком
i працювали. Ми розмовляли про те, що дiйсно, якi нерозумнi люди,
що спокушаються шкiдливими звичками.

В цей момент на подвiр’я зайшов батько Нiни, вiн був п’яний
i ледве пересував ноги. Дiвчинцi, напевно, стало незручно i соромно за
свого батька. Я, звичайно, вдала, що нiчого не помiтила. Так, я знала,
що її тато п’є, але в школi нiхто з нас не обговорював цю тему. Я уявляю,
як їй важко.

Одного разу ми органiзовували свято татуся i розповiдали про
своїх батькiв. Кожна розповiдь була цiкавою, вiдмiнною вiд попереднiх.
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Нiна обмежилася простими словами, а ще сказала, що її батько добрий
i вона його любить, але вiн хворий i не змiг прийти на свято.

З наших розмов я зрозумiла, що Нiна багато допомагає матерi,
якiй доводиться виконувати важку працю.

Ми ще трiшки посидiли, i я почула, як тато Нiни почав крича-
ти, сваритися з мамою. Я сказала, що менi треба швидко додому, та
попрощалася з однокласницею.

Коли я зачинила хвiртку i вiдiйшла вiд подвiр’я, то почула, як
Нiна плаче. Менi стало дуже шкода її, адже вона, напевно, теж хоче
бiльше часу проводити разом з батьком, пiти на природу, щось разом
змайструвати, або просто поговорити — так, як це повинно бути.

Нiна часто з радiстю розповiдала, що її тато вправний майстер
по виробах з дерева, на 8 Березня цього року вiн подарував їй чу-
дову шкатулку, а мамi — гарну картину, якi зробив своїми руками.
Нiна приносила їх до школи, i ми були враженi, бо у Нiниного батька
справдi «золотi руки». Але коли людина багато п’є, вона стає зовсiм
iншою, з нею не хочеться спiлкуватися, не говорячи уже про шкоду для
здоров’я.

Чи думають батьки-алкоголiки про своїх дiтей? Їм же дуже бо-
ляче бачити своїх батькiв такими. Той, хто п’є, втрачає все: роботу,
грошi, справжнiх друзiв, та найголовнiше — близьких людей. Його
найкращими друзями стають такi, як вiн, i пляшка з горiлкою.

Я боюсь, що Нiна... iще трохи, i вона може зненавидiти свого
батька. Чи хоче цього вiн? Думаю, що нi, коли тверезий. Адже ще не
пiзно все зупинити, вiн повинен думати про близьких йому людей. В той
час, коли дитинi потрiбна його допомога, вiн стає в’язнем алкоголю.

Напевно, Нiна не хоче повертатися додому, де на неї чекають
сльози, п’янi сварки, важка робота. Такi дiти практично втрачають
своє дитинство. Вiдтепер у них є два шляхи: або чимшвидше покинути
свiй дiм, пiти десь вчитися i нiколи не згадувати про дитинство, жити
нормальним життям; або ж стати такими самими, як їхнi батьки —
пропадати у компанiях i... пити.

Скiльки ж є людей, якi колись були успiшними, мали все, але
через алкоголь не мають нiчого! Вони живуть вiд пляшки до пляшки
i йдуть на все, щоб здобути собi грошi на цю отруту. Але, з iншого боку,
такi люди дiйсно хворi, i їм дуже потрiбна допомога, особливо рiдних
та близьких. Їх потрiбно, насамперед, лiкувати, просити вiдвернутися
вiд своїх шкiдливих звичок. Звичайно, це нелегко, але треба набратися
терпiння i дуже постаратися допомогти такiй людинi позбавитися вiд
алкогольної залежностi.

Я є щасливою. Я люблю своїх батькiв i свого брата, а ще твердо
знаю, що завжди буду пропагувати здоровий спосiб життя.

Бурлак Марiя Богданiвна,
с. Лосяч, Тернопiльська область
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Тверезе життя — це також щастя
У чому полягає щастя кожного iз нас? Однi вiдповiдають, що

у грошах, iншi вбачають його у славi чи престижнiй роботi. Щастя
в кожного рiзне, адже ми iндивiдуальностi. Але ж хiба не буває в людей
спiльного щастя? Того щастя, якого хоче кожна людина? Того, яке
об’єднує нас усiх? Звичайно, що є, i полягає воно у тому, що ти маєш
близьких людей. Але не просто близьких, а тих, якi тебе розумiють,
пiдтримують, яким ти потрiбен настiльки, наскiльки вони потрiбнi
тобi. Саме у такi хвилини ми вiдчуваємо справжнє щастя: нас чують,
зважають на нашi почуття, думки. Коли за нас хвилюються, про нас
пам’ятають, нами цiкавляться, як людьми, живими людьми, якi теж
щось вмiють, прагнуть навчитися бiльшого, вразливi. Але, на жаль, не
кожна людина може вiдчути таке щастя, як от моя подруга.

Має вона довге, майже до колiн, золотаве волосся, яке виграє на
сонцi сотнями золотих вiдтiнкiв. I коли дiвчинка, а звуть її Галинкою,
йшла, шовковисте волосся колихав вiтер: то пiдiймав, то опускав до-
низу, сплiтаючи у дивовижне мереживо та пустотливо граючись ним.
I щоразу все бiльше i бiльше виблискувало на сонцi, неначе волосся —
то i є саме сонце. Її блакитнi очi схожi на небо, однак часто вони були
сумнi, наче встеленi хмарами. Вона не вiдчувала, що була потрiбною
власному батьковi, з якого щодня, по краплинi, безжально висмоктував
життя алкоголь, перетворюючи на байдужу до усього, первiсну iстоту
з поглядом хижого звiра.

Її батько Петро був програмiстом, добре знав свою справу, вiдмiнно
справлявся з роботою. Але раптом рiзко помiнялося його життя, сенсом
якого стало спиртне. На жаль, вiн став залежним вiд алкоголю. Крiм
нього не бачив нiчого: анi роботи, яку колись так обожнював, анi рiдну
доньку, котра колись була найцiннiшою у його життi, а про стосунки
в сiм’ї годi й казати. Ранiше була гарна пара, сусiди й надивитися
не могли, заздрили такiй гармонiї. Ця сiм’я була прикладом для всiх
сусiдiв. Винен алкоголь, який губить долi i навiть життя сотень, тисяч
людей. I через вживання батьком алкоголю страждала дiвчинка. Вона
так прагнула вiдчути батькiвську любов, почути добре слово, однак
лише помiчала холодний, затуманений погляд батька. Пiсля роботи вiн
найчастiше з’являвся нетверезим, а вiд нього линув рiзкий запах, що
так уже набрид дiвчинцi. Вже й забула, коли востаннє чула радiсний
смiх в родинi.

Та одного разу з батьком трапилась доволi кумедна iсторiя, що
перевернула його життя з нiг на голову.

Пiсля чергової сварки вiн вмостився у лiжко i солодко заснув.
Однак сон виявився не з приємних. Батько Галинки побачив, що перед
ним кованi важкi дверi. Iз побоюванням вiдчинив їх i став розглядати
все. Кiмната була свiтла, меблi були вiдсутнi. Назустрiч вийшов дiдусь.
Вiн застерiг чоловiка, що тепер вiд нього щастя вiдвернулось. I це буде
тривати до тих пiр, поки вiн не перестане пити спиртнi «напої».
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Програмiст прокинувся зранку i вирушив на роботу, вважаючи, що
це все вигадки. Однак цiлий день йому не таланило. Вже навiть почав
з комп’ютером говорити (десь вичитав таке колись з книги), нiчого не
допомагало. I так вiдбувалося щодня. Здавалося, що вiн — як герой
фiльму «День бабака»: кожен наступний день нагадував йому поперед-
нiй, нiчого не змiнювалося на краще. Колеги навiть стали насмiхатися.
Тодi Петро зрештою задумався, став бiльше часу проводити зi своїми
рiдними i залишив шкiдливу звичку в минулому.

Аж тодi життя змiнилося, везiння повернулося до нього, дочка
i дружина були на сьомому небi вiд щастя.

Гiрко усвiдомлювати, що так страждає безлiч невинних дiтей, якi
також хочуть батькiвської любовi, тепла. Дехто прагне сховатися вiд
проблем i топить своє лихо в чарцi, хоч, можливо, варто вiдкинути усi
страхи i спробувати щось змiнити.

Добре було б знати, де проживає цей фантастичний дiдусь, однак
Петро також не знає. Мiстика. А як би усе помiнялось, коли б обирали
тверезе життя. Було б менше злочинiв, адже левова частка з них скоєна
в нетверезому станi; люди жили б довше i були б веселiшими.

Скажете, мрiйниця. Але я переконана, що все можливо, потрiбно
лише бажання кожного.

Я за тверезе життя i за те, щоб у свiтi, в Українi не було нещасли-
вих людей, чиї долi руйнує алкоголь, щоб кожен вiв тверезий, здоровий
спосiб життя. Усе ж можливо.

Величко Крiстiна Андрiївна,
м. Кам’янець-Подiльський, Хмельницька область

Я обираю тверезе життя
Чудес на свiт є чимало.
Найбiльше диво — це життя.
Благословенна будь, о жiнко-мамо,
За тебе молиться дитя.
Дзвонили гучно в храмi дзвони:
Христос воскрес! Христос воскрес!
I двi малесенькi долонi
Дитя тягнуло до небес.
— Пробач менi, мiй милий Боже,
Бабуся каже, що ти є.
Що ти усiм нам допоможеш,
Почуй прохання i моє.
Прошу я зовсiм не для себе,
У мене братик є маленький.
Йому любовi й ласки треба,
Щодня вiн кличе маму-неньку.
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Але вона не помiчає,
Знов топче стежку до крамницi.
Отруту-алкоголь придбає —
Й несе додому тi сестрицi.
Не нас, а їх ласкає й любить.
Пляшки — то їй найпершi друзi...
Своє життя i наше губить,
Ми ж, мов трава, зростаєм в лузi.
Я вiрю, Господи, ти можеш
Усе зробить на свiтi кращим.
Менi i брату допоможеш
Не стать непотребом пропащим.
Оздорови матусю, Боже.
Зiшли своє благословiння.
Молитва чарку переможе,
Дай мамi мудростi й прозрiння.
Нехай нiхто її не судить...
Я принесу для мами щонайкращих квiтiв.
I хай вона мене поки iще не любить,
Та я люблю її найбiльше в свiтi.
Чудес на свiтi є чимало.
Найбiльше диво — це життя.
Благословенна будь, о жiнко-мамо,
За тебе молиться дитя.

Гречка Уляна Михайлiвна,
м. Борщiв, Тернопiльська область

Нетверезе минуле, що згодом руйнує щасливе життя
Нестерпне життя, частi п’янки, поганий приклад батькiв — усе це

не раз доводилось бачити сучасним дiтям. В Українi, на жаль, бiльшiсть
людей страждає цiєю недугою, хворобою XXI сторiччя.

Алкоголiзм — це важка хвороба, залежнiсть, через яку знищується
багато людських доль. Кожна третя дитина в сiм’ях може зустрiтися
з поганим прикладом батькiв, що страждають алкоголiзмом.

Часто буває так, що через алкоголь з’являються хворi, небажаннi
дiти. Згодом батьки цих нi в чому не винних дiтей вiдмовляються вiд
них, вiддають у дитячi будинки. Не розумiючи, що самi виннi в тому,
що вони народилися хворими, адже вели нездоровий спосiб життя.
Розумiння скоєного до цих горе-батькiв приходить з часом, але не
завжди вчасно. Це всього-на-всього один негативний приклад впливу
алкоголю на людину та її життя, таких прикладiв є безлiч.
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Наприклад, людина вживала алкоголь змолоду, i лише в зрiлому
вiцi зрозумiла свої помилки: ну звiсно, адже молодiсть вiдлинула на-
зад, пора будувати родину. Звернувшись до лiкаря, людина дiзналася
страшний дiагноз — безплiддя, викликане помилками минулого. Надiї
вмерли — мати свою рiдну кровиночку не вийде, i все через те, що
змолоду не вберегла своє здоров’я. Тому, люди, я до вас звертаюсь: не
будьте зухвалими у вiдношеннi до свого здоров’я, адже деякi помилки
минулого не виправити в майбутньому. Це ще один негативний приклад
шкiдливого впливу алкоголю на людину.

Скiльки смертей щодня — ми можемо бачити по телевiзору, чи-
тати в газетних шпальтах, в iнтернетi — вiдбувається через алкоголь!
Недавно чоловiк, що їхав у станi алкогольного сп’янiння, збив 38-рiчну
жiнку, матiр трьох дiтей. В цiєї жiнки залишилось троє дiтей сирiт —
на кого вони тепер будуть, як складеться їхнє життя?! В цьому випадку
алкоголь зруйнував десятки людських доль, адже водiй тепер буде
у в’язницi, в нього, до речi, теж є маленька дитина. Троє дiтей — двi
дiвчинки та один хлопчик — назавжди залишаться сирiтками. Вбитi
горем батьки загиблої, жiнка водiя, що залишилась сама з дитиною на
руках, та чоловiк загиблої.

Хiба цього мало, пояснiть менi? А таких випадкiв сотнi, тисячi.
Треба вчитися на власних помилках, або ще краще — на помилках
iнших, доки ми не скоїли свої. Я вас прошу, схаменiться, доки не пiзно.
Одумайтесь, поки є час! Скiльки душ скалiчено та пошматовано через
посланця диявола (алкоголь)? Скiльки душ тепер страждає на землi та
пiшло у вiчне саме через нього?!

Якщо ви не хочете повторити гiркi долi своїх попередникiв, станьте
на iстинний, праведний шлях. Покiнчiть з пагубними звичками, почнiть
нове життя — життя з бiлого аркушу паперу.

Велике дякую усiм, хто мене почув або хоча б почав сумнiватись
у правильностi свого вибору. Я отримаю велику радiсть, знаючи, що
навiть одна людина прислухалась до мене i до свого серця. Щиро вам,
вiд усього серця, дякую!!!

Шуляк Катерина Iгорiвна,
м. Шепетiвка, Хмельницька область

Опам’ятайся, жiнко!
За вiкном шумить весна.
Блакитне небо сяє.
Здається, нi бiди, нi горя
На цiй землi немає.
Та ось я бачу за вiкном:
Дитя щось в смiтнику шукає,
Нiкому не потрiбне — навiть мамi,
В якої совiстi й на грiш немає.
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Затьмарило її пияцтво люте,
Вiддала без оглядки за чарчину,
Не думаючи зовсiм про майбутнє,
Свою кровиночку — свою дитину.
Опам’ятайся, жiнко, ти ж бо мати,
Тобi сам Бог велiв в небеснiй синi
I матiр’ю, й хранителькою стати
Своїй родинi та своїй дитинi!
У тебе мiсiя велика й незмiрима:
На цiй землi продовжувати рiд.
Щоб у вiках прославилась людина,
Щоб не змалiв, щоб не здрiбнiв наш свiт.

Гузар Марiя Ярославiвна,
с. Бичкiвцi, Тернопiльська область

Есе-бувальщина «Матусю, я так тебе люблю!»
Того похмурого, сiрого дня нам довелося довгенько чекати поїзда.

На вокзал приїхали ранiше, щоб не запiзнитися. Тож отих пiвтори
години, здавалося, стали вiчнiстю. Недарма наша бабуся любить при-
казувати: «Немає гiрше нiчого, нiж чекати та доганяти». Можливо.

На вокзалi, як на вокзалi. Завжди людно, гамiрно. Однi сiдають
на лавочки, iншi встають. Тi тицяються без причини, дехто дрiмає. Але
найбiльше дошкуляють п’яницi: що молодi, а що люди середнього та
навiть старшого вiку. Їх тут так багато. Вони галакають, безпiдставно
регочуть, «чiпляються» до пасажирiв. Боже, як страшно!

Дивлячись на це все, сивокоса тiтонька, яка сидiла коло нас, не
витримала i порушила мовчанку: «Господи, до чого приводить горiлка,
на кого перетворює людину, яку бiду приносить у с́iм’ї», — i журливо
похитала головою. I якось невимушено, з болем та печаллю почала
розказувати бувальщину, яка трапилася в їхньому селi.

Кажуть, якщо п’є в сiм’ї чоловiк, то хата горить з одного кутка,
а якщо жiнка — то з усiх чотирьох. Так i було. Молоде подружжя
пустило до хати «зеленого змiя», «закохалося» в чарку. Щоденнi п’янки,
гулянки, розпусне життя привело до непоправної бiди i горя. Занедбали
господарство: нi в хатi, нi на городi, нi в хлiвi — нiчого не роблять —
п’ють. Попропивали? де що було. Щоб вечором випити, то зранку
треба йти на «промисли» — красти. Та це тривало недовго. Попалися.
Чоловiк потрапив за грати, а жiнку помилували — залишили вдома
iз семирiчною Катрусею. Молода мама i не думала кидати «ремесло»
i братися за розум, бо потяг до спиртного був сильнiшим за усе на свiтi.
Ставала дедалi агресивнiшою, злющою, страхiтливiшою. Будь-яка доза
алкоголю не пом’якшувала її серце.
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Вихованням дiвчинки не займалася, пiдвищувала на неї голос,
чинила насилля, безпiдставно наказувала. Але, не дивлячись на неадек-
ватну поведiнку матерi, Катруся горнулася до неї, витирала заплаканi
оченята i нiжно обiймала п’яну маму за шию. Вона завжди боялася
залишатися вдома сама i з нетерпiнням чекала повернення найрiднiшої
людини, в якому станi вона б не прийшла.

На цей раз п’яниця забарилася. Довго її не було. А Катруся
не спала, голод дошкуляв, не давав заснути. Уроки вже поробила,
тож шукала собi забавлянку. Дiстала альбомний листок i маминою
губною помадою старанно вивела останнє у своєму життi зiзнання:
«Матусю, я так тебе люблю». Помилувалася своїм мистецтвом, схилила
голiвоньку на стiл i непомiтно задрiмала.

Матуся ввiрвалася до хати не сама, а з п’яною ватагою. Побачивши
вимальовану помаду, вiд яростi осатанiла. Люто вхопила сонне дитя
i зiгнала на ньому всю свою злiсть i ненависть.

Лiкарi наполегливо боролися за життя безневинно убiєнної дитини.
Але побої були несумiснi з життям. Катруся померла.

Не одразу усвiдомила матуся те, що скоїла, якого непоправного
лиха наробила. Лише пiсля повернення iз в’язницi та довготривалого
лiкування зрозумiла, що «немає гiрше нiчого, нiж без надiї чекати
з того свiту свою єдину кровиночку та доганяти свої даремно змарнованi
молодi роки».

А на сiльському цвинтарi дбайливо впорядкована могила Катрусi,
то мiсцевi жителi та учнi школи доглядають. На хрестi викарбуванi
слова, якi кожному ятрять душу, розривають серце: «Матусю, я так
тебе любила...», i написанi уже не губною помадою...

Попович Галина Сергiївна,
с. Немиринцi, Хмельницька область

Жахливе лихо
Стiй, зупинись!
Стань розумнiшим, посмiхнись.
Життя дане один лиш раз,
Тож не марнуй ти, друже, час!
I пам’ятай: шкiдливi звички
До поганого призводять,
Вони лише здоров’ю шкодять!

У нашому селi, неподалiк вiд мене, жила сiм’я. На перший погляд,
звичайна сiм’я: чоловiк Олег, дружина Галина та донька Iринка.

Я товаришувала з Iринкою, тому частенько бувала в їхнiй оселi.
Ми любили гратися в рiзнi iгри з дядьком Олегом, тiтка Галина приго-
щала нас смачними пирiжечками та рiзними ласощами.
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Але одного дня трапилося лихо: невилiковна хвороба забрала
з життя тiтку Галину... Дуже довго дядько Олег з Iринкою переживали
цю втрату. Та бiда не приходить одна... Дядько Олег почав заливати
своє горе горiлкою. Всi грошi вiн витрачав на оковиту. Iринка не раз
благала тата кинути цю шкiдливу звичку, та вiн прохання доньки нiби
й не чув.

Одного разу, будучи в нетверезому станi, сiв за кермо автомобiля.
Проїхавши декiлька метрiв, дядько Олег втратив контроль над керуван-
ням автомобiля i з’їхав з дороги прямiсiнько в натовп людей, якi чекали
на автобус. Це було жахливо... Декiлька людей постраждали частково,
деякi — потрапили до лiкарнi. Сам дядько Олег отримав незначнi
поранення, але морально вiн дуже постраждав. Iринка, дiзнавшись про
аварiю, була приголомшена: вона дуже боялася втратити татка, адже,
крiм нього, в неї нiкого не було. На щастя, все закiнчилося добре.
Дядько Олег, отямившись вiд скоєного, нарештi зрозумiв, що пияцтво
до добра не доведе. Вiн пообiцяв донечцi, що бiльше такого не буде.

Зараз Iринка щаслива, тому що в неї є татусь, який буде поруч
з нею завжди, i нiщо не завадить їх сiмейному щастю.

Рябошапка Олеся Василiвна,
с. Плахтiївка, Одеська область

Моя сiм’я живе тверезо!
Моя сiм’я живе тверезо,
I це для мене приклад у життi!
Моя сiм’я живе тверезо,
I я бажаю, щоб усi такi були!
Це страшно, коли люди
Самi вбивають у собi життя.
Тому повиннi всi ми пам’ятати,
Що алкоголь в життi не помага.
В тверезої людини
Все в життi прекрасно,
Поля, луги, рiчки
I сонце з вiтром радують її.
Тому пишаймося ми, дiти,
Своїм тверезим способом життя,
Бо лиш у таких сiм’ях
Буває мир i злагода в душi!

Корженко Янiна Вiталiївна,
с. Насташка, Київська область
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Пишуть учнi 9 класiв

Я вибираю тверезий спосiб життя
Я вибираю тверезий спосiб життя.
Мене пiдтримують всi в окрузi:
I мама, i тато, й бабуся моя,
Мої однокласники й вiрнi друзi.
Нелегко утриматись людям нинi
Вiд рiзних спокусливих пропозицiй,
Коли в кожнiй хатi з блакитних екранiв
Рекламують «напої» i вчать, як похмелитись.
Здається, вип’єш — i жить цiкавiше!
Настрiй джин-тонiк завжди пiднiме,
«Енергетичний напiй» звеселить,
Та здоров’я, спокiй i силу вiднiме!
А скiльки, задумайтесь, слiз принесла
Горiлка у кожну нашу родину!
Конфлiктiв безлiч мiж батьком i сином,
I сварок, i бiйок, i смертей лавину.
То хата через недопалок стлiла,
Вiд пiкнiку десь пiвлiсу згорiло,
То дiток маленьких в притулок забрали,
Бо рiднi батьки на горiлочку їх промiняли.
Не хочу я в п’яному свiтi жити,
Де людьми керує горiлка й вино.
Я хочу довкола себе все любити,
Життю радiти, щасливим бути, творити добро!
До всiх українських людей звертаюся нинi:
— Допоможiмо нашiй неньцi Українi!
Бо якщо не будем горiлцi чинить перешкод —
Згине нацiя, загине український народ!

Прит Iлля Володимирович,
с. Осницьк, Рiвненська область
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Як би нам жилося, коли б Україна була тверезою
Зараз у нашiй країнi серед пiдлiткiв розвинулося пияцтво. Майже

кожен третiй пiдлiток вживає алкогольнi «напої».
У мiстах, особливо обласних, я не раз бачила, як пiдлiтки вiком

13–15 рокiв п’ють, курять, лаються. Я не розумiю, куди дивляться їхнi
батьки, вчителi? Як, врештi-решт, продавцi продають їм цей товар?

Щоб зменшити вживання шкiдливих речовин, я б запропонувала
уряду України з батькiв кожного п’яного або накуреного пiдлiтка стягу-
вати штраф в розмiрi 1500 гривень, а якщо це не допоможе, то садила б
їх на 7 днiв у в’язницю. Через неуважних продавцiв, якi не перевiряють
паспорти, через батькiв, якi не слiдкують за своїми дiтьми, — вони
просто деградують.

Дехто думає, що частiше спиваються та стають наркоманами хлоп-
цi, але — нi! Дiвчата теж часто починають пити та курити тiльки
тому, що хочуть сподобатись хлопцям, через це збiльшується кiлькiсть
абортiв, смертей, нервових зривiв, калiцтв i нещасних випадкiв.

Але, на мою думку, юнакам подобаються «крутi» дiвчата для
розваг, а для спiльного життя вони вибирають iнших.

Якби ввели бiльш суворий нагляд за продажем алкоголю, нiкотину,
вiльним часом дiтей, то свiт набагато б змiнився в кращу сторону.
Замiсть алкоголiкiв, наркоманiв були б чоловiки та жiнки, якi працю-
ють, мають сiм’ї, було б бiльше робочої сили, розвивалися б заводи,
пiдприємства, мiста i села. Не було б самогубств i вбивств. Україна
стала б бiльш розвиненою країною.

Якби мої однолiтки були моїми однодумцями, то все було б наба-
гато простiше, нiкого не треба було б заставляти вiдмовлятися вiд тої
чи iншої шкiдливої звички!

Левицька Марiя Миколаївна,
м. Бережани, Тернопiльська область

Я обираю тверезе життя
Багато хто любить випити щось, мiцнiше за каву — це є спиртнi

«напої» (алкоголь). Дехто думає, якщо вип’є, то йому стане легше, але
це не так. Спочатку алкоголь потрапляє в кров, а потiм i по всiх органах
тiла, i до мозку, через це порушується координацiя рухiв, i людина не
контролює себе.

Пiсля п’янки людинi болить голова, i вона не може зiбратися з дум-
ками. Деякi можуть i не прокинутись, точнiше померти. В кращому
випадку може бути отруєння алкоголем.

На даний час людина починає пити, курити з 13–14 рокiв, i це
кожен третiй пiдлiток. Наслiдки вiд усього цього: прогулюють школу;
зв’язуються з поганою компанiєю; можуть стати наркоманами; недовiра
батькiв; частi непорозумiння; вiд них вiдмовляються друзi; виганяють
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зi школи (училища, коледжу i т. д.); проблеми з роботою; проблеми зi
здоров’ям.

Зараз почали пити дiвчата, жiнки. Таке вiдчуття, що вони хочуть
показати, якi вони «класнi» та «крутi». А менi здається, а точнiше
я навiть впевнена, що це погано, тому що вони не думають про близьких,
i про дiтей, i про своє майбутнє.

Я обираю тверезе життя! Тому що хочу мати здорових дiтей i хочу
бути сама здорова, i тодi у мене в життi все буде добре.

У мене в сiм’ї нiхто не курить i не п’є, i тому, на даний час,
ми — здоровi. Тому я, як мої батьки, не буду пити, курити, вживати
наркотики.

Якби на нашiй землi менше пили, то був би бiльший бiзнес, то люди
могли б бiльше заробити грошей, менше було б алкоголiкiв, наркоманiв.
Якщо я буду вести здоровий спосiб життя, то в мене в життi буде
мета, до якої я буду прагнути, буде гарна робота, здорова сiм’я, гарнi
друзi, добрий чоловiк, якого я буду любити, i з яким у нас будуть
здоровi дiти. Ще закiнчу школу добре, тому що я намагаюсь вчитись,
i поступлю в якийсь гарний унiверситет чи коледж. I мiй чоловiк буде
вести здоровий спосiб життя.

Якби усi люди думали так, як я, то у свiтi був би порядок, то-
му що не було б алкоголiкiв, курцiв, наркоманiв. Адже багато людей
помирають вiд того, що, наприклад, водiй автомобiля сiв за кермо
у нетверезому станi. Я поважаю тих людей, хто не курить i не п’є, не
вживає наркотикiв. I я думаю, що тi люди, якi ведуть здоровий спосiб
життя — молодцi, Люди з великої лiтери.

Снiгур Олена Михайлiвна,
м. Бережани, Тернопiльська область

На цiм стою
Весна. Недiля. День прекрасний.
Святковий люд iде у храм.
Всi урочистi, всi поважнi,
Аж любо глянути очам.
Та по дорозi «кнайпа» буде,
А коло неї — «цвiт села».
Пляшки пiдняли вверх, як труби,
I цiдять пиво «iз горла»,
Тут й нецензурне чути слово,
Тут грубiсть, тут i кулаки...
Нi! Я так жити не готова,
Я проти цього навiки.

Є ж книжка мудра, спорт, є пiсня,
Є людянiсть, є доброта,
Духовнiсть щира i одвiчна,
Природи iстинна краса,
Робота, що облагородить.
Заняття до душi шукайте,
Звеличте край свiй, i народ свiй,
В дурман вiд свiту не тiкайте.
Не треба душу руйнувати
Тим алкоголем — змiєм лютим,
Бо iстина — не у винi, в роботi,
На цiм стою й стояти буду!

Гуменюк Людмила Олександрiвна,
с. Днiстрове, Тернопiльська область
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Я обираю тверезе життя
Я обираю тверезе життя,
Щоб кожна сiм’я процвiтала,
Бо кажуть: «Здорова сiм’я — то
Мiцна i багата держава!»
Щоб мами i тата тверезi були,
Щоб дiтям життя дарували,
Щоб вмiли прекрасне в душi берегти,
Родини свої щоб кохали.
Твереза людина — то всюди добро:
В суспiльствi, в сiм’ї веселковiй.
I в кожному домi хай мати спiва
Дитинi своїй колискову.
Я хочу, щоб дiти у колi сiм’ї
Смiялись, росли й зрозумiли,
Що буде твереза Вкраїна завжди,
Бо дiти й батьки такi милi.
Не треба нам сирiт, в дитячих очах
Не треба журби i печалi,
Нам треба тверезе, спокiйне життя
Й затишок дитинi i мамi.

Тарасюк Наталiя Iванiвна,
с. Єльне, Рiвненська область

Игра под названием «Жизнь»
Представьте, вы только представьте:
Сколько на свете чудес!
Задумайтесь, просто задумайтесь:
Быстро наступит прогресс?!
Кто раньше мечтали о небе —
Могут те вольно летать.
Кто раньше мечтали о море —
Могут его покорять.
А скоро, а скоро случатся
И сбудутся ваши мечты!
А нужно лишь только поверить
В силу людской доброты!
Вот вы идёте по улице,
У всех людей счастье в глазах.
Они улыбаются искренне.
Вся жизнь наша в тёплых тонах.
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Представили это? Поверили?
Задумались хоть на чуть-чуть?
Эх вы! Ни во что вы не верите,
А только твердите: «Забудь!
Забудь о родных, о мечтах,
Забудь, как достойно прожить.
Забудь о хороших делах,
Забудь со здоровьем дружить!
Ты пей! Тебе станет полегче!
Кури! И не будет забот!
Пойдём вместе с нами, ”полечим“,
И боль твоя сразу пройдёт!
Не нужно родных своих слушать,
Они тебя не спасут!
Бутылочку выпьешь, другую —
Проблемы твои пропадут!»
Но помните вы, что однажды
Проснётесь от долгого сна.
А всё уже стало не вашим.
И истина вам не нужна.
В душе вашей света не стало,
Там темнота, пустота.
Куда-то добро всё пропало.
Ушло оно всё в никуда.
Постойте! Задумайтесь, люди!
Нельзя же всю жизнь потерять!
Кто же добро творить будет?
Кто ж будет его созидать?
Мы дети твои, Украина!
Поможем тебе. Ты держись!
Мы выбрали путь свой — здоровье! —
В игре под названием «Жизнь»!

Янченко Эвелина Олеговна,
г. Донецк

Я обираю тверезе життя!
Завжди вiдчувала вiдразу до людей, якi вживають алкоголь. Точ-

нiше, не до людей, а до їхньої згубної звички. Хiба це приємно, коли
ми бачимо молоду дiвчину чи парубка з пляшкою, нехай, пива, чи
iншого слабоалкогольного напою? Хiба не приємнiше було б поласувати
чимось, що не викликає вiдчуження зi сторони оточуючих? Така звичка
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не тiльки погано виглядає, а й повiльно й безповоротно губить нас
зсередини.

Зараз модна тенденцiя вживання «елiтних» алкогольних виробiв
з гучними назвами i цiнниками, що складаються не з однiєї i не з двох
цифр. Багато людей вживають алкоголь, тому що це: естетично, модно,
гучно. Але чи колись хтось думав, що навiть дороге i вишукане вино —
теж родич дешевих спиртiв i так само нас губить?

«Якщо ви були в Нiмеччинi i не вiдвiдали хоча б одну пивну —
ви не були в Нiмеччинi» — досить-таки вiдома цитата, що заохочує
до вживання алкоголю. Чому немає таких цитат, скажiмо, про якiсь
видатнi пам’ятки, яких в Нiмеччинi безлiч? Пияцтво стало нашим
другом, родичем i близьким нам... Чому не книга чи фiльм, а саме
алкоголь?

Молодi люди п’ють, тим самим доказуючи собi: «Так, я можу i хочу
це зробити». Та насправдi все зовсiм не так, просто це свого роду рух,
який заохочує людей, затягує, але не завжди вiдпускає. Через алкоголь
руйнується життя людини: не раз прикро закiнчується, чи просто не має
жодного сенсу. Так чому не можна це зупинити? А тому, що починати
треба з себе, вiдмовитись вiд склянки будь-якого напою, що мiстись
алкоголь, тим самим усвiдомити i себе, i свою силу волi.

Невже людина, яка завжди привiтна, виспана i щаслива, не краща,
нiж мимовiльна насолода, затьмарений розум i втраченi днi такого
«короткого i яскравого життя» в склянцi? Я скажу так: ця людина
набагато приємнiша менi. Я вiдмовляюсь вiд алкоголю, i мої друзi мене
пiдтримують. Ми хочемо мати щасливе вiльне життя, а не бути зв’язанi
путами зеленого змiя. Ми маємо мрiї i плани на майбутнє i хочемо їх
втiлити, тому що ми обираємо тверезе життя!!!

Винничук Наталiя Михайлiвна,
с. Заболотiвка, Тернопiльська область

Я обираю тверезе життя
Всi прагнемо щасливо, в мирi ми жити,
Добра пiзнати суть, веселу мати долю,
Скажiмо ж твердо «нi» вживанню алкоголю.
Тверезо мислити — помилки не зробити,
Здоров’я зберегти — це довго жить без болю,
I виховать в собi потрiбно тверду волю.
Бог розуму хай дасть iз чаркой не дружити,
Любов до спорту мати й перемоги волю,
Скажiмо ж твердо «нi» вживанню алкоголю.

Шеремета Крiстiна Русланiвна,
с. Райкiвцi, Хмельницька область
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Я обираю тверезе життя
Кожна людина ще змалечку знає закони простi:
Бути здоровим — це щастя, найголовнiше в життi.
Звички, якi є шкiдливими, маємо гнати вiд себе,
А споживання алкоголю точно нам не треба.
Вiн негативно впливає на нас:
Гальмує рiст наш i розвиток повсякчас.
Дитина з алкоголем не контролює свої дiї,
А також «пропиває» життя, здоров’я й свої мрiї.
Дуже вiн впливає на рiвень IQ9,
В дружбi з ним важко створити сiм’ю.
Тож навiщо вiн нам потрiбен, той «зелений змiй»?
Краще живи, розвивайся i життю радiй!
Будем жити ми без нього, будувать країну,
Мати щастя, i здоров’я, i мiцну родину!

Лопчинський Петро Олександрович,
с. Буди, Вiнницька область

Нехай буде твереза вся Україна!
Нехай буде твереза
Вся Україна!
Нехай буде щаслива
Кожна дитина!
Аби не знала вона
«Зеленого змiя»,
Аби не вживала гидоти,
Що труїть довкiлля.
Щоб була здорова, щаслива,
Знала цiну кожнiй хвилинi.
Щоб любила життя дорогоцiнне
Й не втрачала надiї:
Прожито його енергiйно.
Я вiрю, неодмiнно буде твереза
Кожна родина!
Я вiрю — буде твереза,
Рiдна моя Україна!

Кравчук Нiна Олександрiвна,
с. Iршики, Хмельницька область

9IQ (англ. intelligence quotient) — кiлькiсна оцiнка рiвня iнтелекту людини.
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Буде твереза вся Україна!
Так уже в народi повелося:
Хлiб святий, калина i колосся —
Символи безсмертного народу,
Що в боях вмирали за свободу.
Скiльки ще потрiбно слiз i кровi,
Щоб спинити розбрат, гнiв, сваволю?
Скiльки цвiту треба поховати,
Щоб радiли батьку дiти, щоб всмiхалась мати?
Хiба не час настав? Чи нам ще не пора?
Так хочеться вже миру i добра,
Вiд солов’я, вiд цвiту яблунь оп’янiти,
Вiд полiтичного коктейлю — тверезiти.
Пора, народе! Встань з колiн!
Скидай ярмо! Живи! Радiй!
I зацвiте нам у лузi червона калина,
Стане тверезою вся Україна!

Корчак Веронiка Iгорiвна,
с. Гермакiвка, Тернопiльська область

Я обираю тверезе життя
Пiдлiтки бiльше, нiж хто iнший, ненавидять, щоб їм щось заборо-

няли. Цiлком зрозумiло, що вони прагнуть самостiйно пiзнавати свiт.
Коли приходить час порадитися про алкоголь, бiльшiсть з них вже
добре освiчена та розумна, одразу ж видiляє та вiдкидає таку iнфор-
мацiю, яка має характер залякування, зневажливостi, лицемiрства або
неадекватностi.

Я знаю i бачу, як мої однолiтки зазнають найсильнiшої спокуси
щодо вживання алкоголю. В цей перiод вони стикаються з необхiд-
нiстю приймати рiшення вiдносно алкоголю, продовження навчання,
свого фiзичного самопочуття та формування власної фiлософiї життя.
Тому саме зараз ми потребуємо допомоги дорослих, щоб нам прийняти
позитивнi, здоровi та вiдповiдальнi рiшення.

Шкiльне керiвництво, вчителi пропонують нам рiзноманiтнi анти-
алкогольнi заходи. Ми вдячнi їм за це. Вони допомагають нам усвiдо-
мити, що алкоголь — це небезпечний наркотик, який має деякi швидкi
та вiдстроченi наслiдки для здоров’я.

У мене є знайома дiвчина, яка вважає, що вживати спиртнi «на-
пої» — це «кайф»: як можна iти на дискотеку вiдпочивати без цього?!

Я ж обрала тверезе життя i не роздiляю її поглядiв. Нашi розмови
про здоровий спосiб життя переходять у дискусiї. I все-таки я впевнена,
що переможу, доведу їй свою правоту. Нещодавно дала їй прочитати
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брошуру «Iсторiя алкоголю», де розповiдається про те, як сталося,
що з практичних мiркувань людей алкогольнi «напої» перетворилися
в наркотик, в смерть...

Я люблю читати, маю багато iнформацiї про наслiдки впливу алко-
голю на органiзм людини. Я готова подiлитися нею з однокласниками,
з усiма однолiтками, тому що бажаю всiм лише добра, бо впевнена,
що кожен з нас народжується для того, щоб прожити життя достойно.
I звертаюся до молодi поетичними рядками, якi щойно склала:

Друже мiй!
Є багато дорiг у життi:
Хочеш бути здоровим — будь,
Хочеш добре навчатись — навчайся,
Хочеш мрiяти — мрiй,
Всесторонньо щодня розвивайся.
Та про звички шкiдливi забудь!
Ти ж людина, людиною й будь!

Галян Анастасiя Леонiдiвна,
м. Кам’янець-Подiльський, Хмельницька область

Я обираю тверезе життя
Ще зовсiм недавно молодь полюбляла читати книги, вiдвiдувати

театри та музеї. Сьогоднi ж можна побачити молоду людину з цигар-
кою, алкоголем чи просто телефоном у руках. Таку картину я спостерi-
гаю кожного дня. А якщо до вище згаданого ще додати нецензурну
лексику та негiдне поводження, то вийде бiльш-менш реальна картина
сьогодення.

Це я зараз описала перший варiант. Тепер настав час другого. Уявi-
мо молоду людину з планшетом у руках i неологiзмами ХХI столiття
на вустах. Ця людина зареєстрована чи не в усiх соцiальних мережах
i дiзнається звiдти про все, що її цiкавить.

З одного боку — це дуже добре. Але люди почали забувати, що це
таке, коли ти тримаєш у руках книгу. Ну добре, ще потримати можна,
а от чи вмiєш ти читати? Нi, я не маю на увазi, чи ти у першому класi
опанував усi букви. Я зараз про те, чи сприймаєш ти написане, як нiби
це ти головний герой твору?

Я обожнюю запах книг i взагалi їхню сутнiсть. За кожною книгою
стоїть людина, яка хоче тобi щось сказати. Твоїм завданням є розпiзна-
ти це. Недаремно кажуть, що людина, яка не читала книги, прожила
лише одне життя, а людина, яка багато читає — сотнi.

Я не сприймаю нiяких електронних носiїв iнформацiї. Я за те, щоб
цю саму iнформацiю можна було потримати в руках, вiдчути її. А весь
цей електронний непотрiб нiби краде її у мене.
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Зараз багато молодих людей про це забули. Вони надають пе-
ревагу тому, що легше. I, на мою думку, вони перестають думати
i розумiти багато речей. Стало модним не думати про «завтра», брати
вiд «сьогоднi» все, що тобi потрiбно, а «вчора» зневажати. Людей,
якi прагнуть думати, людей, у яких душа — океан, стає все менше.
Натомiсть приходять люди з болотом всерединi.

Згадався один афоризм: «Книги, насправдi, не вчать тебе нiчому
новому, книги просто допомагають побачити те, що вже є всерединi
тебе. Це i є просвiтлення».

Але ж як багато людей занедбують свiй внутрiшнiй свiт, перетво-
рюючи його на брудну калюжу з жабами, думаючи про матерiальне
благо. Як вiдомо, найчастiше цi люди просто бiднi духовно. Я дякую
своїм батькам, що виховали мене так, як потрiбно, що мама привила
менi любов до книжок. Це справдi, — чи не найбiльше, що може дати
сiм’я. Серце рветься вiд болю i розпачу, коли я бачу, як губить своє
здоров’я молодий цвiт України.

Мартинюк Яна Анатолiївна,
с. Маникiвцi, Хмельницька область

Крик душi
Сутенiє... Зручно вмостившись у м’якому крiслi, читаю книгу. Нi...

Роблю вигляд, що читаю... Такi путанi думки у моїй головi... Аж стукає
всерединi, чи то вiд хвилювання, чи передчуття чогось... недоброго.
Прислухаюсь... Уже лягла? Нi. Чекає... Намагаюсь заставити себе по-
дивитись у книгу — це ж така цiкава iсторiя про щасливу сiм’ю. Таку,
якою колись була наша... Була... Колись...

Думки перериває гучний стукiт. Прийшов... Шум... Крик... Знову
шум... Напевне, знову ледве тримається на ногах. Чи щось упало?
Заплющую очi й долонями закриваю вуха, щоб не бачити, щоб не чути...
Минуло кiлька хвилин. Чи годин?.. Не знаю...

Ледь чутний стукiт у дверi кiмнати, легкий шурхiт маминих кро-
кiв. Теплi нiжнi руки на моїх плечах. Кап... кап... Це матусинi сльози...

Пригортаюсь до неньки. Вона сiдає поруч, тужливо, як зранений
звiр, дивиться менi у вiчi... Я розумiю. Я давно навчилась розумiти її
без слiв...

Знову неприємностi на роботi... Нестача грошей... Вона завжди
знаходить йому виправдання. Любить?

Любить...
Та чому ж вiн не розумiє, як нам боляче? Чому оковита стала для

нього дорожчою вiд нас?
...Як добре у маминих обiймах, як затишно. Дрiмаю...
Тато усмiхнений заходить у дiм, цiлує маму, весело пiдкидає мене

догори. Я у захватi. Потiм ми разом вечеряємо, i татусь, беручи мене
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на руки, пригорнувши до себе, заносить до кiмнати. Розгортає книгу,
читає мою улюблену iсторiю...

Знову наснилось?.. Менi часто сниться той час, коли ми були
щасливi. Були?..

А, може, ще будемо?.. Ми — сильнi, ми iз мамою допоможемо тобi,
рiдненький! Повiр нам!..

...Татусю, я так хочу знову вiдчути себе маленькою дiвчинкою
у твоїх мужнiх обiймах...

Не пий, благаю...
Назарчук Свiтлана Анатолiївна,

с. Залужжя, Тернопiльська область

Я выбираю трезвую жизнь
Меня зовут Саша, я ученик 9 класса. Скоро у меня выпускные

экзамены. Родители сказали, что пора серьёзно задуматься о своей
будущей профессии. Мне очень нравится медицина, и я хочу стать
врачом. Они одобрили мой выбор и обещали помочь.

Я хочу быть наркологом, это, по-моему, необычный врач. Он помо-
гает людям, в жизни которых произошли какие-то стрессовые ситуации:
они пристрастились к алкоголю или стали употреблять наркотики. Эти
люди, по-моему, нуждаются не только в медикаментозном лечении,
а больше всего в понимании и сочувствии.

А ведь правда, что мы к соседу-пьянице или наркоману относимся
если не с презрением, то с глубоким равнодушием. От них отворачи-
ваются друзья, они лишаются работы, а очень близкие люди страдают
и порой ничем не могут им помочь.

Алкогольная зависимость — это недуг людей во многих странах,
Украина, к сожалению, не исключение.

С нами в школе проводят профилактические беседы учителя, при-
глашают медицинских работников, сотрудников милиции. Но эти бесе-
ды, как правило, носят назидательный характер — взрослые спешат,
ведь им всегда некогда. Поэтому нам просто объясняют, что хорошо
и что плохо.

Учительница меня попросила провести профилактическую беседу
на эту тему в средних классах, зная мой интерес к медицине. Я решил
отказаться от традиционной беседы, а рассказать ребятам о том, какие
изменения происходят в организме человека, когда он употребляет
спиртное или наркотики, особенно в раннем возрасте. У пьющих людей
начинает плохо работать печень, появляются боли в области сердца,
ухудшается зрение и память, снижается концентрация внимания. Чело-
век, употребляющий спиртное, сам наносит вред своему здоровью. От
него отворачиваются друзья, а семья очень страдает. Ребята слушали
меня с удовольствием, потом рассказывали о своих увлечениях.
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Мы живём в красивой и большой стране. В ней есть горы, леса, чу-
десное тёплое море. И всё это можно, путешествуя, увидеть. Встретить
новых друзей, интересных людей. А как интересно в компании ребят
со двора на велосипедах поехать к морю, посмотреть ту часть города,
в которой ещё не бывал!

Ведь взрослыми нас делают не сигареты и выпивка на скамейке,
а познания того, что мы ещё не знаем и не видели. Не выпивка, не
сигареты, не сквернословие, а книги, хорошие фильмы, встречи с ин-
тересными людьми, новые друзья — вот то, что может из нас сделать
достойных граждан своего отечества. Ведь каждый может найти в себе
талант и развить его.

Совсем недавно наша школа очень красочно и торжественно отме-
чала юбилей известного украинского поэта Т.Г.Шевченко. Ребята пели,
танцевали, читали стихи, показывали свои рисунки. А какие чудесные
стенгазеты висели в коридорах школы. У нас в гостях были ветераны
и актёры — торжества прошли очень интересно и красочно.

Да, трудно человеку, пристрастившемуся к алкоголю, избавиться
от этой зависимости, вернуться к нормальной жизни.

Я буду хорошо учиться и постараюсь многим своим будущим
пациентам помочь. Нарколог, я думаю, должен быть не только хорошим
врачом, хорошим психологом, но и просто быть добрым человеком,
чтобы суметь понять чужую беду.

Алкогольная зависимость — это беда нашего общества. Если мы
все постараемся что-нибудь сделать для этих людей, то наша жизнь
станет добрее. Врачи помогут беседой и лечением, близкие проявят
заботу и внимание, а сослуживцы — терпение и такт.

Мы все — граждане великой Украины, страны с чудесными поэта-
ми, мелодичными песнями, интересными людьми. Я уверен, что именно
от нас зависит, будет ли наша жизнь разумной, полезной и трезвой.

Днепровский Александр Олегович,
г. Одесса

Кожен обирає свiй шлях
Дитинство... Найкраща пора в життi кожної людини. Пора цуке-

рок, атракцiонiв, солодкої вати...
Здається, що все безхмарно, адже саме дiти сприймають свiт у ро-

жевих окулярах, i це їх захищає вiд жорстокої буденностi. Та, на жаль,
навiть мiфiчнi окуляри не зможуть затулити дитину вiд правди сп’янi-
лого свiту.

З дитинства мама з татом привчали мене любити природу, людей.
Кожнi вихiднi наша родина проводила у парку, в лiсi, бiля Днiпра; ми
смiялись, грали в рiзнi iгри, особливо з татом, поки мама готувала смач-
ний обiд. I все було б чудово, якби я не бачила, що вiдбувається довкола:
компанiї молодих людей, шумнi вигуки, спиртне як незмiнний атрибут
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вiдпочинку, цокiт стаканiв... Мене це не те, щоб лякало, — швидше
пригнiчувало. А вони навiть не прибирали за собою, залишаючи пiсля
себе купи пляшок, порожнiх бляшанок, смiття. Бачачи це, я розумiла,
що бути такою, як вони, аж нiяк не хочу.

Минуло багато рокiв, а моя думка не змiнилась. Пiднiмаючи тему
пияцтва, я знайшла й почула приголомшуючi iсторiї з життя людей.
Вони всi вражаючi, а кiнець один — зруйнованi сiм’ї, скалiченi долi,
зраненi душi дiтей.

Нещодавно, гуляючи парком з подругами, стала свiдком iсторiї:
сидiли такi собi сучаснi мами з пляшкою пива в руках, а поряд стояли
їхнi донечки. Дiвчатка жалiбно просили своїх любих мам прогуля-
тися з ними, погратися з мильними бульбашками. Очевидно, горе-
матусям не вистачало на них часу, їм краще було запалити цигарку
та забутися з пивом. Уявляю собi ступiнь розчарування дiтей, коли
вони спостерiгали, що на iншiй сторонi вулицi сидiла закохана пара
разом з малим хлопчиком. Батьки допомагали синочковi їсти морозиво,
фотографували смiшнi наслiдки дитячої незграбностi, потiм запускали
повiтряного змiя. А дiвчатка — плакали... Я не розумiю, адже коли
плаче дитина, невже це не засторога: «Досить!»?

На жаль, це не єдиний випадок батькiвської жорстокостi. Я запи-
тувала себе: як це можна зупинити? За допомогою виховання?

Батьки з раннього дитинства розповiдають дитинi про згубнiсть
тютюнопалiння та розпивання спиртних «напоїв». Але хто дасть гаран-
тiї того, що коли дитина пiде в доросле життя, її нiхто не настановить
по-iншому, не переконає у протилежному? Однiй людинi достатньо
спостерiгати за сусiдами чи знайомими, що п’ють чи палять, щоб ро-
зумiти усю огиднiсть та небезпечнiсть цих шкiдливих звичок. Iнша
повинна вiдчути це на собi. Комусь досить вiдчути погiршення здоров’я
та припинити вживати «вогняний напiй», а хтось зрозумiє причину
своїх нещасть, прокинувшись одного разу в пустiй, смердючiй, темнiй
квартирi з горами давно не митого посуду та брудного одягу.

Кожен обирає свiй шлях: один — шлях свiтлого життя: насолод-
жуватися, гуляючи з родиною парком, смiючись з незграбних таночкiв
дiтей, та огортати сiм’ю любов’ю. А iнший — шлях смутку та тем-
ного нерозумiння дiйсностi, захмареної свiдомостi, слiзного гортання
сторiнок альбому, на якому донедавна щасливi люди радiли життю,
жахливого прозрiння, що все було, але через пристрасть до алкоголю
вiдiйшло назавжди. I лишається лише доживати днi в самотностi...

Свiй вибiр людина робить сама; тож краще спочатку подумати:
невже конче необхiдно скуштувати алкоголь, щоб занапастити в по-
дальшому усе своє життя?

Шостак Iрина Олегiвна,
гурток «Першi ластiвки»,

м. Черкаси
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Неприглядная картина
Неприглядная картина:
У пивбара папа с сыном!
Папа пиво наливает
И «немного отдыхает».
Взрослых дядей очень много,
Вот уж в ход пошла и вобла.
Тут покрепче принесли,
В ход уже «слова» пошли,
А ребёнок смотрит-смотрит,
Как здоровье папа портит.
«Вот урок, что за пример? —
Так сказал милиционер, —
Ты — папаша? Твой сынишка?
Почитал бы лучше книжку,

В цирк сводил иль на каток!
Ты задумайся, браток!»
Вот приятная картина:
Папа плавать учит сына.
«Воздух, солнце и вода —
С ними дружим мы всегда!
А зимой каток осилим,
Это нам вдвоём под силу!»
Этот папа — молодец,
Будь здоров и ты, малец!
Надо быть во всём примером
Сыну, дочке непременно.
Папы, мамы, просим вас:
Покажите мастер-класс!
Бабенчук Анна Анатольевна,

г. Жмеринка, Винницкая область

Бiль серця
Ранок... Свiжою прохолодою вiяло вiд рiчки, оповитої сивим гу-

стим туманом. Сонце вставало iз-за лiсу, кидаючи свої першi променi
i освiтлюючи навколишнi простори: лiси, луки, поля, що простяглися
ген-ген аж до рiчки i на все довкiлля любого та милого села.

Роман тiльки що прокинувся i, потягнувшись, швидко зiскочив
з лiжка, вийшов iз хати на подвiр’я. Опершись рукою в одвiрок хлiва,
вiн задумався. Туга охопила його серце i душу. Якесь дивне передчуття
тривожило i непокоїло в ранковiй тишi. Чоловiк думав про дружину, що
знаходилась в лiкарнi. Серце його стукотiло, наповнювалось смутком.
Iз грудей вирвалось те слово, яке часто можна було чути вiд людей:
«О, Господи»...

Повернувшись до хати, тихо покликав донечку, яка спала з усмiш-
кою на обличчi. Чудовий сон вiдбивався в її дитячому серцi.

Вiдкривши свої оченята, Даринка побачила тата, лагiдно привiта-
лася з ним. Тато сказав, що сьогоднi уже повертається iз лiкарнi мама,
що хвилюватися уже немає причин, бо вона уже не буде пиячити.
Зелений Змiй, нарештi, вiдпустив її з жагучих обiймiв.

— Татусю, менi снилось цiєї ночi, що ми з тобою на маленькому
човнi пливли по високих хвилях моря. А там, за обрiєм, виднiвся образ
мами. Вона була усмiхнена, простягала до нас свої руки, нiби кликала
до себе. Тату, мама була твереза.

В цей час Роман вiдчув iще бiльшу тугу та неспокiй. Вiн помiчав,
як дiвчинка чекала на маму, на тверезу маму...
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Повернувшись додому, Лариса нiжно притиснула до своїх грудей
Даринку. З її очей капали гiркi сльози. Це були сльози каяття.

— Пробач менi, доню, пробач, — розпачливо лилося з вуст жiнки. —
Я бiльше нiколи не ображу тебе, не покину. Я назавжди «зав’язала»
з алкоголем i бiльше нiколи не вживатиму цiєї отрути. З сьогоднiшнього
дня наша сiм’я буде жити тверезо.

Бiлякевич Iрина Андрiївна,
с. Малий Скнит, Хмельницька область

Тверезе серце i тверезий ум в моєї буде України!
Українська душа! Хто тiльки не намагався збагнути всю твою

глибочiнь i велич? Ти безмежна, ти дивовижна. Ти можеш здивувати
своєю безкориснiстю i щедрiстю, своєю вiдданiстю i здатнiстю на само-
пожертву, своєю стриманiстю i шаленством, героїзмом i патрiотизмом.
Одним словом, українська душа — нерозгадана таємниця, непрочитана
книга.

Ось такi ми, українцi. Вмiємо працювати i вiдпочивати, любити
i ненавидiти, жартувати i бути серйозними. Але мене дивує i обурює
те, що нам, українцям, хочуть нав’язати ще одну рису нацiональної
вдачi, таку як алкоголiзм. На багатьох сучасних сувенiрах зображують
українцiв напiдпитку, в однiй руцi з пляшкою, а в другiй — зi шмат-
ком сала чи вареником. Звичайно, наш народ любить гарно попоїсти,
влаштувати собi «свято для живота». Але чи обов’язково при цьому
напиватися i чи це дiйсно так? На жаль, алкоголiзм має мiсце в нашому
суспiльствi. Але чи завжди так було, чи є пияцтво нацiональною рисою
українцiв?

Звернемося до часiв козаччини. Ще у повiстi Миколи Гоголя чи-
таємо, що п’яного козака в бою жорстоко карали свої ж товаришi.
I що це було такою ж рiдкiстю, як i вбивство козака козаком чи зрада
батькiвщини.

Розпитую бабусю про те, як ранiше ставилися до оковитої, як
святкували люди, у її дитинствi та юностi. (Моя бабуся 1941 року
народження.) Вона розповiдає, що, наприклад, весiлля могли вiдгуляти
однiєю-двома пляшками самогонки. При цьому всiх частували з од-
нiєї чарки, яку передавали по черзi. Дiвчата i молодицi вiдмовлялися.
Вважалося великим соромом, якщо котрась з дружок почастується
з усiма. Але як же ж гарно спiвали! А танцювали? В маленькiй глинянiй
хатинi з однiєю кiмнатою, бiльшiсть якої займала пiч, витинали гопака
i польки, аж сволоки розгойдувалися.

У повсякденному життi, говорила бабуся, горiлки нiхто не вживав.
По-перше, її не було i нi з чого було приготувати, а по-друге, за важкою
щоденною працею нiхто про таке й не думав. Люди ходили до церкви,
дотримувалися свят, постiв, рiзних традицiй, i пияцтво аж нiяк не
входило у цей список.
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У кожну недiлю всiєю вулицею збиралися на толоку — гуртом
будували хати. Жiнки ногами замiшували глину, з якої робили стiни.
Чоловiкам теж вистачало мороки. За один день зводили стiни, ще за
один — будували дах. А частування чи плата за роботу? Звичайно ж,
нiякої плати. На обiд їли якусь нехитру страву, а вечеряти розходи-
лися по домiвках. Працювали весело, жартували, спiвали. Мабуть, це
додавало сили натомленим людям.

А потiм, за словами бабусi, стало краще жити, бiльшiсть сiмей
мали свої хати, було що їсти, але разом з цим i почалося пияцтво.
Пляшка горiлки стала на селi своєрiдною валютою, платою за послуги
та товари.

Зараз, менi здається, ця традицiя вiджила своє. I дуже хочеться,
щоб бiльш таке не повторилося.

Але ж для чого тодi з екранiв телебачення постiйно лунає реклама
алкогольних виробiв? Складається враження, що нам, українцям, без
алкоголю не можна уявити свого життя. Чого варта та реклама, коли за
святковим столом звучить питання: «А свято де?!!» I зразу є й вiдповiдь:
«Свято є!!!»

То чого ж хочуть рекламодавцi? Щоб у нас навiть думка така не
закрадалася, що без алкоголю може бути весело...

А менi та моїм друзям весело й без оковитої! Ми знаємо, чого
хочемо. Ми любимо сучасну музику, нам цiкаво спiлкуватися, ми зай-
маємося спортом i складаємо плани на майбутнє. I нам не хочеться жити
в нетверезiй країнi, серед задурманеного народу. Тому й просимо вас,
дорослих, перестаньте спокушати молодь безглуздими рекламами. Ми
самi розберемося, що у нашому життi головне. I ми зумiємо створити
для себе справжнє свято, а не хмiльну його копiю!

Назарук Ольга Анатолiївна,
с. Юрiвка, Вiнницька область

Я выбираю трезвую жизнь
Современная молодёжь всё чаще вместо библиотек выбирает бары

и ночные клубы. Они вместо того, чтобы впитывать литературные
знания, употребляют алкоголь. А почему они это делают? В алкоголе
они видят своеобразное «веселье». Он «расслабляет» их и помогает
забыть проблемы реального мира.

Но они заблуждаются, ведь алкогольные «напитки», наоборот,
лишь ухудшают ситуацию. Возможно, их проблемы (если то, чем они
страдают, можно назвать проблемами) легко разрешить и без помощи
алкогольных веществ.

Иногда молодые люди, которые принимают яд под названием ал-
коголь, относятся к тем, кому скучно. Они полагают, что это так
называемое «лекарство от скуки» спасёт их. Возможно, они и правы.
Но опять же, не совсем.
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Первое время им весело и забавно. Но это лишь первое время. Ал-
коголь, в первую очередь, яд. И выпив яд, мы обязательно почувствуем
его действие. Головная боль, тошнота, усталость, нехватка жидкости,
это признаки лёгкого алкогольного отравления, которое называется
похмелье. Каждый человек, который хоть раз в жизни пил, ощущал
на себе эти признаки лёгкого отравления. Но есть и те, кто так лег-
ко не отделался. Их имена сейчас можно прочитать либо на полках
с медицинскими картами, либо на надгробиях.

Да, яд убивает, на то он и яд.
Мне стыдно за современное поколение, которое считает употреб-

ление алкоголя или иных отрав модным и крутым. Яд всегда останется
ядом и никогда не принесёт пользы.

Опять же возникает вопрос. Почему люди, зная о вреде алкоголя
и о последствиях пьянки, не перестают вливать в себя жидкость, ко-
торая их губит? На этот вопрос легко ответить: алкоголь — один из
тех ядов, который вызывает у людей зависимость. Организм начинает
требовать новой порции яда. И каждый раз — всё больше и больше.

Сейчас часто можно встретить людей, которые стали рабами зелё-
ного змея. Это ещё те «ветераны алкоголизма». Они продают всё ради
удовлетворения жажды. Они просят со слезами на глазах пару гривен
на очередную порцию дорогой отравы.

Я думаю, никто из молодых людей, беря в руки стакан или же
бокал, не хочет быть на месте этих пленников алкоголя. Но всё же
алкоголезависимых с каждым днём становится всё больше и больше.
Эти душераздирающие цифры растут с каждой секундой.

Но ведь и это ещё не всё. Когда я говорила о медицинских картах
и надгробиях, я забыла упомянуть ещё одно хорошо известное место
рабов алкоголя. Тюрьма. Алкоголь толкает людей на всяческие по-
ступки. В том числе грабежи, насилие и даже убийства. Холерикам
строго запрещено пить. У них и так характер не сахар, а алкоголь ещё
и подливает в огонь масло.

Каждый из нас c экранов телевизоров видел, на что толкает людей
алкоголь. Тот убил семью, этот застрелился, тот ограбил, что бы купить
отравы, именующейся алкоголь. Это ужас! Никому не хочу пожелать
пережить его. Но ведь всё начиналось с одной невинной выпитой чарки
или даже бокала. А чем всё может кончиться, прекрасно видно из того,
что написано выше.

Каждый человек есть творцом своей судьбы. И если взять своим
спутником зелёного змея, рано или поздно с этого скользкого пути
можно свалиться в тёмную пропасть. И не важно, что будет этой
пропастью: смерть или же вина, стыд или же совесть. Вернуться назад,
в свет, очень сложно, если, конечно, возможно.

Лично я выбираю трезвую жизнь. И очень свято верю, что множе-
ство людей повторят эту фразу. И очень надеюсь, что люди, ставшие
на скользкую дорожку алкоголизма, сумеют найти правильное решение
и вернутся к нормальной жизни.
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Я хочу, чтобы меня окружали трезвые люди. Я хочу, чтобы не
было больше пьяных разборок. Я хочу, чтобы моя страна никогда
не стояла в числе первых алкоголезависимых стран. Я хочу, чтобы
дети и подростки всех городов Украины даже не смотрели в сторону
алкогольных «напитков». Я хочу... Но выбор остаётся за каждым из
нас. И я всегда и всем повторяю одну хорошую пословицу: «Хочешь
изменить мир — начни с себя!»

Беляева Алина Александровна,
с. Берёзовая Рудка, Полтавская область

Хай Україна буде тверезою
Я навчаюся у 9 класi, моя сiм’я веде здоровий спосiб життя, але про

алкоголiзм чув не раз. Вiд знайомих батькiв, старших людей, з екрану
телевiзора. От нещодавно дивився фiльм про сучасну молодь, в якому
головний герой, 25-рiчний хлопець, став алкозалежним. А починалося
все так легко i невинно: зовсiм трiшки алкоголю в компанiї друзiв;
потiм — щоб зняти втому пiсля роботи; невдачi-радощi теж iз чаркою...
Аж поки, прокинувшись одного ранку, вiн зрозумiв, що без допомоги
лiкаря йому не виплутатись iз цього. Вiд нього вiдвернулися друзi,
залишила дружина, вiн втратив роботу. Бо кому «вигiдний» друг, який
постiйно у позичках, чоловiк, який приходить додому з пустими ки-
шенями, працiвник, якого постiйно треба кимось термiново замiнити?
Фiльм має оптимiстичне закiнчення — головний герой вийшов iз цього
поєдинку переможцем, але менi було якось моторошно, коли гра iз
спиртним перетворилась на реальне життя молодої людини, яке могло б
закiнчитись, так i не розпочавшись.

В людини i так багато перешкод на її життєвому шляху, а вона свої-
ми бездумними вчинками ускладнює його. Немає часу на такi дурницi,
адже людина повинна виконати головне завдання: знайти себе в життi.
Зрозумiти, для чого вона народжена, що вона мусить зробити в цьому
свiтi, до чого в неї є хист, що в неї виходить найкраще i вiд чого вона
отримує насолоду, — лише тодi вона зможе принести користь людству,
стати йому в пригодi. Бо нелегка це справа — знайти себе в життi,
зрозумiти що «...природжене дiло є для неї (людини) найсолодша втiха»,
як писав Григорiй Сковорода. Вiн же i засуджував пиятику, пристрасть
до спиртного у своєму вiршi «Всякому мiсту — звичай i права».

Пройшло багато часу, коли жив Г. Сковорода, але проблема пия-
тики не зникла, а навпаки, на мою думку, набула гострого характеру.
Бо куди не кинь оком — всюди є спокуса спиртними «напоями»: на при-
лавках магазинiв, кiоскiв, якi знаходяться навпроти школи, дитсадкiв,
лiкарень, у рекламi на телебаченнi, у перiодичнiй пресi.

Я ще не вирiшив, чим буду займатись i ким буду, але менi чомусь
хочеться щось змiнити в нашому життi. Наприклад, я не розумiю, чому
манiпулюють свiдомiстю громадян на загальнонацiональних каналах,
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коли рекламують спиртнi «напої». Не розумiю, чому пиво асоцiюється
iз футболом, iз поняттям «твоєї Батькiвщини»? Виходить, якщо ти
патрiот, то обов’язково мусиш скуштувати пива? Як можна манiпу-
лювати патрiотичними почуттями людини? Не розумiю, чому горiлку
порiвнюють iз силою i красою рiдної природи, зубрами, перепiлками?
I чомусь не видно реклами, яка заохочує до життя без шкiдливих
звичок.

Я чув про такий рух «Життя без алкоголю», де молодi люди
проводять дозвiлля весело i цiкаво, але без шкоди для свого здоров’я
i здоров’я оточуючих. Але цей рух, напевне, стихiйний, бо офiцiйно про
нього нiчого не чути.

Я люблю свою Україну, свою вулицю, школу, однокласникiв i хочу
бути корисним для своєї Батькiвщини, бути щасливим вiд того, що живу
на рiднiй землi, у мирнiй країнi, де щасливi мої друзi, рiднi, жителi
мого мiста, всi українцi. А щастя можливе лише тодi, коли людина буде
вiдкрита для свiту, буде фiзично i духовно здорова, вiдмовиться вiд
шкiдливих звичок i буде нести радiсть у свiт. Iз сторiнок свого твору
хочу звернутися до молодi, українцiв: «Нехай чарка не вирiшує вашої
долi», а тим, хто знає, що таке вiддавати останню копiйку за ковток
похмiлля — не втрачати вiру стати Людиною, бо така iстина: «Людина
живе лише тодi, коли сiм разiв впала, але вiсiм пiднялася».

Р.S. Ця проблема нiби посувається на другий план, коли в країнi
гинуть люди. Не можу промовчати, бо рветься душа за нашу Україну,
невимовно шкода людей, якi вже загинули. I страшно... за наше май-
бутнє. Нехай всiм вистачить мудростi вберегти життя нацiї i Україну.

Гаврилюк Максим Миколайович,
м. Красилiв, Хмельницька область

Тверезим бути модно!
За час свого iснування людство весь час стикається з рiзними проб-

лемами. Але суспiльство у своєму розвитку спрямоване до досконалостi.
З плином часу нашi проблеми набувають все бiльш суб’єктивного харак-
теру, стають залежними вiд нас самих. Чи не найбiльшими проблемами,
якi супроводжують нас i зараз, є алкоголiзм, курiння, наркоманiя.
З одного боку, це все є «чумою» нашого столiття, але з iншого — вони
повнiстю в наших руках. Незбагненним для мене залишається, як ми,
люди ХХI столiття, якi живуть в час стрiмкого розвитку науки, технiки,
культури, якi прагнуть свободи, демократичного устрою, незалежностi,
вiддаємося в полон речам, самi надягаємо на себе ярмо залежностi вiд
шкiдливих звичок.

Що ж спонукає людину брати до рук цигарку, пляшку чи шприц?
А починається все з прагнення бути модним, не вiдрiзнятися вiд одно-
лiткiв. Страшне це слово — «мода». Воно перетворює iндивiдуальнiсть,
людину з великої лiтери в елемент безликої бiомаси. Ми прагнемо
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модно зачiсуватися, одягатися, а з часом i модно мислити, поводитися.
«Там, де всi горбатi, стрункiсть стає потворнiстю», — сказав колись
Оноре де Бальзак. Цей вислiв дуже влучно характеризує картину, яка
склалася серед сучасної молодi. Сьогоднi дивним є той, хто не має
шкiдливих звичок, а не той, хто їх має. I кого цiкавить напис на пачцi
цигарок: «Курiння вбиває», якщо з її допомогою ти зможеш стати
«модним»?

Як ми допустили, щоб модними стали в сутi своїй вади? В умовах
тотального потоку iнформацiї, який поглинає нас кожного дня, навiть
дорослим важко зорiєнтуватися, не кажучи вже про дiтей. Сприймаючи
щоденно масу рiзної iнформацiї, люди часто неправильно розставля-
ють свої прiоритети. Розповсюдження курiння, алкоголiзму, наркоманiї
є лише наслiдком частково навiть несвiдомої їх пропаганди. Разом
зi здобутками науки, культури ми передаємо наступному поколiнню
i вади.

Скiльки б не говорили, скiльки б не переконували, а все ж значна
частина суспiльства свiдомо включає шкiдливi звички в свiй побут.
Декламуємо ми з цього приводу багато, а дiй, як завжди, мало. Тож
почати варто кожному з себе i намагатися робити так, щоб вашому
прикладу слiдували всi. Адже здоровим, тверезим бути модно!

Лунга Юлiя Юрiївна,
м. Гребiнка, Полтавська область

Я обираю тверезе життя. Крик душi

Життя... Воно прекрасне i цiкаве. Поряд дбайливi мама i тато,
дiдусь i бабуся. Допомагають, виховують, радiють твоїм успiхам, спiв-
чувають невдачам. Усi живуть тобою i для тебе. Здувають пилинки,
тривожаться, бо щось у тебе заболiло, складають плани на майбутнє,
у мрiях бачать своє чадо у престижному вишi, потiм на цiкавiй роботi...

А поряд... Поряд живе сирота при живiй матерi. Батько помер
вiд бiлої отрути, мама спивається. Дитина у розпачi. Свiт їй не милий,
надiї нi на кого. Серце крають щоденнi благання зупинитися, залиши-
тися жити у цьому прекрасному свiтi. Але мати не чує... У хатi бруд,
порожнi пляшки. Порожнеча у душi дитини. Хочеться перетворитися
на маленьку пташку i перелетiти у сусiдню квартиру, де спокiй, любов,
мир, злагода, пiклування. Мозок свердлить думка: чому одним усе,
а iншим — сльози, батьки-алкоголiки, безвихiдь i порожнеча в душi.

Отак i живуть поруч — радiсть i смуток, щастя i горе, майбутнє
i безнадiя.

Бойко Марiя Павлiвна,
с. Бичкiвцi, Тернопiльська область
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Останнiй день твого спокiйного життя
Пiшов у смерть — i повернувся в думi,
i вже тепер нiхто його не вб’є.

Лiна Костенко
Привiт, мiй коханий, нiким не спiйманий вiтер. Сьогоднi я назву

тебе саме так. Пройшло мало часу, але трохи бiльше годин, i ще бiльше
хвилин надiї. Ти жив в менi довго, повiр. Я нiяк не могла забути
моменти твого життя. Коли пам’ять заповнюють iншi стихiї, ти завжди
пролiтаєш, як вперше тодi, i несеш не тепло, а холод. Холодною стала
осiнь, холодними стали i люди. Особливо люди в менi. Вiдтодi, коли
зiв’яли квiти, дарованi тобою, я оселилася в нiжному шепотi трав. Так
часто твоя, зовсiм пуста душа кликала мене у свої обiйми. I саме в цi
моменти, все сонце, що було в тобi, затьмарювалось холодними криками
зсередини. Ще трохи — i нове життя. Але все перевернулось в один
момент.

Субота. Я чiтко пам’ятаю той день. Останнiй день твого спокiйного
життя. За хмарами осiнь, я стояла бiля вiкна i розгублено дивилася
вдаль. У той момент найбiльше рiзав вухо плач матерi та постiйнi
вигуки: «Сину, ангел мiй!» Вона жалiсно дивилась у, вже тодi, холоднi
очi та прагнула вiдчути в них хоч краплю розумiння. Але його чомусь
не було. Зламуючи тонкi ноги матерi, бiль тягнув її донизу. А ти,
обертаючись, холодно дивився на неї та кидав жорстокими словами,
якi ранили її таке тепле серце. I знову тебе хапала та сама чарка
«солодкої» насолоди. Так, я не помилюсь, сказавши «тебе», тому що
знаю, що в цi моменти не ти володiєш собою, а тобою володiє спокуса. Ти
вiддавався їй все частiше, забуваючи про реальне життя. Тепер у тебе
є i «справжнi» друзi i «щасливе» життя. Алкоголь закривав твої яснi
очi все бiльше i бiльше.

Коли я стояла бiля вiкна, то бачила навпроти досить яскраве
життя. Розваги, посмiшки, грошi. Та ось на мої очi натрапив маленький
хлопчина. Не буду досить точно вказувати вiк, але, по зовнiшньому
вигляду, його обличчя було доволi молодим. Вiн спокiйно пiдходив
до людей, та протягуючи до них рекламний бланк, просив: «Вiзьмiть,
будь ласка». Бiль, жах, вiдчай. У цей момент я вже навiть не чула
тих голосних крикiв. Маленька дитина навпроти шукала порятунок
життя, доросла людина бiля мене вбивала його щодуху. «Зупинись!» —
крикнула я, порушуючи свiй спокiй. Але ти не почув.

Я так довго пам’ятала тебе, мiй вiтер. Та, мабуть, i пам’ятаю
й досi. Але нiщо в менi не затьмарить тi спогади, якi ти вiдклав на
дно моєї душi. Жоден не став щасливим, завдяки алкоголю. I ти не
станеш таким, доки не скажеш слово «Нi!»

Грушецька Анастасiя Олексiївна,
м. Сарни, Рiвненська область.

Керiвник: учитель української мови та лiтератури
Аврамишина Тетяна Мирославiвна
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Лист ненародженої дитини
Зима. Здавалося б, Вона вже досхочу мала насолодитись снiгом,

морозом, бурульками, проте ця зима так i не розпочалась для Неї.
На миготiння вуличних лiхтарiв стали помiтнi мiзернi пилинки снiгу,
якi згодом переросли у щось бiльше. I вже такi лапатi снiжинки з не-
ймовiрно легкою тяжкiстю опускаються на землю. Не довга їм доля.
Падаючи на асфальт, вони вiдразу танули, залишаючи по собi лише
водяну краплю. На жаль, Її життя було таке ж коротке...

З вiкон непримiтної квартири, яка не так далеко вiд центру мiста,
у той вечiр горiло смертельне свiтло. Настiльна лампа кидала свої про-
менi далеко не по усiй кiмнатi. Там був галас. Веселi голоси розповiдали
байки та оповiдi у надто не тверезому станi. Серед них знаходилась
вбивця. Жiнка, що зробила аборт...

Моторошнi сiро-зеленi стiни. Нiчого свiтлого та приємного. Та,
придивившись краще, може бути помiчений промiнь тепла. Мiзерна
яскрава цяточка. Нi, це не сонячний зайчик i не вiдбиток свiтла вiд
дзеркала. Це сяйво маленького Янгола. Дiвчинка. Дитинка, що була не
народженою. Лише Вона дає надiю на свiтло. Лише Вона дає надiю на
добро та щастя. Лише Вона могла врятувати цю сiм’ю. Та все марно.
Невже пиякам потрiбне щастя, якщо у них i так вистачає коштiв на
горiлку?

Крихiтка благала: «Отямтесь, мамо! Мамо, ви потрiбна менi!»
Жiнка не чула умовлянь. Єдине, що могла залишити по собi Маленька,
був лист. Лист ненародженої дитини до своєї матерi.

«О чудо, я така крихiтна. Зовсiм маленька. У мене ще не сформо-
ванi ручки та нiжки, але я жива. Що це? Щось стукає у моїх грудях.
Сердечко. Воно вибиває легенькi ритми мого, так би мовити, життя.
Мамо, я вiдчуваю твiй дотик. Та що це?? Я смакую щось неприємне,
гiрке та пекуче. Це спиртне? Я вiдчуваю себе недобре... Матусю, не роби
бiльш такого.

У мене сформувались рученята. Ще трошки — i я зможу подати
про себе знак своїми найнiжнiшими поштовхами нiжок. Очi. У мене
карi очi ангела. Твої очi, Мамочко. Я знаю, Ти в мене найгарнiша та
найкраща у свiтi. Знову цей гiркий присмак. Пiсля нього менi недобре...
Чую голос якогось чоловiка, напевне, це мiй Тато. Мамо, вiн змушує
тебе зробити аборт? Мамо, що за болi? Вiн б’є Тебе? Лiкар? Навiщо
лiкар? Що за лiки вводяться у Твiй животик, Мамо? Менi недобре...
Невже я помру, так i не народившись? Невже я нiколи не дiзнаюсь, як
це — дихати на повнi груди? А я ж хотiла вирости i стати як Ти, Мамо.
Такою ж гарною. Я люблю Тебе, Мамо...

Рiдна, а знаєш, де я? Тобi цiкава моя доля? Так важко було
помирати... Я шукала прихисту i знайшла. Це мiсце, де свiтло та тепло.
Це мiсце, де маленькi янголятка, шукаючи притулку, завжди його
знаходять. Ненародженi ангели, або ж тi, що були кинутi напризволяще
своїми нерозумними та нетверезими батьками.
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Мамо, я дивлюсь на тебе з небес. Я прошу лиш одного — не вживай.
Ти переживеш усi незгоди та негаразди, адже я з Тобою, та я прошу
лиш одного — не вживай... Я хочу братика. Хочу, щоб вiн жив разом
з тобою. Дихав свiжим повiтрям i нiколи не бував на моєму мiсцi. Дай
йому життя. Матусю, я люблю тебе!..»

Сусiд Юлiя Iгорiвна,
м. Сарни, Рiвненська область.

Керiвник: учитель української мови та лiтератури
Аврамишина Тетяна Мирославiвна

Щоденник ненародженої дитини
Щойно моя люба матуся дiзналася, що я скоро в неї буду!
Напевно, вона дуже щаслива! Тихо... Я щось не чую радiсних

вигукiв, а тiльки вiдчайдушне схлипування. Вона плаче... дивно...
А! Скорiше за все, у неї ллються сльози щастя!
...Мамо! Вистачить плакати, я скоро з’явлюсь на свiт i ми, разом

iз тобою i татом будемо гратися, а ти завжди менi усмiхатися... ех... як
я хочу вже до вас!

...А що це таке пекуче полилось до мене, що це, мамо? Менi боляче!
Я не можу цього витримати! Досить!

Прокидайся, люба! Я вже засумувала за тобою. Скажи щось, а то
скоро забуду твiй голос! Тiльки, будь ласка, не пий, це завдає менi
нещадного болю! Нi... Нi!!! Скiльки можна вливати в мене цю отруту...
Я хочу жити!

...Матусю, я не вiдчуваю ручку... Досить вже! Невже ти не хочеш,
щоб я була здоровою?! Не пий...

...А де то мiй татусь? Я хочу почути його голос! Скажи йому про
мене!

Ти знову п’єш цю смердючу речовину... Ну чому?.. Боляче...
Хто це бiля тебе? Невже тато?! Нi, це не вiн! Мiй татусь захоче,

щоб я у нього була, а цей каже, щоб ти позбулась мене! Сподiваюсь,
ти не будеш цього робити? Правда ж нi? Краще вживай цю отруту
завжди, я буду терпiти цей нестерпний бiль кожної митi, тiльки не
вбивай мене, я ж тебе люблю! Хай iде той несправжнiй тато, ми i без
нього впораємось, тiльки не залишай мене...

...Пий, матусю, пий... Я терплю...

...Мамо... мам... я не вiдчуваю нiжок, не можу навiть трiшки
поворухнутися! Але ти вливай, вливай в мене отруту, я витримаю,
головне, щоб ти мене не покидала...

...Мамо... Я не можу дихати...
Я задихаюсь... Мамо... Мамо...

Коршунова Дарiя Iгорiвна,
с. Овадне, Волинська область
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Повiрити в себе
Здоров’я — найцiннiший скарб в життi.
Воно — немов тендiтний, нiжний птах.
I птах той має крила золотi,
Живе, спiває вiльно у квiтках.
Але життя — заплутаний широкий шлях,
I кожен має обирати сам, куди пiти,
Як долю свою нести на плечах
I птаху свою нiжну вберегти.
Але шляхи життєвi нелегкi —
Так важко правильну знайти дорогу!
I скрiзь чигають в хащах вороги,
Туди нiхто не прийде на пiдмогу.
Наркотики, курiння, алкоголь —
Шкiдливi звички, що чатують зараз всюди.
I лише той, хто духом не слабкий,
Їх переможе i щасливим буде.
А iншi? Iншi щастя продають
За чарку. I вбивають свою птаху.
В кайдани дротянi її кують,
I крил лишають зовсiм бiдолаху.
Вона хворiє, слабшає, i вмить
Здоров’я стрiмко падає у прiрву.
А з ним — людина в урвище летить.
Лишаючись без спогадiв, без мрiї.
Без щастя, без надiї, без мети,
Без радощiв i без бажання жити.
Як можуть такi люди далi йти?
Любити, будувати i творити?
Вони уже не бачать, як свiтанок за вiкном
Пряде цвiтне мереживо росою,
Їм все одно, їм просто все одно,
Це люди iз холодною душею.
Себе позбавлять радощiв життя,
Вбиваючи в собi усе хороше.
Їм допоможе тiльки каяття,
I вiра, вiра в себе допоможе!!!

Семенова Анастасiя Володимирiвна,
с. Воронкiвцi, Хмельницька область
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Я обираю тверезе життя

Чи iснує в Українi епiдемiя алкоголiзму?
Бiльшiсть українцiв полюбляють випити. Щороку в нашiй державi

в лiкувальних закладах на облiк ставлять близько ста тисяч залежних
вiд алкоголю. Та й рiвень його споживання є одним iз найвищих в свiтi.

Складається враження, що люди вiддаються в руки смертi ду-
же просто. Часто алкоголь приводить до загибелi людей вiком вiд
п’ятнадцяти до двадцяти рокiв. Залежнiсть вiд нього вбиває понад
сорок тисяч людей щороку. А це чисельнiсть, що перевищує населення
Тернополя, цiлого обласного центру. Вдумайтесь у цi цифри: це —
кожен сотий10 українець. На Тернопiльщинi щороку понад 60% людей
помирають вiд серцево-судинних захворювань, причиною яких є пере-
навантаження, нерацiональне харчування, стреси та шкiдливi звички.
Цi цифри лякають та вражають власною масштабнiстю. I якщо нiчого
не зробити задля рятування нацiї, то український народ може зникнути
упродовж наступних сорока рокiв, тобто те, що не вдалося Сталiну та
Гiтлеру, може статись зараз.

Я ще не знаю, як допомогти людям, якi випивають, але я обираю
тверезе життя для себе, своїх рiдних та друзiв.

Тверезе життя — це мiцне здоров’я, це рiднi та друзi, якi змогли
твердо сказати «нi» шкiдливим звичкам. Дуже часто пiдлiтки хочуть
довести своїм однолiткам, що можуть випити, вважаючи, що цим пiднi-
муть собi настрiй, стануть бiльш комунiкабельними, смiливими, «кру-
тими». Цi «дiти» вiрять у те, що зможуть пити «в мiру» та тримати
все пiд контролем. На мою думку, вони роблять страшну помилку, не
задумуючись про те, що може трапитись з ними, коли будуть у станi
алкогольного дурману, i на що перетвориться їх життя через декiлька
рокiв. Задумаємось: алкоголь — ковток свободи чи крок у прiрву?

Майбутнє в наших руках! I саме своїм прикладом, вмiнням знахо-
дити час для дружби та любовi знайдемо джерело щастя у простих, але
вiчних iстинах. Адже вмiти насолоджуватись життям — значить жити
двiчi.

Ми хочемо щасливого майбутнього для України. Тому що тiльки
твереза нацiя може отримати шанс справитись iз труднощами i в мрiях
сягнути до зiрок. Правильний вибiр у життi — це наш шлях до успiху.

Тому «Твереза Україна» — це не просто красиве словосполучення,
це можливiсть кожного з нас зрозумiти своє покликання i бути зразком
тверезого i здорового способу життя для родичiв, друзiв, села, мiста та,
зрештою, всiєї країни.

Присяжнюк Олег Олександрович,
с. Пiдлiсцi, Тернопiльська область

10Кожен тисячний (у розрахунках автора помилка).
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Пригода в Грайкраїнi (казка)
За широкими долами, за високими горами, за широкими морями

розкинулось у вибалку невеличке селище. У ньому вiчно квiтла весна,
веселка грайливо переливалася рiзнобарв’ям, хлюпотiли струмочки,
видзвонюючи на сонцi чудових пiсень.

А якi люди проживали у цьому мiсцi: працьовитi, добрi, щирi!
Тут завжди панувала любов, злагода та щастя. Мало-помалу селище
розросталося. Народжувалися дiти, а у дiтей ще дiти. I так утворило-
ся мiстечко, яке назвали Грайкраїна. Усе тут добре: щасливi родини
виховували своїх нащадкiв у коханнi, добрi, ласцi. У родинах панував
спокiй, злагода. Люди з радiстю ходили на роботу. Нiхто i гадки не мав,
що зовсiм неподалiк затаїлося велике лихо.

Одного гарного весняного дня на небi з’явилися чорнi хмари,
загуркотiло, загримiло.

Зi Сходу з шаленою швидкiстю насувалася величезна хмара. I чим
ближче вона наближалася, тим чорнiшим i похмурiшим робився кожен
куточок весняної країни. Кольори веселки помарнiли, птахи у гаях
затихли, струмки не бринiли, людям стало холодно i незатишно.

Ось хмарище присунуло у мiсто, коли пил розвiявся, то люди по-
бачили страшне жахiття — велетенського Зеленого Змiя. З його появою
у мiстечку потяглися зловiснi днi. У родинах почалися чвари, свар-
ки, образи. Чоловiки перестали ходити на роботу. Приходили додому
у хмiльному станi, били дружин, ображали дiтей.

Сльози полилися мiстом. А Змiй все бiльше набирався сили, дуж-
чав, отруїв всi колодязi у мiстi отрутою, вiд якої паморочилося в головi,
потьмарювався розум.

Багато чоловiкiв перейшли на сторону Зла, i навiть жiнки почали
вживати Змiєву гидоту, ставши вiрними слугами Зеленого.

Рiднi отруєних почали бити на сполох, шукаючи вихiд iз страшного
становища, яке склалося у мiстечку. Нiхто не знав, як можна здолати
поганця, де його вразливе мiсце.

У Грайкраїнi жив старий дiдок, котрий розумiв мову птахiв. Якось,
прогулюючись лiсовою стежкою, вiн почув розмову щиглика i сороки.
Одна з пташок розповiдала, що Змiй утiкає вiд Бiлого Лицаря, саме його
лиходiй боїться найдужче, а протиотрута, що може вилiкувати хворих,
знаходиться у самому Зеленому. Цю звiстку дiдусь повiдомив рiдним
отруєних чоловiкiв та жiнок. Дiти вирiшили допомогти старшим. Вони
розiслали голубiв з проханням розшукати Бiлого Лицаря, який би
допомiг визволити їхню країну вiд злiсного лиходiя, в усi куточки свiту.

Довго не було жодної звiсточки. Уже втрачено надiю на порятунок.
Аж ось одного похмурого дощового ранку, коли Змiй ще спав, на
небi замаячила маленька цяточка, це була голубка, яка повернулася
з Пiвночi. Коли її помiтили, у людей з’явилася надiя на порятунок.
I справдi, птаха повернулася з гарною звiсткою: вона розшукала Бiлого
Лицаря. Незабаром вiн прибуде у Грайкраїну.
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У мiстечку продовжувався безлад, плач та стогiн дiтей i дружин.
Якоїсь ночi на небi засяяла ясна зiронька, це була звiстка вiд Лицаря:
завтра вiн буде у мiстi.

Настав довгоочiкуваний ранок, люди з надiєю прокинулися вдо-
свiта, на схилi гори вони помiтили Бiлого вершника, це був їхнiй рятiв-
ник, їхня надiя i сподiвання. Жителi мiста вказали вершнику на гору, де
стояв завод, у якому виготовлялося зле зiлля, саме там мешкав Зелений
Змiй.

Лицар щодуху помчав на бiй зi Змiєм, а той ще не проснувся, коли
над ним завис меч покарання. Гостре лезо, мов блискавиця, пронизало
серце Зеленого. З рани потекла чиста, мов сльоза, вода, яку Змiй тримав
як протиотруту вiд свого яду. Переможець зiбрав ту воду у посуд i дав
її людям, щоб тi вилiкували недужих.

Мешканцi мiста подякували Бiлому Лицарю за допомогу i поба-
жали йому щасливої дороги i нових перемог над Злом. На знак подяки
жителi поставили пам’ятник «Перемога Добра над Злом».

У країнi знову розквiтла весна, весела дiтвора щебетала зi своїми
рiдними людьми. I бiльше нiщо i нiхто їх не засмучувало.

Краснолуцький Павло Вiкторович,
с. Пеньки, Хмельницька область

Щасливе життя

Я обираю тверезе життя!
Спиртне не вживає моя сiм’я.
Я хочу бути щаслива в життi,
Алкоголю маю сказати «Нi»!
Зранку прокинусь, не болить голова,
Бо алкоголю не вживаю я!
Свiжий подих, свiтла голова.
Бо алкоголю не вживаю я!
В моїй родинi правило є:
«Дбати потрiбно про здоров’я своє».
Футбол у нас на першому мiсцi,
А далi за планом спiваємо пiсню.
Алкоголю в моїй родинi не мiсце.
Пам’ятай! Вiд алкоголю нема вороття.
Я обираю — щасливе життя!

Савчук Марина Олегiвна,
с. Кашперiвка, Вiнницька область
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Алкоголь — це зло! Кiнець життя!
Зацвiли каштани за вiкном,
I дерева пахнуть дивоцвiтом.
А у Вiри в хатi за столом
Знов пиячать її рiднi дiти.
Баба Вiра — це добро й краса,
Вiд знайомих вiдгуки хорошi.
А сьогоднi на очах сльоза:
Вчора син забрав останнi грошi.
Без копiйки матiр залишив,
По горiлку в магазин чимдуж помчався!
А купивши — пив, i пив, i пив...
Тверезiв — i знову напивався.
Принесли до хати на плечах
Два сусiди Вiриного сина.
Бо не мiг стояти на ногах
Хмелем задурманений хлопчина.
Блиснув у очах матусi страх,
Наче грiм ударив її в спину.
I на зморщених вiд старостi щоках
Знову покотилася сльозина.
Стрепенулось серце горе-сина,
Закипiла в жилах кров гаряча.
Зрозумiв, яка його провина,
I навколiшки просив пробачить.
Витирав солонi сльози неньки,
Обiцяв: «Не буду бiльше пити».
Нiжно посмiхнулася старенька,
Що тепер i є для кого жити.
I з тих пiр не пив бiльше Микола.
Не тягнулася рука до чарки.
I тодi нiхто, нiде й нiколи
I не чув у хатi Вiри сварки.
Я звертаюся до всiх, хто небайдужий:
Алкоголь — це зло! Кiнець життя!
Не вживай спиртного, любий друже!
Адже смерть не має вороття.

Сердюк Вiкторiя Олександрiвна,
м. Сарни, Рiвненська область
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Буде твереза вся Україна!

Уявiмо: на чистому полотнi неба хтось поспiхом розлив фарбу
темно-блакитного кольору, на золотiй колiсницi викотилося з-за при-
сипаних росою гiр усмiхнене сонце i попрямувало стежкою iз легких,
бiлих, як серпанок хмар. Випущенi свiтилом променi пострибали зем-
лею, розбиваючись на мiрiади блискiток, нiжаться на теплому вiтрi
смарагдовi листки дерев, пiснею заливається хор пташок, прокидається
все живе, вiдкриваються очi мiст, сiл.

I ось серед природної краси i ще нiким не сполоханого спокою ми
помiчаємо, що хтось лежить просто посеред килиму трави, спить, ма-
буть, а поруч — пляшка горiлки. Якось не вписується цей незнайомець
у загальну картину, чи не так? Кiлькiсть отрути у його тiлi впевне-
но стверджує про вiдсутнiсть здорового глузду, i навряд чи якийсь
художник намалює цього «Аполлона» на своїй картинi. Вiд смороду
у радiусi двох метрiв кругом чоловiка вже встигло зав’янути кiлька
стебел трави, та й мурахи давно повтiкали. Не вистачає лише кинутих
ним «бичкiв». Не надто приємний тип, менi здається, та й, певно, не
хотiлося б комусь бути на його мiсцi. До такого стану його довела
дружба. Так-так, не дивуйтеся! Он, подруга лежить поруч у кущах,
i звати її горiлка. Не радила б я Вам з нею спiлкуватися: залишила свого
товариша на холоднiй землi, серед парку, та ще й у якому станi. Та це ще
пiвбiди; якщо прогулятися ввечерi вулицями, то таких проспиртованих
тiл можна надибати ледь не сотню, добру частину з якої становлять не
лише чоловiк и, а й жiнки, дiти.

Перш за все до них з’являється вiдраза, потiм стає за них соромно,
а далi i шкода. Чому шкода? Та тому, що п’ють слабкi люди, алко-
голь не для сильних особистостей. Вони явно не змогли знайти себе
у барвистому свiтi i обрали легший шлях. Сумнiваюся, що у життi вони
щасливi, а все тому, що не змогли правильно розставити прiоритети,
зламали себе самi, хтось не спробував ще раз пiдiйти до мрiї, хтось
розчарувався у чо́мусь чи ко́мусь, а iнший не знайшов iншого виходу.
Чому соромно? Тому, що це ж українцi, могутня нацiя, спiвучий народ,
якому можна позаздрити у силi духу, прагненнi свободи. Людина має
пишатися тим, що вона українець або українка, а не заливатися алкого-
лем, губити сам себе, своє потомство прирiкати на хвороби, вiдбирати
майбутнє у країни. Котрi батьки захочуть побачити свою дитину немiч-
ною у такому жалюгiдному станi як сп’янiння, будь воно наркотичним
чи алкогольним?

Згадаймо, через що пройшов наш народ, яку страшну боротьбу
йому довелося витерпiти лише один-два мiсяцi тому? Тисячi людей
поклали на жертовний вiвтар свої життя для свiтлого майбутнього своїх
нащадкiв — для того, щоб вони, невдячнi, горлали непристойних пiсень,
перехиливши стакан з отрутою? Вони загинули для того, щоб ми могли
розвиватися самi i розвивати країну, щоб ми вчилися, досягали нових
висот, доводили, що українцi — сильнi i непереможнi. Лише заради
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поваги до них та їхнього подвигу можна з вiдразою вiдсунути чарку
вбiк. Але якщо ж мiльйони життiв для когось — не аргумент, то хоч
заради себе можна-таки зупинитися за крок вiд прiрви? Треба розумiти,
що алкоголь, яким би добрим не здавався, нiколи не приведе до добра.

Перш за все, вiн отруює тiло: руйнує всi життєво важливi органи.
Просто кажучи, повiльно, але впевнено вбиває. Крiм того, якщо вже
взявся до пляшки, то навряд чи покинеш, адже алкоголь викликає при-
викання. Не позбудешся алкоголiзму на перших стадiях — доведеться
лiкуватися довго i важко, якщо, звiсно, тебе вiдпустить зелений змiй.
П’яниця не збудує щасливої i забезпеченої всiм необхiдним сiм’ї, скорiше
за все, не матиме змоги порадiти успiхам своїх дiтей, не зустрiне власну
старiсть.

Якщо мiркувати про алкоголiзм як про поодинокий випадок, то
все видається не таким уже й страшним: як на народ вплине одне
приречене життя? Але, на жаль, така бiда спiткала не одну родину,
вiдiбрала у когось чоловiка, у когось — дружину, батька чи матiр, сина
чи доньку, а це вже сотнi загублених доль. Чи є десь гарантiя того, що
вся наша нацiя у майбутньому буде здоровою, що випадкiв злочинiв та
смертей через сп’янiння поменшає?

Думаю, ми самi можемо стати цiєю гарантiєю, бо щастя не у випи-
тих лiтрах спиртного. Досить пити, досить губити себе, досить! Треба
дбати про важливi речi, а не про непотрiб! Я вiрю, це пiд силу україн-
цям, ми зможемо викорiнити шкiдливу звичку, пiдкоримо ще не одну
вершину, бо у нас є сила волi, є чим пишатися i є мета — удосконалення
держави, самих себе.

Колись кожен українець дивитиметься на свiт чистим, не затума-
неним поглядом, тверезо оцiнюватиме свої дiї. Вже зовсiм скоро вся
Україна буде тверезою, але для цього потрiбно постаратися усiм нам.
Тож хай мiцнiсть духу i розум завжди буде з нами. Удачi нам на шляху
до мети!

Мiськiв Уляна Володимирiвна,
с. Бiльче-Золоте, Тернопiльська область

Я обираю тверезе життя
Як вiдомо, погiршення стану здоров’я часто викликане вживан-

ням алкоголю. В не тверезому станi людина не здатна адекватно себе
поводити, жити в гармонiї з собою, свiтом. Часто в станi алкогольного
сп’янiння потрапляють у рiзнi неприємнi iсторiї, наприклад, стають
учасниками бiйок, завдають шкоди чужому майну. Втрата контролю
над собою може спричинити погiршення стосункiв з близькими, друзя-
ми, колегами по роботi.

Багато хто знає, та й часто чує про наслiдки не тверезого спосо-
бу життя. Iснує чимало проблем викликаних алкогольним сп’янiнням.
В такому станi високий ризик смертельних випадкiв: половина тих,
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хто потрапляє пiд машину знаходиться в не тверезому станi, проте
керування автомобiлем п’яним водiєм несе за собою набагато страшнiшi
наслiдки. Водiй ставить пiд загрозу не тiльки своє життя, а й життя
оточуючих. Дуже часто молодi люди не задумуючись сiдають у машину
до не тверезого водiя, наслiдки такої необачної поведiнки можуть бути
фатальнi, як показує практика, зазвичай для пасажирiв. Чи може тодi
алкоголь втамувати бiль втрати, чи може заглушити докори сумлiння,
чи може повернути життя?..

Особисто я обираю тверезе здорове життя мої батьки, друзi та
знайомi пiдтримують це гасло. На мою думку, без алкоголю ми змогли б
позбутися багатьох проблем, що нас оточують. Життя i так коротке,
щоб псувати його алкоголем.

Яницька Iрина Юрiївна,
с. Острiв, Тернопiльська область

Найголовнiше у життi
У життi найголовнiше,
Найпрекраснiше, цiннiше,
Що за грошi не придбаєш,
Бо вiд Бога його маєш —
Це здоров’я твоє, друже!
Тож i дбай про нього дуже!
Влiтку довго не лежи,
Почисть зуби й пробiжи,
Поїж смачно i корисно,
Щоб не було тобi злiсно.
Алкоголю не вживай,
Про майбутнє своє дбай,
Сигарети не пали,
I легенi збережи.
Все життя в твоїх руках —
Не завдай же йому крах!

Бондарчук Алiна Валентинiвна,
с. Iванiвка, Чернiгiвська область
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Пишуть учнi 10 класiв

Було вже пiзно
«Тату, таточку, не пий!» —
Янголятко руки тяне.
«Знову п’яний, знову злий,
Ти коли прийдеш до тями?»
Жiнка — навiжена наче,
Очi кров’ю налились;
Донька вже до мами скаче:
«Мамо, мамочко, не злись!»
Батько на ногах не встоїть,
Те не те i те не так...
Душевну рану не загоїть —
У чоловiка страшний рак.
«Ми зможем, все ми подолаєм», —
Кричала жiнка у сльозах.
«Та що ти? Ти ж цього не знаєш,
Це вже кiнець. Оце вже крах».
У жiнки сльози ллють рiкою.
«Чому, чому вiн знову п’є?
Це почалося ще весною,
Вiн дума, горе вiн заллє.
Вiн не бажає лiкуватись,
Про доньку вже зовсiм забув.
Як це могло зi мною статись?
Моїх молитв вiн вже не чув».
Вдихаючи смертельний дим, вiн
Дививсь кудись удалечiнь.
Вiн залишався наодинцi,
Один посеред бiлих стiн.

Уже здавалось, смерть десь близько,
Але здавалось лише всiм.
На стежцi правди дуже слизько,
Йде буря грiзна, гримить грiм.
«Татусю, рiдний, досить пити,
Для мене свiт ти, рiдний мiй.
Без тебе я не зможу жити,
Батьку, не йди ти ще, постiй!
Я хочу радощi дiлити,
Дiлити сльози, щастя, смiх.
Я хочу, тату, поруч жити,
Не пий, мiй таточку, це — грiх!»
I батька наче грiм ударив,
I вiн умить протверезiв.
I серце б’ється в сто ударiв...
До янголятка очi звiв.
Старий вже хрест тут похилився...
«Тут спочиває твiй дiдусь,
За тебе, сину, вiн молився.
Мiй рiдний батько, мiй татусь...
Зумiв себе вiн в руки взяти.
«Не п’ю!» — кричав тодi вiн грiзно.
Та чи могли усi ми знати,
Що вже було для нього пiзно?»
Не пийте, люди, закликаю!
Для вас — не гiдне заняття.
Мiй заклик всi напам’ять знають:
Живiть тверезо все життя!

Снiтчук Дарiя Володимирiвна,
с. Ковалiвка, Полтавська область
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Як би нам жилося, якби всi жили тверезо
Наркотикiв не вживаєм
I клею не нюхаєм,
Натуральним сокам, водам
Перевагу вiддаєм.
Заморських продуктiв в нас
Є тепер чимало.
Ми ж, як справжнi українцi,
Полюбляєм сало.
Усi їмо залюбки
Свiжу моркву, буряки,
А от чiпси й сухарi
Краще хай гризуть щурi.
Хай китайцi та японцi
Їдять свої сушi,
Нам же бiльше до смаку
Яблука та грушi.
Споживаєм овочi
Зi свого городу.

Бережем своє здоров’я,
Дбаємо про вроду.
Ми цигарок не палимо,
До пива байдужi.
В нас дiвчата всi — найкращi,
Нашi хлопцi — дужi.
Всi займаємося спортом
I працюєм в полi,
Та до того ж ще успiшно
Навчаємось в школi.
I хоч кажуть, що у свiтi
Iде деградацiя,
Ми впевненi: збережеться
Українська нацiя.
Збережемо традицiї
Нашого народу,
Недарма ж бо ми нащадки
Козацького роду.
Ткачук Вiталiй Вiкторович,

с. Горинка, Тернопiльська область

За тверезiсть життя
О алкоголь, що робиш з розумом людським?
Безжалiсно ти душиш i манiпулюєш ним.
Навiщо ж ти руйнуєш все людське життя,
Обiцяючи усiм щасливе майбуття,
Штовхаєш ти у чорну прiрву,
Без роздумiв вбиваєш вiру?
Людське життя — тендiтна квiтка,
Яку потрiбно любить i берегти.
Не треба ставити на ньому чорнi мiтки,
По правильнiй дорозi треба йти.
Щоб жить щасливо i не знати бiд,
Щоб буть здоровим i бадьорим,
Забуть про алкоголь назавжди слiд,
I встать з колiн потрiбно.
Наше життя все сповнене проблем,
I кожен хоче вiд них сховатись.
Та не знайшовши рiшення дилем,
Бiжиш ти з пляшкою горiлки обiйнятись.
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Не знають люди зачасту всю правду:
Алкоголь — це найстрашнiша iз отрут,
Викриває вiн у людинi вади,
Зсередини руйнує й затягує на шиї джгут.
Алкоголь повiльно й безжально руйнує життя,
Вiн затьмарює розум, пускає в очi пил.
I в людей далi немає майбуття,
I немає бiльш нiяких сил.
Вживаючи його людина не знає бiд,
Починає веселитись i лiтати...
Але ж це фальшивих барвiв свiт,
I кожен може крила поламати.
За що людина вiддає життя?
Хiба за ту хвилину слабкостi i мрiй?
Не треба ставити на кон все майбуття,
Бо заберуть його, не даючи гарантiй.
Бути тверезим зараз модно,
У цьому є лише плюси,
Тож голову ми пiдiймемо гордо
I впевнено вперед продовжимо всi йти.
Я з гордiстю усiм скажу,
Нехай почує увесь свiт:
«Тверезо жити я буду,
А не за алкоголь ховатися вiд бiд».

Олейнiчук Олена Олександрiвна,
м. Козятин, Вiнницька область

Я за трезвую жизнь!
Пьянство — зло, болото, омут,
В нём буксуют, часто тонут.
Ведь порочный это круг
И синоним бед и мук.
Алкоголь вредит здоровью:
Перемешиваясь с кровью,
Разрушает организм
И ломает людям жизнь!
В алкогольном опьяненьи
Совершают преступленья,

Бьют детей и жён мужья —
И теряют своё «Я».
Лучше спортом заниматься
И не пить, а развиваться,
Столько дивного вокруг!
Людям алкоголь не друг.
Трезво жить, идти вперёд,
Чтить семью и свой народ
Должен сын, отец и дед.
Алкоголю скажем «Нет»!
Соловьёва Юлия Сергевна,

г. Одесса

130



Обпаленi крила
Теплий травневий вечiр. Сонячнi променi з любов’ю тягнуться

до всього живого, щоб попрощатися до ранку. По безлюднiй вулицi
йде маленький хлопчик рокiв восьми й усмiхається. Вiн схожий на
янголятко, якби не... не пляшка пива в ручцi. Ця маленька дитина
навiть не боїться того, що на неї накричать!

Ви думаєте, хлопчик прийде додому й жалкуватиме про зроблене,
адже чекає турботлива мама, яку глибоко розчарує його вчинок, ще
й батько нагримає? Нi. Хлоп’ятка зустрiне лиш холод обдертих стiн
квартири, де забули про такi речi як любов, турбота, щастя... I вечерi
смачної нiхто не зготує, не поправить ковдри, коли вiн засне, й казки
не прочитає...

Повернувшись додому, Тарасик обiйме не батькiв, а брудного вед-
медя Мишка, подарованого колись татком. Хлопчик вiдхилить старi
дерев’янi дверi, пiдсуне до стiни стiльчика та ввiмкне свiтло. Поста-
вивши у пустий холодильник пляшку спиртного, пiде в дитячу, свою
кiмнату. Вiн залiзе на широке пiдвiконня, обiйнявши старого Мишка,
почне виглядати батькiв, вдивляючись у немите вiкно, й задрiмає.

Йому насниться добрий сон, у якому не iснуватиме навiть слова
«горiлка», мама готуватиме для нього найсмачнiшi пироги, а татко
гратиме у футбола. Тарасик усмiхатиметься, смiятиметься, радiтиме
довгоочiкуваному щастю, а потiм... прокинеться й гiрко заплаче: сон не
перетвориться на реальнiсть.

Хлопчика змусили «виживати» в цьому жорстокому суспiльствi
його ж батьки! Терпiти всi негаразди самостiйно, забути про щастя,
самому стати п’яницею — це те, на що приречений Тарасик. Вiн ви-
рiшив написати листа в одну iз редакцiй: «Доброго дня! Пишу вам
я, Тарас. Моя мама десь пiшла, татка теж немає, сидимо ми вдвох
з Мишком — моїм ведмедем. Менi говорили, що цей лист потрапить
до рук дорослих. Так от, будь ласочка, зробiть так, щоб батьки не
пили, взагалi повиливайте всю горiлку. Дайте нам квартиру й трiшки
їжi. Я вiрю у вашу допомогу. Вибачте, якщо потурбував, але ж так
хочеться жити, як iншi дiти, мати друзiв».

Це своєрiдне «прохання» було опублiковано, його змогли прочи-
тати сотнi людей, i даний фактор — найголовнiший, адже кожен може
побачити в Тарасиковi своїх майбутнiх дiтей. Навiщо ж їх прирiкати
на це? Можливо, з них могли б вирости генiї, а батьки так егоїстично
позбавляють їх можливостi зробити це. Такi дiти схожi на птахiв,
що неймовiрно прагнуть злетiти високо-високо, але навiть iз землi
пiднятися не можуть: крила обпаленi...

Борiмося11 проти алкоголiзму! Ми — за тверезе життя!
Боровко Iнна Сергiївна,

с. Ковалiвка, Полтавська область

11Боротися краще не «проти алкоголiзму», а за тверезiсть.
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Роздуми про щастя
Народження. Крик. Батько i мати.
Хрестини. Забава. Родичi в хатi.
Тости. Застiлля. Прощання. Сварка.
Де та любов, щоб дитинi дати?
...Порожнi пляшки i порожнi каструлi.
Погляд порожнiй, порожнi душi.
Мама i тато? Нi! Чужi люди.
Продано все. Жебрати мушу.
Мiлiцiонер. Кабiнет. Дитбудинок.
Однаковi лiжка. Режим. Плач невинний.
Самотнiсть. Байдужiсть. Так не повинно!
Хто допоможе? Бiль душi безупинний.
Чом менi долю дано нещасну?
В нiй — моє горе: мама i тато.
А ще горiлка, всiма проклята!
Хто її вигадав — «сокиру ката»?
Плач. Сон. Видiння... Я i батьки.
Цирк. Зоопарк. «Американськi гiрки».
«Чортове» колесо. Солодка вата.
Совганка. Смiх мами i тата...
Пробудження. Думка. Розчарування.
Як жити далi? Немає бажання.
Сiра реальнiсть. Буднi i свята.
Свята, як буднi — без мами i тата...
Затиснутi зуби. Вiра в майбутнє.
Вперта рiшучiсть: «Щастя буде!»
Випуск. Навчання. Робота. Двi.
Друзi. Кохання. Шлюб для сiм’ї.
Народження. Крик. Батько i мати.
«Крихiтка! Сонечко! Ти наше свято!»
Зубки! Сидить! Вже пiшов! Перше слово!
Подiбних подiй у сiм’ї ще багато.
Цирк. Зоопарк. «Американськi гiрки».
«Чортове» колесо. Солодка вата.
Ми i дитина. Совганка. Смiх...
Ось в чому щастя — одне на всiх!

Ставничий Анатолiй Михайлович,
с. Косiв, Тернопiльська область
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Як хочеться...
Як хочеться, щоб всi жили тверезо:
Тверезо мислили, i їли, i пили,
Щоб навiки хмiльне бажання щезло —
В полонi бути у «вогненної води».
Як хочеться, щоби з екранiв синiх
«Зелений змiй» про оковиту не кричав,
Щоб алкоголю не було у магазинi,
Щоби смаку його нiхто не знав.
Як хочеться, щоб брат пiдтримав брата,
Син рiдну матiр завжди поважав,
Дочка щоб не принижувала тата,
Онук бабусю й дiда шанував.
Як хочеться, щоб не було безхатькiв,
Щоб молодь у пiдвалах не пила,
Щоб спокiй панував у кожнiй хатi,
Любовi чаша повною була.
Як хочеться, щоб хмiль наш був у пiснi,
У сонцi, квiтцi, трелi солов’я,
Щоби жили тверезо українцi,
Щоб щедрими були їхнi серця.

Фiль Павло Вiкторович,
м. Кременець, Тернопiльська область

Будет трезвая вся Украина!
«Алкоголизм делает больше опустошения,
чем три исторических бича вместе взятых:
голод, чума и война»

У. Гладстон12

«Алкоголь убивает», «Алкоголь вредит здоровью», «Алкоголь
ускоряет старение» — эти и многие другие надписи красуются на
наклейках алкогольных продуктов, городских билбордах, рекламных
вывесках, в магазинах, в рекламных роликах. Но что это нам даёт?
Продажа алкоголя, как по нашей стране, так и по другим странам
мира, лишь увеличивается. Правительство повышает цены на акцизы,
повышает выплату штрафов за распитие алкоголя в общественных
местах, но число безработных из-за алкозависимости продолжает расти.
В нашей стране парламент подписал закон о разрешении продажи
спиртного с 21 года, а не с 18, как было ранее, но при этом наша страна
является лидером по детскому алкоголизму.

12У. Гладстон — политический деятель Викторианской Англии.
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Что же не так? Не такой подход. И это ни для кого не секрет.
Если командира не устраивает результат работы его бойцов, он меняет
стратегию. Но ничего подобного не было сделано верхним эшелоном
нашей власти.

Устранить данную проблему не так уж сложно, всего на всего,
построив больше спортивных площадок, на которых могли бы зани-
маться люди всех возрастов, от маленьких деток до стариков, ведущих
здоровый образ жизни; сделав спортивные секции более доступными,
ведь далеко не каждый родитель может выделить своему чаду мини-
мум 300 грн в месяц на его спортивное увлечение, что уже говорить
о многодетных семьях.

Французский писатель XVIII века Жан-Жак Руссо утверждал,
что недостаточно сказать гражданам: «Будьте добрыми!» — надо на-
учить их быть таковыми. Вникнув в его слова, можно найти ответ ни
на один актуальный в наше время вопрос, например: «Недостаточно
сказать гражданам: ”Не пейте, сохраните нацию“ — надо помочь им
в этом».

В повседневных разговорах мы нередко употребляем такое поня-
тие как «алкоголик», зачастую привязывая данное звание к конкрет-
ному человеку, по нашему мнению, опустившегося до нижней точки
в своей зависимости от спиртного. Произнеся подобное наименование,
мы автоматически попадаем на сторону осуждающих. А всё потому,
что никому из нас не хочется обладать таким титулом и награждать
им своих близких, ведь это постыдно.

Я считаю, что алкоголизм — болезнь общества, а не личности.
Порок окружения, а не человека. Поэтому решение проблемы алко-
голизма должно заключаться в изучении причин алкоголизма и их
устранении. Никакие способы бросить пить не помогут ни творческой
личности, ни простому человеку, ни уважаемому профессору, если все
его коллеги ежедневно выпивают. Он попросту не сможет долгое время
противостоять коллективу.

Затронув тему алкоголизма как проблему общества, с которой
неохотно борется наше правительство, хотелось бы обратить внимание
на человека, которому всё же удалось не только найти решение, но
и ликвидировать проблему в своей стране. Это — Муаммар Каддафи,
политический и государственный экс-деятель Ливии. Анализируя по-
литику этого человека, можно с уверенностью сказать, что он был не
просто вождём для своего народа, он был для него отцом, который
старался уберечь от всего лихого. Он любил свою страну и жил для
неё. Именно Каддафи принял в Ливии так называемый сухой закон —
закон о запрете продажи и употребления спиртного.

Наши бы люди сразу взбунтовались, многим бы это показалось
излишним, а то и жестоким. Но разве запрет спиртного сможет переве-
сить высокие пособия по безработице, бесплатные обучение и медицину,
учёбу за рубежом — за счёт государства? Разве мы не хотим так же
стремиться к лучшему, как ливийцы?
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Так может, для начала следует отказаться от спиртного, сказать:
«Нет — истреблению нации»?

Ганди говорил: «Хочешь изменить мир — начни с себя». Я живу
в трезвой семье и хочу, чтобы каждый ребёнок в нашей стране рос
в трезвой семье. Мы — украинцы! Мы — трезвый народ! Мы — здоровая
нация!

Слободян Екатерина Александровна,
г. Одесса

Акровiрш «Обирай»
Ти народився вiльним i нескореним.
Величний дух, що дивиться у даль.
Однак... чомусь твоє життя спотворено
Є в ньому щось... гiрка туга i жаль.
Маленька чарка, тю, i що ж поганого?
А «зранку» буде потiм, наливай!
Й що з того, що ти на межi вдаваного?
Буденнiсть завтра, а сьогоднi — рай!
Уже в минулому твої амбiцiї,
Ти тут, в брудному барi, п’єш щодня;
Невже ти промiняв життя на фiкцiю?
Є в цьому правда? Нi, лише брехня.
Удача, кажеш ти, тебе залишила,
Таке буває... чорна смуга, сум...
Вона, i є проблемою найбiльшою...
Ось, знову! Голова болить вiд дум!
Їх краще вигнати, ввiмкнути бiлий шум,
Хоча б пiти, змiнити просто тишею...
Рука тремтить, ти тягнешся за чаркою...
Усе пропало, ти — не ти, ти — жах.
Купив вина, втiшаєшся цигаркою,
А тим життям живеш лише у снах...
Хiба ще є вогонь в твоїх очах?

* * *
Отямся! Ти — людина, ти — нескорений!
Буває рiзне, але ти... живи!
Иродiв «напiй», що для смертi створений,
Робив нiщо з твоєї голови...
А ти кохай, момент життя лови!
Й пасткам цього життя не будь впокорений!

Мельничук Юлiя Олександрiвна,
м. Шепетiвка, Хмельницька область
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Життя без алкоголю
Життя без алкоголю, —
Усiм це так потрiбно.
Думки свої — на волю,
I мрiєш дуже вiльно.
Нiщо не заважає,
Твiй шлях — лише вперед.
Таке життя тримає,
Таке життя — як мед.
Оцiнюєш тверезо
Цей свiт i все живе.
I простiр весь безмежний,
Довкола лиш нове.

Життя без алкоголю, —
Це те, чого ти вартий.
Без галасу, в спокої
Зумiєш ти багато.
Знов перетнеш кордони,
Знайдеш свою мету.
Почуєш рiдний голос
I обiйдеш бiду.
Навкруг усе прекрасне,
Лиш дай собi ти шанс.
I раптом стане ясно,
Що ти — один iз нас.

Степанченко Христина Леонiдiвна,
с. Погорiльцi, Чернiгiвська область

Привiт! Я твоє Здоров’я
Iз самого малечка я з тобою. Ми пережили багато переломних

моментiв. Коли ти хворiв, я хворiв з тобою. Я завжди намагався не
розчаровувати тебе i триматися, коли ти вже не в змозi. Ти турбувався
про мене: взимку одягався тепло, пив молоко iз медом, ходив до лiкаря,
коли це було необхiдно. Дякую, друже, за турботу...

Та що сталось iз тiєю усмiхненою малою дитиною, яку я знав
ранiше? Що заставило її такою стати? Ей!!! Друже, ти ще тут? Менi
цiкаво, навiщо ти заставляєш страждати нас обох? У тебе знову проб-
леми у сiм’ї, на роботi, та i з друзями посварився. Прикро, хоча алкоголь
не вирiшить твої проблеми, ти все одно берешся за чарку. Ти думаєш,
це зможе допомогти розiбратись iз цими питаннями? Нi, я не залякую
тебе чи сварю, я говорю яснi речi, що розказував менi ти ранiше.

Ти навiть не уявляєш, наскiльки завдаєш менi болю, а це вiдчуття
всерединi просто вбиває мене. Схаменись, друже, цей ефект ейфорiї не
триватиме довго, ти повинен набратись сил i пiднятись з ями вiдчаю.

Так, так, я вже багато раз чув цi вiдмовки, типу життя — тяжка
штука, бувають злети та падiння i так далi. Але, мiй любий друже,
я розумiю тебе, та це не привiд топити себе в алкоголi. Зрозумiй,
я страждаю разом з тобою, ти поки що не помiчаєш, але твої вчинки,
у яких ти стараєшся забутись, iз кожним разом завдають менi все
бiльшої шкоди. Прислухайся, мiй друже, в першу чергу я турбуюсь про
тебе, ти як нiхто iнший заслуговуєш кращого в життi. Почни хоч трохи
проявляти до мене увагу, i я буду в формi. Я ж не так багато прошу,
просто перестань пити цю бридку рiч, вiд якої мене верне. Я ж є тим,
про кого ти повинен турбуватися у першу чергу.
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Що? Нарештi оклепався? Я радий, що ти протверезiв. I як вiд-
чуття? Погано? Так тепер ти розумiєш усю шкiдливiсть алкоголю?
I не заперечуй, що тобi було краще ранiше, жити тверезо. Пам’ятаєш
той вислiв свого батька: «Бережи одежу знова, а здоров’я змолоду»?
А ти так просто знехтував словами рiдної людини i спостерiгав, як
менi шкодить алкоголь. Соромно тобi, але твiй сором не замiстить
усiх збиткiв. Ще й батько, вiчний приклад для наслiдування, чи буде
радий твоїм вчинкам? Ось прямо зараз змiг би подивитись йому в очi
i сказати правду? Нi... Бачиш, як прикро все виходить. В кiнцевому
рахунку нiхто не залишається в плюсах. Кожен страждає, а в першу
чергу ти сам.

Раджу задуматись надi мною, бо я — той скарб, який потрiбно
добре оберiгати. Хочу, щоб ми дивилися на свiт тверезими очима i на-
солоджувались життям сповна. Прошу, не вживай спиртних «напоїв»,
вони страшно лякають мене.

Ось почни змiнюватись прямо зараз. Давай, вставай з лiжка, прий-
май холодний душ i гайда на ранню пробiжку.

А-а-а-а, скажи, круто?! Ти начебто заново народився, а це вiдчуття
бадьоростi окриляє. Ну що, а тепер i на роботу iз масою нових iдей та
пропозицiй — i день увiнчався успiхом!

Ну як? Вдалося справитись iз труднощами? Так. Я радий за тебе,
нарештi мої слова достукались до твого розуму.

Мiй любий друже! Веди здоровий спосiб життя, дивися на свiт
тверезим поглядом, i тодi, я — твоє Здоров’я — буду пiд твоєю надiйною
опiкою!

Мусiйчук Наталя Сергiївна,
м. Шепетiвка, Хмельницька область

Буде твереза вся Україна
Чи траплялося з вами, що йдучи до певної цiлi у життi, ви праг-

нете покорити новi вершини, та, на жаль, не отримуєте того, чого так
хотiлось досягнути? Думаю, усiм знайоме це вiдчуття, але вихiд ми
обираємо рiзний. Однi пiднiмаються з колiн i починають з чистого
листа, а iншi впадають у депресiю. Цi люди жалiють себе, заповнюють
свою пустоту алкоголем. Та чи стає життя вiд цього кращим? Чи
змiнюється щось вiд цього?

Звичайно, нi.
Мене завжди тривожить думка, чому саме в алкоголi люди знахо-

дять потiху? Вони видумали собi безглуздi стереотипи, яким пiддаються
не тiльки дорослi, а й пiдлiтки. Вважаючи, що пити це «модно» i «кру-
то», а також — ти нiби стаєш бiльш схожим на дорослих. Саме пiдлiтки
масово слiпо вiрять у цi нiсенiтницi, що є великою проблемою не тiльки
сiмей, а й цiлої України.
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Правильнi погляди мо́лодi залежать вiд вiрного виховання бать-
ками та педагогами пiдростаючого поколiння. Треба прищеплювати
розумний погляд на спиртне, найкраще — власним прикладом нега-
тивного ставлення до алкоголю. Виховувати дiтей та молодь необхiдно
правильними методами, зацiкавлюючи їх заняттями, фiзкультурою та
спортом.

Тверезiсть належить до найкращих природних якостей людини,
яка важлива не тiльки особисто для неї, але й для її сiм’ї i в цiлому
для суспiльства. Тверезiсть — це збереження чистоти розуму, чистоти
серця вiд поганих помислiв та вчинкiв, це спроможнiсть бачити свiт
ясними очима. Якщо ми хочемо мати здорову, велику нацiю iз мiцним
здоров’ям, ми повиннi починати iз себе. Не важливо, дорослi чи пiдлiт-
ки, усi ми зобов’язанi спонукати людей вести здоровий спосiб життя.
Бо головне для кожного з нас — це здоров’я. Якщо мати його, всi iншi
труднощi здаватимуться дрiбницями.

Щоб була твереза уся Україна, потрiбно починати змiнювати умо-
ви життя країни, ставити новi цiлi перед собою на благо розвитку
суспiльства. Адже саме здоров’я є найголовнiшим у нашому життi, що
забезпечує можливiсть iснувати тверезiй, щасливiй i повноцiннiй нацiї!

Мусiйчук Наталя Сергiївна,
м. Шепетiвка, Хмельницька область

Я обираю тверезе життя

Я зробив вибiр у своєму життi. Насолоджуюсь тверезим життям.
Не вживаю спиртного, а займаюсь спортом. Насамперед, я бережу своє
здоров’я.

Багато людей задають собi таке питання: чому пiсля «веселої» ночi
пiд впливом алкоголю я нiчого не пам’ятаю? А це все тому, що клiтини
в нашому мозку вмирають. Коли алкоголь потрапляє до органiзму, цi
клiтини просто знищуються, i вони бiльше не вiдновлюються. Саме
через це люди нiчого не можуть пригадати на наступний день.

Ще дуже важливо є те, що людина, яка знаходиться в станi алко-
гольного сп’янiння, не може контролювати себе. Алкоголь нiби починає
володiти людиною. I так можна спричинити шкоду i собi, й iншим, хоча
самi цього не хотiли.

Тож я не хочу зробити помилку у своєму життi пiд владою алкого-
лю. Хочу весело проводити час, але без спиртного. Мiй вибiр — пограти
у футбол, а не випити в барi. Я пишаюсь своїм вибором, i так проживу
довше i веселiше. Свiт без алкоголю змiнюється на краще!

Грасман Максим Миколайович,
с. Iванкiв, Київська область
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Зосимовi iменини

На диво прохолодний липневий ранок. Через дорогу, на якiй ще не
працює свiтлофор, переходить дiвчина, тримаючи за руку маленького
хлопчика. На вигляд їй рокiв двадцять чотири. У хлопчика за спиною
величезний ранець, у руках тримає футбольний м’яч, має чудовий
настрiй, хоча помiтно, що повнiстю ще не прокинувся. Очевидно, що
вони йдуть на пiкнiк, бо попереду них уже виднiються зеленi верхiвки
молодих дерев.

— Тьотю Олю, а правду кажуть, що ранiше тут був пивзавод?
Напевно, пахло хмелем... I татовi не потрiбно було б далеко їздити, щоб
купити пива... — промовив Зосим.

Вiд тих слiв радiсть у його очах почала потроху згасати. Сьогоднi
хлопчинi виповнюється аж сiм рокiв. I рiк з того дня, як його батько,
сiвши за кермо в нетверезому станi, загинув.

— Так, малий, тут дiйсно виготовляли спиртнi «напої», однак хме-
лем не пахло, — показуючи на молодий лiс почала пояснювати Оль-
га. — Розумiєш, ранiше заводи не були такi чистi, як зараз. «Завод»
асоцiювався зi словами «сморiд», «сiрiсть», «шум», тому проживання
бiля нього можна було назвати героїчним, — закiнчила свої пояснення
дiвчина.

Запанувала п’ятихвилинна тиша. Фантазiя малого Зосима почала
навiювати йому мiсцину, схожу на ту, яку вiн бачив у своїй комп’ютернiй
грi про кiнець свiту. Хоча ще довго хлопчина не мiг зрозумiти те
серйозне «асоцiюватися» вiд чого знову повеселiшав.

Узагалi Ольга не була його рiдною тiткою. Вона — найкраща
подруга його матерi Олесi. Точнiше кажучи, єдина, з якою пов’язано
так багато, яка залишалася вiрною у складнi часи. Вони подруги ще
з пелюшок. Мають рiзницю у вiцi лише в шiсть мiсяцiв. Жили подруги
через два будинки одна вiд одної, тому як щось траплялося, то Оль-
ка вже через декiлька хвилин була iз тортиком на порозi заплаканої
Олеськи. Та не зважаючи на малу рiзницю у вiцi, доля кожної склалася
досить по-рiзному. Якось так виходило, що втiшати частiше доводилося
Олеську.

— Ну, ось ми i прийшли. А мамуля скоро приєднається до нас? —
скинувши свiй портфель запитав Зосим.

— Ой, малий, вона аж о десятiй звiльниться з нiчної змiни. Тому,
поки ми вдвох, можна подiлитися секретами, — перейшовши на шепiт,
вiдповiла Оля.

Названий племiнник Зосим завжди допомагав Олi порадою, яка
хоча iнодi i здавалася досить кумедною, однак завжди була влучною,
мала в собi щось по-своєму фiлософське. Олька ж вiддячувала йому,
тримаючи язика за зубами i не розповiдаючи нiкому його секрети.

— Олю, а як ти святкувала свої Днi народження? Чи були у вашiй
компанiї якiсь традицiї?

139



— Чесно кажучи, у мене навiть не було великої компанiї. Справа
в тому, що я трiшки вiдрiзнялася вiд iнших ровесникiв. Як i у всiх
буває, у дитсадку та в початковiй школi в мене було дуже багато друзiв,
тому святкування наших Днiв народжень були масштабними. Та чим
старшими ми ставали, тим менше друзiв у нас залишалося. Бiльшiсть
iз них припинили зi мною спiлкуватися тому, що я була «немодна».

— О нi, тiльки не кажи, що ти негарно вдягалася. Нiзащо не
повiрю!

— Нi, рiч не в цьому. Ось бачиш, у кожного своє уявлення про моду.
Я вважала, що охайно виглядати, займатися спортом, добре навчатися
та завжди посмiхатися — це модно. Але мої друзi мали iншу думку.
Для них було ганебним, коли в дванадцять рокiв ти не вмiєш палити, не
крадеш у батька з бару, коли вiн на роботi, алкогольнi «напої». Особливо
менi дiставалося через алкоголь. Нiхто бiльше не хотiв приходити на мої
Днi народження, бо на них не можна було «напитися». «Кому потрiбен
твiй тортик? Ми вже дорослi, тому треба святкувати по-дорослому. Так,
щоб усi надовго запам’ятали цей день!» — казали вони. Спочатку менi
було дуже прикро. Чи це уроки з основ здоров’я не пройшли даремно,
чи поганий приклад батька, що також, як i твiй, зловживав алкоголем.
Не знаю. Я щиро не розумiла, чим я погана подруга, Зосиме. А якби
ти бачив очi моїх нових знайомих, друзiв Олеськи, коли вона казала,
що я не вживаю алкоголь i не палю. Виникало таке вiдчуття, що вони
побачили мамонта, який жив дев’ять тисяч рокiв тому.

— Напевно, тобi було важко? Був би я твоїм ровесником, я б iз
радiстю з тобою дружив! — почав захищати Ольгу Зосим, розiзлившись
на несправедливiсть.

— Дякую, сонечку. Нi, менi було не важко. Я почала займатися
спортом, ще краще навчатися, i тому вiльного часу в мене майже
не було. Тут я знайшла себе. Через кiлька мiсяцiв я зустрiла свою
найкращу подругу Тетяну. Це сталося на спортивних зборах. Пiсля
перемоги нашої команди ми не помiтили, як розговорилися. З того
часу я почувалася набагато краще, бо, нарештi, знайшлася людина, яка
розумiла i роздiляла мою думку щодо «модного» способу життя.

Минали роки, «друзi» почали потроху розумiти, що насправдi
треба робити, щоб стати «успiшним та конкурентноспроможним», як
любила казати наш директор. Особливо помiтно це стало в одинадця-
тому класi. Усi рiзко почали хапатися за голову: наймати репетиторiв,
записуватися в спортзал, кидати вживати алкоголь, палити. Тiльки
твоїй матерi було не до вступiв до вишiв: Олеся зустрiла твого батька,
i згодом на свiт з’явився ти. З тих пiр вона почала працювати, однак,
розумiєш, вищої освiти так i не отримала.

— Так, я розумiю. Невже життя може залежати лише вiд одного
вибору? — згадуючи про батька, спитав хлопчик.

— Зосиме, усе залежить вiд тебе. Ти повинен розумiти, що ти
i твоя обраниця — майбутнi батьки. Думати про це лише тодi, як
ви нарештi захочете мати дитину, — занадто пiзно. У життi є багато

140



повчальних прикладiв. Сонечку, ти вже дорослий, тому повинен обрати
свiй «модний» шлях. Упевнена, що ти зробиш правильний вибiр.

— Я не пiдведу, Олю! — неначе капiтану вiдповiв Зосим.
— Вiдповiдь вiрна! — пiдтримала кумеднiсть ситуацiї Ольга.
— Я маю винагороду для тебе за вмiння слухати та правильно

аналiзувати. Тримай, дiстаючи з кишенi гарний конвертик, вiдповiла
дiвчина.

— Квитки?! На гру збiрної України?! Ти найкраща тiтка у свiтi! —
у захватi пiдскочив вдячний слухач.

— З Днем народження, чемпiоне. Та це ще не все. Скажу тобi по
секрету, що хтось разом iз ненькою їде до Львова на цiлий тиждень.
I чиясь матуся задля цього взяла вiдпустку, — обнiмаючи iменинника,
промовила усмiхнена Олька.

— Дякую тобi! Нарештi я побуваю в мiстi своєї мрiї! Це найкращий
День народження в моєму життi, який я ще довго пам’ятатиму! Оце
справжнє свято! Обiцяю, я тебе не пiдведу!

Ще довго лунав дзвiнкий гомiн щасливого Зосима. Пара навiть
не помiтила, як минув час. Свiтлофор уже працює. Через дорогу пе-
реходить дiвчина, тримаючи великий торт у формi футбольного м’яча
та думаючи про квитки на поїзд, якi охайно лежать у гаманцi. Вона
квапиться, бо хоче скорiше роздiлити радiсть свого сина, якого чутно
вже бiля дороги.

Кравченко Марiя Петрiвна,
м. Чернiгiв

Я люблю тебе, синку...
До залюдненого вагону метро зайшов юнак рокiв двадцяти чоти-

рьох з дивним скуйовдженим волоссям. На його тонких ногах висiли
свiтло-синi бруднi джинси, до яких пасували бiлi, вже зношенi кросiвки.
Розпанахана картата сорочка була застiбнута лише на три останнi
ґудзики, що давало змогу побачити пiд нею бiлу замазану футболку.
В руках в нього нервово трусився телефон. Хлопець немов чогось хотiв,
але не робив цього. Вiн спочатку сперся на дверi, а потiм просто сiв
на пiдлогу. А його очi... Такi дивнi очi зустрiчаються рiдко: голубого
вiдтiнку не було й слiду, його приховували широчезнi зiницi.

Чотири станцiї метро юнак їхав непорушно. Лише нервово труси-
лися руки, й очi викривали його химернi думки. Вiн повiльно пiдвiвся
i притулився в куточок, закриваючи вiд стороннього ока своїм тiлом
пляшку горiлки, половину якої вiн випив за три ковтки. Швидка дiя
алкоголю зробила ще бiльшими його зiницi, рот мимоволi розглянув-
ся у посмiшцi. Свiт заграв новими барвами! Раптом потяг зупинився
i хлопець був змушений вiдволiктися вiд своєї «забави». Вiн розвернувся
i побачив лише пустий вагон i постать, яка летiла йому назустрiч. До
нього заговорила душа батька:
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— Сину, до чого ти себе довiв? Я б не хотiв, щоб ти закiнчив життя
як я: жалюгiдним алкоголiком, який не бачить кiнця-краю власного
свiту. Всi свої помилки розумiєш на Небi, але тодi вже пiзно. Синку,
я люблю тебе i хочу, аби ти став гiдною людиною. — Постать зникла.

Навколо все так само гудiло життя, але... Навколо юнака звучав
голос машинiста: «Поїзд далi не їде. Звiльнiть, будь ласка, вагони»,
а в головi лише: «Я люблю тебе, синку». Чи то дiя горiлки, чи реаль-
нiсть — хлопець так i не збагнув, але того вечора вiн не прийшов додому
ночувати, бо всю нiч блукав вулицями, думаючи про свої помилки.
Лише пiд ранок знервована мама, вiдчинивши дверi, зустрiла свого
сина, який, не пояснюючи нiчого, промовив лише:

— Я тепер iнша людина.
Вiтвiцька Iрина Володимирiвна,
смт Димер, Київська область

Трезвый образ жизни

Трезвость — гарантия счастья,
Трезвость — в работе успех.
Трезвость одолеет все несчастья,
Если станет нормой для всех.

Пропаганда здорового, трезвого образа жизни в любом обществе
является важной задачей. От того, какое поколение мы воспитаем,
зависит будущее нашей страны. Не секрет, что сегодняшние подростки
всё чаще прикладываются к рюмке.

Особенно это наблюдается в тех семьях, где родители сами не
прочь употребить алкоголь. Что же мы имеем в итоге? Прежде всего,
утраченное здоровье, раннюю старость, распад семей, рост совершае-
мых преступлений, преждевременную смерть.

В семьях, где «процветает» такой образ жизни, дети растут в сто-
роне от родителей. Взрослым некогда заботиться о своих чадах, им бы
поскорее найти очередную выпивку.

Нередко дети не выдерживают постоянных родительских ссор,
драк и уходят на улицу. Пополняются ряды бродяг и бездомных. Улица
учит детей тому, что они уже видели дома. Пагубная привычка, как
пиявка, постепенно вонзается в ребёнка. Получается замкнутый круг.

Что же мы должны предпринять, чтобы в нашем обществе остава-
лось как можно меньше людей, для которых смыслом жизни становится
поиск ядовитого горючего?

Всё это, я думаю, не так и сложно. Полностью решить эту про-
блему мы, однозначно, не сможем, но помочь человеку, не оставить его
один на один с его «увлечением» можно.

Как не бывает чужих детей, так не должно быть и чужого горя.
Родные, соседи, школа, общество должны бить во все колокола, если
известно, что конкретная семья живёт по аморальным законам.
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От безысходности найти работу (хотя, я уверен, кто ищет, тот
всегда найдёт), от излишества свободного времени люди всё чаще за-
глядывают на дно рюмки. Этого быть не должно. Нам нужна здоровая,
сильная нация, чтобы строить процветающее будущее для нас и наших
детей. Это возможно только тогда, когда мы будем воспринимать её
как свою, когда мы «Возьмёмся за руки, друзья, чтоб не пропасть
поодиночке!» Я — за трезвый образ жизни!

Насиф Тони Или,
г. Одесса

Оповiдання «Успiх за нами!»
Подiї, що вiдбуваються в Українi останнiм часом, нiкого не зали-

шили байдужим: нi людей рiзних нацiональностей, нi людей рiзної вiри,
нi багатих, нi бiдних, нi дорослих, нi навiть школярiв.

Одного разу на великiй перервi кiлька саме таких небайдужих
школярiв-восьмикласникiв затiяли розмову про останнi подiї в країнi.
Переговоривши про все побачене по телебаченню й почуте по радiо,
нарештi почали роздумувати над тим, хто ж у всьому винен та що
потрiбно зробити, щоб життя стало кращим, заможнiшим, щасливiшим.

В кожного, звичайно, була своя думка, але все ж таки всi при-
йшли до однiєї, спiльної: перш за все, нiхто не має права забувати,
що ми — єдина держава, єдиний народ, якому нiчого не треба дiлити,
сперечатися чи навiть вбивати один одного.

Денис сказав: «Потрiбно, щоб весь народ жив, як одна сiм’я».
Андрiй заперечив: «Це ще спочатку важливо подивитися на те, яка

то сiм’я...»
Далi зав’язався досить серйозний дiалог:
— Що ти маєш на увазi?
— Та нiчого особливого. Просто сiм’я повинна бути, як каже моя

бабуся, путньою, а не безпутньою...
— А що входить в твоє поняття «путня сiм’я»?
— Дуже просто: i дiти, i батьки повиннi любити, поважати, розу-

мiти одне одного, допомагати у всьому. Батьки зобов’язанi виховувати
своїх дiтей одночасно i в любовi, i в строгостi, iнакше з них нiколи
не виростуть у майбутньому справжнi люди. А ще всi повиннi вести
здоровий i тверезий спосiб життя!

— Я не зрозумiв: до чого у розмовi про такi серйознi справи, про
державу — тверезий спосiб життя?

— Нiяк не можу погодитися з тобою, що розмова про тверезий
спосiб життя менш важлива й актуальна, нiж розмова про полiтику,
державу, гiдне життя. Адже все тут тiсно взаємопов’язано: якщо люди
спочатку почнуть менше пити, а потiм остаточно всi добровiльно ви-
беруть тверезий спосiб життя, то ми станемо i щасливими, i багатими.
Подумай сам: хiба можуть люди професiйно i добросовiсно трудитися,
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якщо вони люблять випити або тiльки й думають, щоб скорiше закiн-
чився робочий день, аби вдовольнити свою найголовнiшу потребу —
випити якогось алкогольного напою?

— Певно, що таки не зможуть...
— А чи може бути добробут i в родинi, i в державi, якщо люди не

працюватимуть чесно i наполегливо?
— Звичайно, що нi!
— Скажи менi, чи можуть учнi в школi, студенти в рiзних навчаль-

них закладах, якi почнуть випивати спочатку трiшки пива (здавалося
б, що в цьому поганого i страшного?!), потiм вина, а далi, пристрастив-
шись i до чогось мiцнiшого, здобути гарну освiту, глибокi знання, якi
потiм втiлять у якусь добру справу?

— Безумовно, — нi!
— Чи закiнчиться успiшно в нашiй країнi боротьба зi злочиннiстю,

якщо люди не перестануть пити, адже бiльшiсть злочинiв, крадiжок
здiйснюють i дорослi, i дiти у стадiї сп’янiння?

— Ну, мабуть, позитивних результатiв тут чекати марно, бо, як
каже мiй дiдусь (а вiн i сам нiколи не пив, i батька мого так виховав,
а тепер вже й мене цього вчить), що п’яний робить те, що на дурну
голову збреде. А п’яна голова нiколи розумною не буває.

— А тепер дай менi, друже, вiдповiдь на ще одне, останнє, запитан-
ня: чи будуть здоровими народжуватися дiти, якщо їхнi батьки будуть
пити? Чи буде здоровим у майбутньому наш народ?

— Тепер я все зрозумiв i остаточно з тобою погоджуюсь, даючи
вiдповiдь на твоє запитання: «Нi! Не буде нi здорового поколiння, нi
щасливого майбутнього, якщо всi люди не почнуть вести тверезий спосiб
життя!»

— Радий, що в мене є справжнiй друг-однодумець! А хто ж, на
твою думку, повинен все це зробити?

— Звичайно, що ми, всi разом! I нiхто не має права залишатися
байдужим до цього, триматися осторонь! Кожен повинен почати роботу
зi своїх друзiв, знайомих, рiдних... Тiльки тодi, може, не так i швидко,
люди змiнять свої погляди на життя, на мiсце алкоголю в ньому, а,
змiнивши погляди на життя, змiнять поступово i саме́ життя. I тiль-
ки тодi заживуть всi в тверезiй, багатiй i щасливiй державi. А ми
з гордiстю будемо казати: «Ми — українцi! Ми не тiльки найспiвучiша
i найпрацьовитiша, як про нас кажуть у всьому свiтi, а й найтверезiша
нацiя!»

Продзвенiв дзвiнок, i друзi побiгли в клас на урок, перед тим давши
один одному слово, що починають свою роботу за тверезий спосiб життя
серед друзiв i знайомих вже iз сьогоднiшнього дня.

А справжнi чоловiки, давши слово, завжди його дотримуються.
Отже, успiх за нами!

Венгер Кристина Вiкторiвна,
с. Пирогiвцi, Хмельницька область
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Чи варта крапля алкоголю...
Ми живемо в Українi i любимо свою державу, вважаючи її най-

кращою. Проте чомусь, порiвнюючи її з iншими країнами, бачимо, що
замiсть того, щоб лiдирувати в чомусь корисному i гiдному, вона займає
одне iз перших мiсць в Європi по алкоголiзму та iнших негативних
звичках. Вiдразу постає питання: «А що не так? Що ми робимо гiрше,
нiж iншi?»

...З раннього дитинства ми спостерiгаємо, як старшi вiд нас люди
на свята чи просто при зустрiчi вживають незрозумiлi для малих напої,
пiсля яких нiбито втрачають розум. Наївна дитяча логiка просто не мо-
же збагнути сенс цього дiйства. Спостерiгаючи за цим, ми часто робимо
висновок, що не будемо повторювати їх у власному майбутньому. Проте,
чи насправдi виходить так?

Стаючи старшими, якимось дивним чином колишнi дiти, а тепер
вже дорослi, нiби забувають про свої дитячi думки та обiцянки. Вони
в точностi повторюють те, чого присягалися не робити. Мабуть, причи-
ною є те, що стаючи пiдлiтком, людина здебiльшого шукає шляхiв само-
вираження. Їй хочеться мати друзiв, робити непередбачуванi вчинки та
жити, отримуючи насолоду. Найчастiше саме в цьому вiцi зароджується
iдея, що вживання алкоголю — це «круто». Спробувавши один раз
i одержавши емоцiї, яких не вiдчували ранiше, пiдлiтки вже мають
певний потяг до поганої звички. Їм здається, що це — весело, i вони змо-
жуть зупинитися в будь-який момент. Деякi ж говорять, що молодiсть
на те й дана, щоб отримувати насолоду вiд життя, яку насправдi хибно
сприймають. Вживаючи алкоголь, вони не задумуються про наслiдки,
якi, в свою чергу, стають неминучими.

Зацiкавившись психологiєю, при зустрiчi з людьми, що стражда-
ють алкоголiзмом, я часто намагалася, як то кажуть, «розкласти по
поличках» їхнє життя та зрозумiти, чому вони обрали такий шлях.
Найчастiше причини були такi: бiднiсть, проблеми на роботi, в сiм’ї чи
зi здоров’ям, розчарування в життi. Деякi — просто для розваги, а дея-
кi — оговтуючись пiсля якогось горя. Проте, на мою думку, найбiльша
причина — це вже залежнiсть, яка з’являється в процесi вживання
алкоголю.

Нещодавно в моїй мiсцевостi стався такий випадок: сiм’я, яка час-
тенько заглядала до чарки, вкотре напившись «до чортикiв», зчинила
п’яну бiйку, яка закiнчилась великим горем. Було зарiзано чоловiка ро-
кiв тридцяти. Подейкують, що це здiйснив його батько, проте iншi гово-
рять, що злочин вчинила дружина. Свiдкiв не було, i найгiрше те, що пi-
дозрюванi, знаходячись iз жертвою в однiй кiмнатi, просто заснули i зов-
сiм нiчого не пам’ятали. Прокинувшись i зрозумiвши усю жахливiсть
скоєного злочину, вони сахнулись, проте людину вже не повернути.

Чи задумувались вони колись над такими наслiдками нiбито без-
невинних посиденьок? Я думаю, навряд чи. Проте алкоголь зiграв своє:
забрав у молодої людини життя. Чи це те, до чого вони прагнули? Чи
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це те, до чого прагнете ви? Невже, безбожно вживаючи алкоголь, ви
жодного разу не задумувались про наслiдки? Адже вони завжди наявнi!
Це може бути все: i проблеми зi здоров’ям, i новонародженi хворi дiти,
i самотнiсть та приреченiсть, i, як бачимо, навiть найдорожчий скарб
людини — життя.

Чи варта крапля алкоголю, яка приносить хвилинну ейфорiю й за-
буття, всiх цих нещасть? Як на мене, нi. Задумайтесь i ви, чи потрiбне
вам таке «щастя»?

Iванко Наталiя Василiвна,
с. Степанiвка, Вiнницька область

Цiнуймо життя
День прийдешнiй несе насолоду
Лише тим, хто цiнує життя.
Ну а лихо — лиш тим, хто здоров’я i вроду
Топить жорстоко у днях забуття.
Днi забуття цi нестерпнi, болючi,
Поранять жили, висмокчуть кров,
А результати жаги неминучi
Мучити будуть знову i знов.
Жага алкогольна, невтомне сп’янiння
Виведуть з ладу порядок речей.
Зелений змiй, легке одурiння,
Пiсля яких не стулиш очей.
Ломка щоденна, ломка болюча —
Це вже як звичка, ясний закон,
Змiна в характерi, в дiях разюча —
В майбутнє пекельне дешевий купон.
А мрiяв про славу, про друзiв, родину,
Успiху вперто добитись хотiв,
Та лиш побачивши кляту чарчину,
Досягти своїх мрiй таки не зумiв.
Постане питання: чому то так сталось?
Поламана доля, неправильний шлях,
Чи то так гадалось, чи то сподiвалось,
Що згубиш за чаркою душу у днях?
Життя без мети, лиш поклик тiлесний,
Злочини, ризик та пекло земне,
Нагнавши на себе кару небесну,
Не сподiвайся, що все це мине.

Iванко Наталiя Василiвна,
с. Степанiвка, Вiнницька область
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Я обираю тверезе життя

Щодня вмикаю телевiзор, щоб переглянути цiкавий фiльм чи нау-
ково-пiзнавальну програму. Але, на жаль, бачу героїв серiалу, якi п’ють
вино, горiлку. У рекламi, що перериває всi передачi, пиво ллється
рiкою, вихваляють горiлку, iз насолодою вживають її. Устигай тiльки
закусувати!..

Ось такi чинники й нав’язують уявлення моїм сучасникам, що пити
алкогольнi «напої» — модно, нiби це пiдносить авторитет.

Тато й мама критично сприймають такi фiльми й реклами ал-
коголю, застерiгаючи мене вiд шкiдливих звичок власним прикладом.
У нашiй сiм’ї будь-яка робота, усi свята, розваги проходять без ал-
когольної отрути. I нам цiкаво разом проводити час! Буває, батьки
зустрiчаються з друзями, i коли татовi пропонують випити, вiн вiдпо-
вiдає доброзичливо: «Нi, самогубством не займаюся». I мама каже, що
хоче ще жити.

Алкоголь — ворог, убивця людини. Про це свiдчать сумнi iсторiї iз
життя знайомих. Я вже можу сказати, чому в сусiдiв постiйнi сварки,
скандали. Звичайно, у зв’язку з пияцтвом господаря квартири. А наш
дядько Славко нiколи й не захоплювався вживанням оковитої, а ось
одного разу випивши, як вiн сказав, «сто грамiв», сiв за кермо i потрапив
в аварiю, результат — калiцтво на все життя. П’яний не контролює свою
поведiнку, тому може сказати iншiй людинi образливе слово, зробити
щось неприпустиме з погляду людської моралi. I коли йому зроблять
зауваження, вiн щиро ображається, йому здається це несправедливим.
I починає скандал, бiйку.

Збудженiсть i вiдсутнiсть самоконтролю однiєї ночi привели сп’янi-
лих молодикiв до думки зламати беззахиснi деревця — тендiтнi берiзки,
якi б росли й давали холодок вiдпочиваючим на лавках у центрi парку
нашого райцентру. Ось так «зелений змiй» зробив людей варварами,
порушниками громадського порядку.

Не випадково в Давньому Римi чоловiкам до тридцяти рокiв не
дозволяли пити вино, а жiнкам заборонялося взагалi, i чоловiк мав
право вбити дружину за пияцтво. У Спартi було прийнято раз на рiк
напувати рабiв доп’яну й показувати їх у станi сп’янiння юнакам, щоб
викликати в них огиду до пияцтва.

Не раз я звертала увагу на неохайний, жалюгiдний вигляд зустрiч-
ного п’яницi, як вiн вiдрiзняється вiд бiльшостi людей — пiдтягнутих,
бадьорих, а значить, тверезих.

Отже, геть алкогольнi «напої»! Нам, молодим, треба створити
мiцнi сiм’ї, народити здорових дiтей. А вiдпочивати, веселитись можна
й без допiнгу! Здоровий спосiб життя — це модно й красиво!

Дяченко Юлiя Євгенiївна,
смт Нова Галещина, Полтавська область
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Я обираю тверезе життя
У життi кожного з нас приходить час, коли варто здiйснити вибiр:

обрати ту життєву стежину, якою рухатимешся, поставити перед собою
мету, якої досягатимеш.

Уважно прислухавшись до порухiв власних сердець, ми робимо цей
довгоочiкуваний крок у майбутнє. Але обираємо не тiльки професiю,
людину, з якою бажаємо йти плiч-о-плiч по життю, а ще й безпосередньо
спосiб життя. I, на мою думку, цей вибiр є чи не найбiльш важливий
iз усiх можливих. Адже саме здоровий спосiб життя формує з нас
особистiсть, робить успiшними людьми.

Що до мене, то я ще не вирiшила, яку дорогу оберу, та вже цiлком
переконана, що на аренi власного життя не хочу бачити шкiдливих
звичок, у тому числi й алкоголю. Цiєю принциповою позицiєю пиша-
ються мої батьки, а я ж розумiю: алкоголь — це ворог, який вiрно
супроводжує людину протягом життя. Та найстрашнiше те, що цей
одвiчний недруг пiдстерiгає людей у важких обставинах, коли земля
йде з-пiд нiг, а бажання жити просто кудись зникає...

Так сталося i з односельчанином моєї рiдної бабусi, яка мешкає
в селi Леонiдiвка, що на Нiжинщинi. Я люблю сюди приїжджати.
Адже це прекрасне мальовниче мiсце, огорнуте розлогими степами, де
вiдпочиваєш душею. Люблю село й за його красу: бiлi хатки, як свiтлi
озерця, виринають з густої зеленi садiв, нiби задивилися на великий
шлях, уздовж якого почесною вартою стоять телеграфнi стовпи. А ще
неодноразово помiчала, що в бабусиному селi живуть воiстину привiтнi,
добрi люди. Коли зустрiчаєш їх на вулицi, то усмiхненi обличчя огор-
тають тебе, неначе промiнцi сонця, i розумiєш: тут тобi бажають тiльки
добра, завжди готовi допомогти.

Та одного разу, iдучи широкою розлогою стежиною, що плутає
серед розмаїття трав та веселих лiтнiх квiтiв, я помiтила, що менi
назустрiч простують понурi, зовсiм невеселi та непривiтнi односель-
чани. Я довго не могла зрозумiти, що сталося та куди ж подiлася
життєрадiснiсть вже рiдних менi людей. Прибiгла додому, почала все
розпитувати у бабусi. Аж виявилося, що селом пронеслася страшна
звiстка: сiльський голова Петро Iванович ледь не помер у лiкарнi вiд
передозування алкоголем...

Усi знали Петра Iвановича як чесну добропорядну людину з ве-
ликим серцем та доброю душею. Незважаючи на посаду, нiколи не
ставив себе вище за iнших, завжди дотримувався обiцяного слова, часто
й своїми руками допомагав по господарству селянам, якi цього потре-
бували. Я ж ще змалечку пам’ятаю цього привiтного чоловiка, який
завжди пригощав цукерками та любив дiтворi розповiдати кумеднi
iсторiї з власного життя.

— Та як же таке могло статися? Невже правда? — не вiрячи словам,
запитала я в бабусi.

Старенька сумно похилила голову та почала розповiдати:
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— Нещодавно вiд страшної недуги померла жiнка Петра Iвановича.
Дуже кохав вiн свою дружину, усе життя прожили вони душа в ду-
шу, пiдтримували один одного в тяжкi хвилини. Не змiг бiдолашний
чоловiк змиритися з тяжкою втратою, простяг руку до чарки та вже
не вiдпустив... Дiтей в них не було, тож не бачив Петро вже сенсу
свого життя. I нiякi вмовляння друзiв, односельчан не могли повернути
йому наснагу жити далi. Так проходили днi, тижнi, мiсяцi, а постiйне
вживання алкоголю привело чоловiка до лiкарняного лiжка, вчинило
замах на його життя.

Я уважно слухала бабусю, й боляче стискалося серце, адже я звик-
ла бачити здорового, енергiйного, завжди веселого дядька Петра (лю-
бив, коли дiти називали його так). А зараз алкоголь зробив його таким
немiчним, хворим, безпорадним. Я завжди любила дядька за його мудрi
поради i дуже його цiнувала як людину, тож назбиравши в кошик фрук-
тiв, почимчикувала до сiльського шпиталю, де лiкувався наш Петро
Iванович.

Коли пiдiйшла до дверей палати, серце почало якось по-особливому
калатати. Розумiю: незабаром побачу вже не кумедного та водночас
мудрого дядька Петра, а чоловiка, пригнiченого алкоголем. Страшно...
але все-таки заходжу до кiмнати: вiдразу ж бачу — на лiжку з книгою
в руках сидить наш сiльський голова. Побачивши мене, неабияк зрадiв,
вiдразу ж згадав, чия я онучка та звiдки приїхала. Незвичайно довго
розпитував мене про мої справи, неначе хотiв забалакати, аби не запи-
тала про спиртне, а я й так бачила в його очах сором та невимовний
жаль, тому нiчого й не запитувала. Довго ми розмовляли з дядьком,
вiн намагався бути веселим, привiтним, та стан його здоров’я давався
взнаки, i цього не можна було не помiтити...

Лиш коли я зiбралася йти додому, Петро Iванович сказав: «Що б
не сталося, пообiцяй менi, що ти нiколи не вiзьмеш чарки до рук, як би
тобi погано не було. Адже життя дається тiльки один раз, цiнуй його!»
Я сумно кивнула головою та вийшла. По дорозi додому все думала
над цими словами i зрозумiла, що вони для мене стануть назавжди
дороговказом в життi, де б я не була, яка б неприємнiсть не сталася:
«Життя дається тiльки один раз... Цiнуй його!»

Потапенко Вiкторiя Анатолiївна,
м. Чернiгiв

Твереза кожна людина — твереза й здорова
вся Україна!

Сьогоднi дехто так думає:
«Алкогольнi ”напої“ — це дуже круто є.
Зроблю ковточок, а потiм — всю пляшечку...
Вип’ю я, i буде це дуже класно!»
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Та стань, подивися i добре обдумай,
Яка цiна за ту «крутiсть» буде:
Сварки, суперечки й хвороби важкi...
«Ой!» — на весь свiт кричатимеш ти!
Тому, щоб у старостi тобi не страждати,
Рiч одну завжди повинен пам’ятати:
Коли буде тверезою кожна людина,
То буде твереза й здорова вся Україна!

Жибак Валентина Вiталiївна,
м. Красилiв, Хмельницька область

Я — за тверезе життя!
Буває, хочеться подумати,
Подумати про життя
I для себе правильно обрати
Щасливе майбуття.
Чи то буде спорт?
А чи алкоголь, можливо?
На мою думку,
Сьогоднi це вкрай важливо!
У сучасному свiтi
Нас часто навчають:
«Подумайте, дiти,
То не батьки обирають
Вам стиль життя
Й картину майбуття,
Вашу сiм’ю майбутню —
Здорову, щасливу, могутню».
Ви маєте точно знати,
Який стиль життя обрати:
Чи палити, пити й вмирати,
А чи краще тверезе життя

пропагувати?!
Жити весело й щасливо,
Вiрити: неможливе теж можливо!
Дiток правильно навчати
Та змалку до спорту залучати.
Я — за тверезе життя:
Спортом займаюсь.

I за дитини моєї серцебиття
Я все ж переймаюсь!
Навiщо палити й пити,
Навiщо себе ж i вбивати?
Дiвчата, зрозумiйте,
Вам ще мамами ставати!
А, ви, хлопцi!
Татами станете
I приклад хороший синовi —
Що? Не покажете?!!
Якщо хочеш вбити себе,
Чому б не випити яду?
Адже алкоголь

до залежностi приведе,
I не даси тому раду!

* * *
Я за тверезу країну,
Тверезий народ,
I нехай мою Україну
Оберiгатиме Бог.
Хай допоможе нам
Стати на правильний шлях:
Не алкоголiзму i курiння,
А з чистим сумлiнням
Виправити помилки
I очистити злi думки...
Снiгур Дiана Володимирiвна,

м. Красилiв, Хмельницька область
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Тверезiсть — основа життя
Найцiннiше, що має людина — це життя. Усе, що б вона не робила,

усе заради нього. Як часто люди задаються питанням: «чи варта ця
чарка життя?» Я можу з упевненiстю сказати, що нiхто навiть не
замислюється над цим, коли вiдпочиває з друзями, «знiмає втому»
пiсля напруженого дня або, як це часто буває, випивають на день
народження, коли поруч є дiти.

Та якщо замислитись хоч на хвилину, то можна тiльки зi страхом
уявити, до яких наслiдкiв це призводить. Адже на сьогоднiшнiй день
так багато ДТП, травмувань, насильства — i все це лише через чарку.

Усi ми добре знаємо, що алкоголь та наркотики викликають за-
лежнiсть. На мою думку, залежнiсть — це найгiрше, що може бути
у людини. Тому що коли хтось вiд когось або вiд чогось залежить, це
призводить до страшних наслiдкiв. Адже пiд впливом алкоголю людина
перестає бути собою. Звичайно, колись людина схаменеться i, можливо,
зрозумiє, що з нею вiдбувається, але вже може бути запiзно.

Найбiльше впливу пiддаються пiдлiтки. На їх думку може вплива-
ти багато чинникiв: школа, друзi, оточення. Вони дуже вразливi. Для
них дуже важливо не втратити свiй авторитет перед друзями. Треба
бути дуже сильною людиною, аби втриматись пiд таким впливом.

Чи можна назвати друзями людей, якi примушують тебе щось
робити, особливо поганi речi? Нi, справжнi друзi — це тi, котрi хочуть
зробити тебе кращим, а не примушують випити з ними. Саме у цьому вi-
цi формується характер людини, i тому дуже важливо, яким буде вплив
оточення. Отже, ми можемо прийти до висновку, що з пiдлiткового вiку
ми можемо зламати своє життя. I тому пам’ятайте: «тверезiсть — основа
життя»!

Батьки, не подавайте поганий приклад своїм дiтям, якщо хочете,
аби ваша дитина була розумною та сильною у подальшому життi!

Гончар Анастасiя Олександрiвна,
м. Комсомольськ, Полтавська область

Тату, тату!
— Тату, тату! — з надривом закричав Микитка, вбiгаючи в лiкарня-

ну палату. Його очi були залитi сльозами болю, а серце розривалося на
двi частини. Десь далеко жила його мати, яка пiсля розлучення вийшла
замiж за iноземця, а батько... батько... ось вiн, лежить непритомний,
перебуваючи мiж життям i смертю. Змарнiле вiд болю чоло Микитки
нахилилося на втомленi долонi. I ожили кадри з фiльму пiд назвою
«Дитинство».

Як все добре починалося. Батько — спортсмен, мати — лiкар. Що-
разу, коли батько повертався з нагородами пiсля спортивних змагань,
щаслива сiм’я збиралася разом за одним столом, запрошували родичiв,
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друзiв. Багато хто хотiв випити за успiхи спортсмена, бажаючи йому
(як не дивно!) здоров’я.

А днi народження! Спочатку — радiснi i свiтлi привiтання, а по-
тiм... — п’янка i скандали. Скiльки разiв мати попереджала про ли-
хо, що наближається, наводила жахливу статистику: 40 000 громадян
України щороку гинуть вiд алкоголю, а 40% пiдлiткiв потрапляють
у пастку зеленого змiя. Нiхто не мiг i подумати, що ця бiда торкнеться
сiм’ї Микитки.

Свята перетворилися на руїну, а згодом — i щаслива родина.
Микитка став нiкому не потрiбний — нi матерi, нi батьку-алкоголiку.
А як все добре починалось. Тату, тату...

Минули роки, Микита Степанович, успiшний iнженер, тепер ди-
ректор великого заводу, пiсля важкого трудового дня поспiшав додому.
Аякже!? Сьогоднi ж у сина День народження, ювiлей, аж 5 рокiв! Як
летить час. Дружина вже давно приготувала святкову вечерю, мають
прийти гостi. Веселе свято, але серце чомусь iнодi та й защемить,
мимохiть розплакавшись у спогадах.

Гостi зiбралися за святковим столом; наповненi келихи; лунають
привiтання.

— Тату, тату! — закричав iменинник-ювiляр, простягаючи свiй
дитячий келих, — налий i менi, як i всiм, цього смачного соку.

Молочко Анна Ярославiвна,
м. Чернiгiв
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Пишуть учнi 11 класiв

Друг чи ворог?
Що таке алкоголь? Люди знають?
А може, їм просто здається?
Бо не всi ж цю отруту вживають,
I не кожен з цим ворогом б’ється.
На свiтi iснують такi «iстоти»,
Котрi iз пляшкою — друзi найкращi.
Збираються в скверi, щоб випить гидоти.
Та хiба ж це люди? Це душi пропащi.
Алкоголь не зважає: старий чи дитина,
Чи хворий, чи кволий, чи глузду не має,
Вбивця, насильник чи добра людина —
Усiх вiн в тенета свої забирає.
Цей ворог химерний по свiту блукає,
Ницо заходить в господи всякчас.
Вiн жертви свої невтомно шукає,
Руйнує i знищує нас.
Кожен сам обирає дорогу життя:
Чи прожити на свiтi не один iще рiк,
Чи назавжди провалитись у небуття,
П’ючи i далi диявольський сiк.
Так друг вiн чи ворог? Для себе
Кожен вiдповiдь повинен знайти,
Щоб знати, куди — пiд землю чи в небо
Душí його пiсля смертi iти.
Боротись зi змiєм мусять завзято
Усi, кому не байдуже це зло,
Щоб у нашiй країнi все було добре,
Щоб множилось щастя й добро!

Куртеєв Валерiй Володимирович,
м. Семенiвка, Чернiгiвська область
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Казка про «елiксир щастя»

Чи правду, чи не правду кажуть люди, але була собi на свiтi гарна-
прегарна країна. I жили в нiй веселi i радiснi люди, у яких нiколи нiяких
проблем не було.Жителi сусiднiх держав говорили мiж собою, що народ
був такий щасливий через зiлля, яке вони вживали щодня замiсть води.
Нiхто не мiг сказати, чому так повелося i звiдки з’явився рецепт напою.
Люди вважали його «елiксиром щастя», i так до нього звикли, що i жити
без нього не могли.

У цiй країнi люди жили недовго, десь до сорока рокiв. Але цi сорок
рокiв були дуже веселими i насиченими. Цiкаво те, що дiтям зiлля не
давали. Дорослi пояснювали це тим, що їм «напiй» допомагає розсла-
битись i забути про буденнi турботи, а дiти й так живуть безтурботним
життям. Тiльки по досягненню шiстнадцяти рокiв кожен житель країни
вперше куштував «елiксир». Це було навiть бiльше свято, нiж сам день
народження.

I ось настав саме такий день i для Олеся. Йому не дуже хотiлось
куштувати зiлля, але згiдно з традицiями вiн мусив. Юнак бере кухоль
в руки, куштує i розумiє, що «напiй» має жахливий смак, який йому
зовсiм не подобається. Вiн здивовано сказав про це батькам, а вони
чомусь вигнали його з дому.

Бiльше тижня ходив Олесь по країнi i не знаходив притулку. Та ось
вдалинi вiн побачив село. Хлопець розпитав людей, хто вони такi i чому
живуть так далеко вiд усiх iнших. Виявилось, що цим людям також
не подобається «елiксир», i тому вони живуть вiдчужено. Поселенцi
з радiстю прийняли Олеся до себе.

Минуло кiлька рокiв. Жителi країни жили своїм життям, а люди
з поселення — своїм. Аж ось до поселенцiв дiйшли чутки, що в країнi
почалось щось жахливе. Виявилось, що країну захопив Зелений Змiй.
Це вiн багато рокiв тому пiдкинув людям рецепт «лiкiв вiд турбот».
Насправдi це був дурман, за допомогою якого вiн хотiв пiдкорити
людей, а згодом загарбати їхню країну. Тепер для Змiя не було жодних
проблем — «щасливi» люди i не думали боронитися. Змiй без зайвих
зусиль заволодiв їхньою землею i свiдомiстю.

Дiзнавшись про це, поселенцi вирiшили боротись за свiй край до
останнього. Вони почали наступ на замок Змiя. Бiй тривав три днi
i три ночi. I нарештi Змiй був знищений. Його замок спалили разом
iз рецептом зiлля. Тепер чари з жителiв були знятi i вони назавжди
забули i про «напiй», i про всi подiї, пов’язанi з ним.

У країнi запанувало справжнє, не дурманне щастя, i бiльше нiхто
i нiколи не згадував про «елiксир вiд турбот», бо всi бiди i печалi люди
переживали у злагодi, любовi та пiдтримцi.

Ющенко Iрина Василiвна,
м. Переяслав-Хмельницький, Київська область
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Українцям
Де небо блакиттю бездонних очей
Ласкаво колоссю смiється,
Там квiтне держава щасливих людей,
Що здавна Вкраїною зветься.
Природа живе там, неначе в раю,
На захистi цього народу,
Бо слово «люблю» в українськiй душi
Для неї лунає, як ода.
Там воднi джерела: рiчки та ставки,
Моря найбагатшi, озера
Так радо вмивають обличчя людськi...
Великi мiстечка та села.
У цiй iдеальнiй для мене країнi
Звертаюсь до тебе, земляк любий мiй:
Вдягни вишиванку, пiди до люстерка,
Побач вiдображення свiтла, мерщiй!
Не дай цю красу несусвiтну згубити
Якомусь зеленому змiю.
Негоже тому, хто не вмiє творити,
Вбивати безсовiсно диво!
Не слiд i тобi, українець мiй любий,
Вдивлятись у змiя життя.
Вiн серце розiрве, а душу загубить
В обмiн на момент забуття.
Вже бачу твiй погляд, це свiтло в очах,
В них ствердження лине вже знову:
«Як частка народу я бачу свiй шлях,
В якому Тверезiсть — основа!»
Де небо блакиттю бездонних очей
Ласкаво колоссю смiється,
Там квiтне держава тверезих людей,
Що здавна Вкраїною зветься.

Справцева Катерина Сергiївна,
м. Чернiгiв

Я обираю тверезе життя
Україна займає друге у Європi мiсце за рiвнем смертностi вiд вжи-

вання алкоголю. Задумайтесь! Я вражена цiєю страшною статистикою.
Невже людям не хочеться жити?
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Я виховуюсь у сiм’ї, яка обрала тiльки здоровий спосiб життя.
З раннього дитинства мене застерiгали вiд шкiдливих звичок. I все ж
таки застерегли! Зазвичай пiдлiтковий алкоголiзм найчастiше почи-
нається з сiмейних застiль. Моя сiм’я надає перевагу активному вiд-
починку, а не з пляшкою в руках. Дiти завжди наслiдують старших,
їхню поведiнку. Мої батьки показують гiдний для мене приклад.

Безумовно, школа також значно вплинула на формування мого
вибору тверезого життя. Адже ще в молодших класах ми малювали
плакати «Нi алкоголю!» Досить часто вчителi проводять бесiди про
згубну дiю алкоголю, особливо на пiдлiтковий органiзм. Завдяки цьому
все бiльше школярiв обирають тверезе життя.

Кожен шукає рiзнi радощi у своєму життi. На жаль, деякi пiд-
лiтки знаходять розвагу саме в алкоголi, проте дуже помиляються.
Наприклад, для мене радiстю є спорт, подорож чи просто прогулянка
з друзями. А коли випадає снiжок, то найкраще мiсце — це каток. Що
може бути веселiше? I нiякий алкоголь не замiнить цих радощiв.

Моє життєве кредо — це «Смiх, спорт, зарядка — запорука здо-
ров’я». Сьогоднi ти молодий, майбутнє здається тобi таким далеким
i незрозумiлим. Задумайся! Кожна випита пляшка може коштувати тобi
та твоїм майбутнiм дiтям щасливого життя.

Школа, дiм i рiдний клас,
Ми проводим разом час.
Алкоголю не вживаєм,
I бадьорий настрiй маєм!
Закликаю, друзi, i вас
Бережiть здоров’я повсякчас!

Карлатович Оксана Андрiївна,
м. Збараж, Тернопiльська область

Етюди

Димова голка

Вже зовсiм скоро. Прокинешся вiд рiзкого болю в грудях, десь там
всерединi, в легенях та в серцi димова голка буде пронизувати тебе
раз за разом. Постоїш бiля лiжка ще 15 хвилин, бiль стихне, i ти пiдеш
за новою порцiєю болю. Димова голка вже зiткала бiле напiвпрозоре
сукно, постелила на твої очi. Навколо все нiби огорнув дим. Твiй мозок
охоплює тепер навколишнiй свiт так просто, повiльно й легко, так, як
нiколи ранiше. Вже навiть i не заважає цей рiзкий, пекучий та до
смертi неприємний запах, що блукає твоїм носом та доходить до самих
нутрощiв. А що? Тепер нервова система заснула, вже не тривожить, не
просить нової дози... Хоча це ж ненадовго, ще через годину ти знов
вiзьмешся за цигарку. Вже зовсiм скоро.
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Промiнь смертi

Вже зовсiм скоро. Йдучи алеєю, яка нещодавно була вкрита квiтами,
деревами, ти не помiтиш, що тебе оточує. Цiкавить лиш одне й нiчого
крiм цього. Тобi треба промiнь смертi, який водночас рятує й вбиває,
дарує насолоду й наближує до смертi. Це страшний монстр, котрого ти
пускаєш прямо в свою кров, загублюючи своє життя за декiлька секунд.
Невже такий монстр може подобатись?!

Прийшов додому, перша ж справа — впустити в своє життя смер-
тельне «повiтря». Саме так, повiтря, бо без цього тобi не дихати, не
жити. Навiть не боїшся гострої голки, у нiй все одно лиш рiдина, що
проникає всередину, дає надiю далi iснувати. А потiм перевiриш, чи не
закiнчився наркотик про запас. Пiдiйдеш до дзеркала: зовсiм худе тiло,
блiда зеленкувата шкiра вже й нiби не твоя, такi синi й всi в маленьких
ранах руки, величезнi синяки й кола пiд очима... невже це ти й це
наше майбутнє? Вiдiйдеш вiд дзеркала, подумаєш: «живий мрець». Вже
зовсiм скоро.

Отрута, що вбиває повiльно

Вже зовсiм скоро. Прокинемось вiд звуку битого посуду. Це там, за
вiкном, знов хтось пляшку викидає. На вигляд вони вже не молодi, їхнi
лиця втратили iскру життя. По їхнiх венах тече речовина, чимось схожа
на кров, — це отрута, що повiльно вiдбирає життя, розповсюджуючись
по тiлу. Цi люди залежнi вiд смертi, яка вбиває повiльно. Звучить дуже
iронiчно: ми залежнi вiд смертi... але це ж так i є! Алкоголь набирає
в свої ряди все бiльше залежних, вони повiльно помирають, i головне,
що вони не зважають на це, деяким це подобається. Нi, ще не пiзно!
Схаменутись, вивести отруту, звiльнитись вiд ношi, стати здоровим.
Не пiзно, все можна виправити, тiльки як?.. Ти знаєш вiдповiдь: лише
покинь згубну звичку — пияцтво. Доки ти цього не зробиш, кiнець буде
наступати, i врештi-решт наступить. Вже зовсiм скоро.

Банах Ольга Сергiївна,
м. Кам’янець-Подiльський, Хмельницька область

Живи тверезо!
Давно-давно... Коли було вже людство,
Хтось винайшов страшне паскудство.
Чи знав тодi про наслiдки й страждання,
Що принесуть вига́дка його й зна́ння?
Жили всi мирно. Їли, танцювали,
Пiснi спiвали та вiршi складали,
Збирали квiти, в лiс ходили,
Дружили, вiрили, любили.
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Та от з’явився дивний чоловiк:
Високий, статний, молодий на вiк.
Пiдняв вiн глек угору й викрикнув: «Це спирт!»
Й розлив усiм бажаючим попить.

Гуляли довго, допiзна гуляли.
Втрачали голови i розсуд свiй втрачали.
I нiби й весело було i гарно,
Та зранку стало все стражданно.

Болiли голови i животи,
Прийшла безпам’ять у хати,
Прийшла жага й страшне бажання
Попить чогось для ран i лiкування.

Та все то марно, i вода й розсол,
Таблетки марнi й болiсний укол,
Бо вже ввiмкнувсь гнiтючий механiзм,
Що поглинав помалу органiзм.

Й тодi з’явився знову чоловiк
Той, що високий й молодий на вiк,
Вiн знов принiс страшний «напiй»
Й загнав народ увесь в запiй.

Пили вiд ранку до ноч́i,
Пiд свiтлом довгої свiчi.
Вбивали тiло цим пияцтвом,
Були знайомi вже з бiдняцтвом.

I ось вже згодом зникло все:
Всi вулицi i все живе.
Зникли будинки й люди зникли,
Лиш тиша й морок там поникли.

Тож висновок у нас такий:
Живи тверезо! Мрiй, радiй
I не куштуй страшного яду,
Не пий паскудную заразу!

Бо раз скуштуєш — буде й другий,
За другим буде й сорок другий.
Прийде залежнiсть, прийде загнивання,
Руйнацiя життя — й припиниш iснування!

Вельгун Марина Федорiвна,
с. Ковалiвка, Полтавська область
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Алкоголь
У сварцi крик — не аргумент,
А алкоголь — з проблеми то не вихiд,
Задумайся ти на один момент,
I перебореш отакий безвихiдь.
У чарцi горе своє ти не втопиш,
Проблема як була, то так i буде.
Можливо, свою душу так вiдводиш,
Але питання не втече нiкуди.
Щоб знати щось — то треба добре вчити,
А щоб проблеми так не докучали,
Потрiбно все ж таки для цього щось робити.
Спиртнi «напої» ще нi разу не сприяли.
Якщо ж ти п’єш задля розваги,
Тобi я можу тiльки спiвчувати.
До себе краплю май самоповаги.
Не треба час свiй в чарцi пропивати!

Колюда Ольга Олексадрiвна,
м. Городок, Хмельницька область

Злочин батька перед сином
Коли панує любов, взаєморозумiння, пiклування, то тодi зникають усi

негаразди й тривоги.
Дiтям однаково необхiдна i материнська, i батькiвська любов. Але ко-

ли вони втрачають її, для них життя стає сiрим, безбарвним. Тодi дитина
вiдчуває всiм єством цю обдiленiсть, вважає себе неповноцiнною особистiстю
в суспiльствi. Особливо це стосується тих дiтей, якi виховуються в сiм’ях
алкоголiкiв. Як їм хочеться, щоб тато чи мама, були взiрцем гордостi та
шани, вели тверезий, здоровий спосiб життя, щоб маленькi дитячi серденька
не травмувалися грiзними окриками, лайкою та стусанами!

Я мрiю, щоб кожна сiм’я нашої неньки України була найщасливiшою,
найшанованiшою, найтолерантнiшою в усьому свiтi. А також хочу, щоб нiколи
не повторилася iсторiя, про яку розповiм у своєму першому лiтературному
доробку.

Бiжить Сашко малий додому,
Вiд радостi аж нiг не вiдчува,
Великий скарб в руцi у нього:
П’ятнадцять гривень — це ж бо сума немала.
Бабусi Ганнi помагав ще зранку,
Дровець принiс i грядочку скопав,
Козуню Маньку з бережка пригнав,
Травицi свiжої їй до хлiвця поклав.
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Бабуся так вiддячила малому,
Бо знає, що в нуждi живе.
Хворiє мама, а безпутний тато
Що бачить — з дому геть усе несе.
Iде хлоп’я й радiє з того скарбу,
I мрiє, що сестричцi Нiнi плаття принесе,
Таке рожеве є у магазинi;
Для себе атлас з географiї вiзьме...
Так любить Саша мандрувати:
Моря i океани пропливе,
На верховини зiйде щонайвищi
I геть усi країни обiйде.
В надiйний сховок свiй заглянув,
Поважно усi грошi полiчив,
З усмiшкою заснув хлопчина...
Вже подарунки завтра будуть всiм.
Прийшов iз школи. Вдома мама плаче.
На лiжку п’яний батько хропака дає...
Заглянув в сховок, а грошей немає.
I затужило серденько мале.
Сiв на задвiрках й голосно заплакав.
Вiд жалю i обра́зи в голiвонцi пече.
Збирав по гривнi, а зухвалий тато
Забрав у сина геть до копiєчки усе.
Бабуся Ганна плач малого вчула,
Прийшла i поруч нього сiла.
Їй розказав вiн горенько своє.
До себе хлопця пригорнула
I так промовила на те:
— Не плач, Сашуню, заспокойся,
Розведу лишенько твоє.
Все, що хотiв, усе куплю я,
Хай не страждає серденько мале.
— Бабусенько, ви, наче, добра фея,
Пробачте, що такий у мене тато є,
Я вiдпрацюю, вам завжди допоможу,
Всевишнiй хай здоров’я вам пошле.
Як виросту — дiтей своїх не скривджу,
Життя їх повсякчасно радiсним буде.
Клянусь! Як тато-п’яниця не буду!
Вiд того лиха Бог мене завжди застереже!!!

Дяченко Христина Миколаївна,
с. Пахиня, Тернопiльська область
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Я за трезвый образ жизни
Алкоголь является отличным растворителем:
он растворяет семьи, браки, дружбу, рабо-
чие места, банковские счета, печень и мозг.
Только не растворяет никаких проблем!

На сегодняшний день одной из самых актуальных проблем челове-
чества является алкоголизм. Огромный процент людей прожигает свою
жизнь, сидя в баре с бутылкой в руках. Подумать только, сколько семей
страдает от этой пагубной привычки! Казалось бы, чего оно стоит:
бросить пить? Ответ на этот вопрос очень прост, а вот возможность
воплотить его в реальность посещает далеко не каждого.

Скандалы, ссоры, побои, слёзы детей, разводы, смерть — всё это
последствия, вызванные когда-то брошенной невзначай фразой: «Я вас
умоляю! Сегодня я пью, завтра — нет. Отказаться от выпивки легче
простого!» Сколько заблуждения в этих словах! И самое обидное, что
люди, употребляющие спиртное, прекрасно осознают вред, который
они наносят своему организму собственноручно. А самой популярной
отговоркой становятся незначительные проблемы, связанные с работой
и семьёй. Человек, даже не пытающийся бороться с этой пагубной
привычкой, перестаёт вызывать уважение у окружающих людей. Вот
тогда-то и появляются проблемы на работе, в семье, в отношениях
с друзьями. Потому что люди, окружающие (не побоюсь этого слова)
алкоголика, просто не видят смысла тратить своё время на слабохарак-
терного и безвольного человека. Возможно, многие сейчас сказали бы,
что истинные друзья никогда не оставят друга в беде, а любящая семья
всегда будет поддерживать такого человека и бороться вместе с ним. Да,
я полностью согласна с этой мыслью. И, чего уж там таить, я боролась
бы вместе с этим человеком, я поддерживала бы его, но только разгля-
дев в его глазах желание бороться и жить, как полноценный человек.
Согласитесь, нет смысла вытягивать человека из ямы, если он сам
упорно этого не хочет. Может быть, это жестоко, зато — справедливо.

Да, есть люди, сумевшие побороть в себе слабость и бросить пить.
И их семьи вздохнули полной грудью, а маленькие ребятишки вновь
радостно смеются. Вот это и есть счастье. Обычное, простое, незамыс-
ловатое счастье, которые многие пытаются найти на дне стакана.

Мне искренне жаль тех людей, которые принесли себя в жертву
спиртному, и я очень рада за тех счастливцев, которые сумели выпу-
таться из липкой паутины алкоголя. Всё же мы живём не для этого.
Наша нация живёт не для этого. Так давайте же перестанем губить
наши души и скажем «Нет!» алкоголю! А закончить я хочу строчками
собственного сочинения:

Алкоголь растворяет браки и любовь,
Он ядом попадает в нашу кровь.
И порою хочется остановиться, чтоб сказать:
«Эй, люди! Перестаньте же себя порабощать!»
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Все проблемы, ссоры, оскорбленья
Для нас иногда хуже преступленья,
И многие тогда уходят в никуда,
Когда алкоголь для них — вода.
Я против! Я прошу: остановитесь!
Подойдите к зеркалу и присмотритесь!
Там не вы! Там призрак боли и страданья
От алкоголя и горькой правды осознанья.
Скажите «Нет» спиртным «напиткам»!
И поменяйте слёзы на улыбки!
Я против продажи тела дешеви́зне!
Я за трезвый образ жизни!

Иванова Валерия Ивановна,
пгт Великодолинское, Одесская область.
Руководитель: учитель русского языка

Викулова Марина Валентиновна

Сповiдь серед тишi
Сиджу в оточеннi людської тупостi i природного блаженства, серед

гамору музики i моря алкоголю i не розумiю, що я тут роблю. Моїм
друзям весело! Аякже! Пляшка вина i двi горiлки добряче розвеселили
їх. Тодi, коли для них весь свiт був насолодою, коли вони божеволiли вiд
кiлькостi алкоголю в кровi, в мене на очах були сльози, i, не витримавши
цього п’яного насильства, у розпачi, я побiгла... назустрiч сонцю.

Чому я не пила зi своїми друзями? Чому я втекла з того, наповне-
ного ейфорiєю, мiсця? Все дуже просто!

Я розкажу вам iсторiю, яка повнiстю була охоплена дiєю алкоголю.
Я — Марта. Як не дивно, але я росла у звичайнiй сiм’ї, де на свята всi
разом сiдали за святковий стiл i за чаркою вина чи горiлки випивали
«за здоров’я!» Менi завжди було дивним те, що таким способом можна
покращити здоров’я. Але що ж поробиш? Традицiї беруть гору над
здоровим глуздом. Все було добре, поки мiй батько не став частiше випи-
вати, нiж на сiмейнi свята. Як казали люди: «Йому причини шукати не
треба!» А знаєте, я завжди ним пишалася, своїм милим, добрим, любим
татком! Я брала його за приклад, жалiлася йому, коли мене ображали,
i знала, що вiн — мiй герой, який захистить вiд будь-якого ворога. Так
i насправдi було, доки не з’явилася в батьковому життi горiлка. Тодi
я, його мила дочка, вiдiйшла на другий план, до якого так татковi було
важко доходити. I тодi всi свої невдачi, обра́зи й поганий настрiй вiн
«зривав» на менi.

Люди, ви навiть не уявляєте, як це важко — дивитися в очi людинi,
яка була для тебе iдеалом, найкращим у свiтi, i бачити в них ненависть
та червонi капiляри, що просочуються в тих, ранiше ясних, очах. Тату,
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мiй коханий татку, що ти робиш? Навiщо ти вживаєш? Але вiдповiдi
я нiколи не чула, лише штовханцi i удари. Коли всi дiти гуляли, я сидiла
i плакала, адже любляче серце не могло витримувати цього болю.

Так було день, два, тиждень, мiсяць, кiлька мiсяцiв... I коли замiсть
любимого татуся i його обiймiв я побачила заспиртоване мертве тiло,
бiльше не могла просто плакати. Адже ця найдорожча для тебе людина,
яка завжди на руках носила, вiддавала все тепло i ласку, зараз лежить
i не дихає. Це найбiльша втрата всього мого життя!

Причиною смертi було передозування алкоголем, що вже вразив
життєво важливi органи.

Ось пройшов вже рiк пiсля похорону найкращого для мене чоло-
вiка, мого татка, а я ще досi плачу, коли бачу людей, що розпивають
алкогольнi «напої» i веселяться; прокидаюся щоночi в холодному поту,
адже сниться менi, що прийшла за мною смерть у виглядi пляшки зi
спиртним.

Ось така сумна iсторiя. Сподiваюсь, вона змусить вас замислитись:
чи справдi ваше життя таке, про яке ви мрiєте? Зробiть правильний
вибiр i насолоджуйтесь справжнiм, тверезим, насиченим позитивом
життям.

Боднар Алiна Сергiївна,
с. Шевченка, Хмельницька область

Ми будемо щасливо жити
Жив собi на свiтi хлопець,
Звався просто вiн Iванко,
Сильний був такий молодець,
Бо робив зарядку зранку.
I в хокей вiн грав умiло,
I футболу не цурався,
I дзюдо для нього — дiло,
Та й канату не боявся.
А що красень був, то й годi,
Можна й не розповiдати,
Тi кучерi золотiї
Не дають Марiчцi спати.
Наш Iвась не хоче й чути
Про «напої» демонiчнi,
Що їх «спиртними» усi звуть,
Тi, що людей вбивають вiчно.
Весь свiт для нашого героя
Був i тверезий, i прекрасний,
Пiд звуки чистого гобою
Любив життя наш ясен красний.

Нiщо бiди не вiщувало,
Оракули про все мовчали,
Iвась ходив в спортзал старанно,
А солов’ї в саду спiвали.
Та паралельно розвивалась
Страшна iмперiя розбою,
Так злостиво вона смiялась
I обсипала всiх золою.
У блудi свiй там вiк губили,
У хмелю нiч без зiр свiтила,
Вiд тих очиць, що й вдень палали
У тих он смертникiв змарнiлих.
I звалась та страшна країна
Для багатьох чарiвним йменням
«Алкоголiя» — от мiсцина,
А мова там — лиш теревення.
I не було нi барви сонця,
Нi квiточок, хоча б рiденьких,
Зловонний сморiд у вiконця
Та рiчка Бiлочка брудненька.
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А мером був тут пан Пивандрiй,
Пузце вiн мав таке, мов бочка,
Плекав ретельно свiй розарiй,
Де замiсть квiток — ром-дружочок.
I люди тут були — не люди,
А тiльки рабськiї примари,
Пили вони п’янку отруту,
За неї i життя втрачали.
Народи знали це болото,
Все ж зелен-змiєм спокушались.
За це цiна не тiльки злото —
Життя в людини забиралось.
Усi боялись цю країну,
Та все ж мiльйони спокушались,
Коли зеленi змiї з тину
В людськiї душi забирались.
I промовляли тихо-тихо:
«Iди сюди, у нас тут класно,
Забудеш ти про своє лихо,
Бо мо́лодi тут радi красно.
Забудеш ти буденнi муки,
Забудеш матiр i сестру,
Вiзьмемо ми тебе пiд руки
I поведем в країну сну».
Така омана приглянулась
Iвасевi, хлопчинi мрiй,
I воля у дугу зiгнулась,
Бо не залишилось надiй.
Попав у цю страшну безодню,
I що з ним трапилось — це жах!
Вiд красеня — кiстяк у драннi,
Та лише страшний блиск в очах.
Пропав iз друзями новими,
Що закликали: «Та давай!
Зап’єм все горе молодими,
Життя велике, вiдбавляй!»
Не стало раптом i свiтанкiв,
Не стало сонця спозаранку,
Не стало спiву солов’їв,
А тiльки бренькiт келих́iв.

Iвась забув про слово «спорт»,
Забув про весь чудовий свiт,
Вiн скуштував iлюзiй сорт,
Що подає на блюдi звiр.
«Iвась примара — всi лякались, —
Вже з глузду з’їхав вiн --- пропав...»
Чорти вже вдень йому ввижались,
А батько з вiдчаю ридав.
Чи довго вiн там гостював?
Чи все здоров’я там полишив?
Коли життя майже продав,
Тодi, напевно, все осмислив.
Борись, Iвасю, не здавайся!
Борись iз тим вселенським злом,
Як той Микита Кожум’яка,
Що змiя перемiг кнутом.
У тебе ж друзi небайдужi,
Марiчка плаче пiд вiкном,
Зберись iз духом, любий друже,
I все закiнчиться добром.
Вiн вiдновив свої всi сили,
Змiг побороти цю напасть,
Знайшов в собi краплину вiри,
Й цю вiру iншим передасть.

* * *
Та чи ж усi такi могутнi?
Чи всi це можуть побороти?
То, може, краще жити в мирi,
А не чинити цi турботи?
Бо оступитись — лиш секунда,
Вiдновлення — це юнiсть вся,
I кожен з нас повинен знати,
Якого хочем ми життя.
Давайте ж, люди, боронити
Україну любу вiд бiди!
Ми будемо щасливо жити
На цiй оновленiй землi!

Риндiч Людмила Олександрiвна,
м. Семенiвка, Чернiгiвська область
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Як би нам жилося, якби всi жили тверезо
Заховалось сонечко за хмари,
Смуток Україну огорнув.
Її дiти в п’яному угарi.
Дiтей — батько, матiр — син забув.
Може, вiд безсилля, чи розпуки?
Може, Бог випробування дав?
Опустили нашi люди руки
Й в прiрву покотилися стрiмглав.
Сильнi, добрi, щирi українцi
Славились пiснями i трудом —
Заливають горе у горiлцi,
Розпач розбавляючи вином.
Прокидайся, рiдна Україно,
Геть гони цю погань вiд себе,
Зупини народ свiй, бо загине!
Хай у щастi i добрi живе.
Й запанує у країнi нашiй
Мир, добро, i злагода, й любов.
Я в це вiрю, життя стане кращим,
I Вкраїна пiдiйметься знов.

Задзвенять дитячим смiхом села,
Зацвiтуть сади, заквiтне край,
Стануть люди радiснi, веселi,
I веселкою заграє небокрай.
I розгонить вiтер чорнi хмари,
Що нависли над землёю, мов чума,
Зiйде сонце — добре, свiтле, гарне.
Все погане — в прiрву, i нема...
А разом з зеленим змiєм зникнуть
Сльози й сум з очей жiнок, дiтей.
I достаток, щастя, добре й вiчне
Жодної оселi не мине.
Знов вкраїнська пiсня залунає
Над простором рiдної землi,
I полине над Полiським краєм.
Буде i в господi й на столi.
А здорова нацiя й щаслива —
То й Вкраїна встане iз колiн.
I багата буде, i єдина
На вiки, на безлiч поколiнь!

Баранова Анна Олександрiвна,
смт Понорниця, Чернiгiвська область

Я выбираю трезвую жизнь!

Представьте, что внутри вас живёт цветок, и ваша задача — его
вырастить. Природа при рождении посадила растение, а вам дала
возможность оберегать и выращивать. Всё было хорошо: растёте вы,
а с вами цветочек. Но однажды вы начинаете вместо удобрений (вита-
минов, минералов, углеводов) пить «воду», которая сжигает его, и вка-
лывать порошок, от которого осыпаются листья и лепестки. И с каждым
разом всё больше и больше растение увядает. В вас поселилась смерть,
которая отобрала у вас жизнь. Цветок — ваш организм, который умер
от действия алкоголя и наркотиков. Нужна ли вам такая грустная
концовка жизни? Уверена, что нет. Поэтому я против пьянства, я за
трезвость!

Это всё отговорки: «я протрезвею», «всё будет хорошо, я спасаюсь
от проблем», «одна доза ничего мне не сделает», «я хочу попробовать
что-то новое» и т. д. Как нелепо слышать это! Однажды кто-то ска-
зал: «Алкоголь полностью выводится из организма через 21 день. То
есть никогда». Да, вы становитесь заложником злодейки-зависимости,
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которая с каждым днём поглощает вас всего и всё, что вы создавали
годами, убивая человека. Вы проиграли. Жизнь закончилась.

Я не хочу, чтобы через несколько лет у меня в голове появилась
фраза «Gаmе оvег» (пер. игра окончена). «Я выбираю трезвость!» —
с уверенностью могу сказать любому, кто будет мне предлагать поме-
нять здравый ум на дряхлое тело и затуманенные глаза. Что может
быть лучше возможности радоваться жизни без наркотиков и алко-
голя? Думаю, что ничего. Сама жизнь — это единственная попытка,
переиграть которую мы не сможем, ведь время — вода.

Самым лучшим способом, я считаю, для того, чтобы отгонять
от себя пристрастие к бутылке и шприцу, является работа. Нет, это
не только работа в офисе или на заводе, а это усовершенствование
себя, своих талантов и способностей. Замените пьянки с «друзьями»
игрой в баскетбол с ними же. Приобщите себя и близких к активности,
искусству, природе.

Немаловажным является то, что трезвость помогает людям радо-
ваться жизни больше, чем пьянство. Хотя многие считают наоборот.
В принципе, это и есть одна из причин, почему люди начинают приоб-
ретать плохие привычки: они ищут в них свою отраду. Даже известный
русский поэт Серебряного века Сергей Есенин в своём стихотворении
«Письмо к женщине» писал: «И я склонился над стаканом, чтоб, не
страдая ни о ком, себя сгубить в угаре пьяном». Это очень сквер-
ное решение. Поэтому наивысшим искусством, как говорится, является
веселье без ощущения опьянения.

Что же, я выбираю трезвость, здоровье и здравый ум!Живите так,
чтобы ваш цветок жизни ничто не убило!

Не ищите спасение на дне бутылки.
Не ищите счастья на кончике иглы.
Коллекционируйте улыбки
И только позитивные черты.
В нашем мире всё не так уж плохо,
Попытайтесь полюбить в нём всё.
В том, что мешает вам, не вините Бога,
Не впадайте в алкогольное «ручьё».
Развивайте в себе таланты,
Погружайтесь в работу с головой.
Вы в этом мире уникальны.
Вы — это часть земли.
Не ищите отрады в бутылке.
Не меняйте друзей на иглу.
Закричите: «Спасибо небу,
Что я трезво сегодня живу!»

Низовец Алёна Витальевна,
г. Чернигов
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Фiаско, цiною життя
Ранок вперто вiдвойовував свої позицiї у ночi. Дiвчина проки-

нулася. На стелi гралися сонячнi зайчики. Ноги, немов мали власну
автономiю, кликали кудись йти. Зiбравши все найнеобхiднiше, вона
вирушила у дорогу.

Куди стелився шлях цього юного творiння природи? Напевне,
у пошуках щастя.

Iз маленького села Здоров’я дiвчина з таким незвичним iменем
Цiкавiсть вирушила до величезного, незвiданого мiста. Чим далi вона
вiддалялась вiд рiдного дому, тим менше зустрiчала добрих, щирих
i привiтних людей. Чимало на своєму шляху Цiкавiсть зустрiчала пе-
рехожих. Тiльки от тi, якi йшли до мiста, були жвавi, наповненi сил
та енергiї, а от тi, що поверталися до селища... Дiвчина не знала, як
описати цих iстот. Вони втратили будь-якi людськi риси. Стомленi,
заляканi очi, понiвеченi тiла i вiдсутнiсть надiї. Мало таких поверталося.
Цi створiння лежали прямо на дорозi. Можна сказати, що подорож для
них завершилася. Фiаско, цiною життя.

Цiкавiсть йшла далi.
Мiсто зустрiло таксистами, що пропонували пiдвезти вiд рiки Ал-

коголю до площi Наркотикiв. «Дорогою ми проїдемо вулицю Болю,
проспект Страждання i пам’ятник Шприцу», — заманювали перехо-
жих своїм жахливим голосом горе-водiї. Велике поселення, багате на
безплiддя, лякало Цiкавiсть. Дiвчина так натомилася з дороги, що
їй хотiлося десь перепочити, хоч трiшки пiдкрiпитися, тому що сили
покидали юне тiло. Меню мiсцевої забiгайлiвки пропонувало таблетки,
алкоголь, нi грама нормальної їжi. Цiкавiсть здалася. Скуштувавши
«вишуканi» страви, дiвчина вiдчула приплив енергiї. Їй було так добре,
що вона зовсiм не розумiла, чого не куштувала цього ранiше.

Шалений ритм життя закрутив у своєму вирi. Таблетки i алко-
голь — звичний рацiон кожного дня. Пiзнiше з’явилися наркотики. Все
було б добре, аби не скiнчилися грошi на таке безтурботне iснуван-
ня. Головний бiль, нерозсудливiсть полонили її тiло. Воно вигиналося
в рiзнi боки, руки рвали волосся на головi. Це була ломка. Знiвечена
плоть, поколотi вени, темнi круги пiд очима, що колись були глибиною
з Марiанський жолоб. Так помирала в муках її колишня краса. Їй,
мабуть, можна переробляти паспорт. Тепер ця дiвчина не Цiкавiсть,
а її величнiсть Залежнiсть.

Як втекти з цього Богом забутого мiста? Воно, мов замкнене
коло, тримає у своїх мiцних тенетах. Залежнiсть цього не знала. Вона
заблукала у власних почуттях, мов у густому лiсi. Тiльки от навiть луна
не вiдгукувалася на її прохання про допомогу. Колись квiтуча душа
зараз бiльше нагадувала руїни Херсонесу. Дiвчина шукала дорогу до
рiдного Здоров’я, наче портал мiж двома протилежними свiтами. Чи
було це реальним у цiй ситуацiї? Мабуть, нi. Невмируща надiя, яка
вiдрiзняла її вiд iнших iстот.
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Уже вечорiло. Ясне сонце поволi згорало за обрiєм. Залежнiсть
знайшла дорогу додому. Дiвчина йшла, наче голими ногами по бито-
му склу, перечiпаючись через камiння хвороб. Зачепившись ногою за
СНIД, вона, знесилена, впала на шляху. Зчесанi колiна сходили кров’ю.
Впавши мiж двома свiтами, так i не змогла бiльше пiдвестися.

Кiнець цього дня наче символiзував завершення життя Залежно-
стi. Гарячим сонцем згорiли мрiї i надiї, краса, вбита наркотиками,
i жага до життя. Вона не вiдродиться з попелу, наче чарiвний птах
Фенiкс.

От так банальна цiкавiсть може привести до непоправних наслiд-
кiв!

Вiдбулося те, що повинно було статися. Шукаючи новий шлях, не
втрачайте iстинної дороги!

Гончар Альона Юрiївна,
с. Новоорiхiвка, Полтавська область

Сину, синочку...
Важкi краплi дощу гучно падали на сиру землю, блискавка дiлила

небо навпiл, а грiм котився луною iз одного кiнця свiту до iншого. Мiж
почорнiлими i ще зовсiм новими хрестами, похмурими пам’ятниками,
давно забутими i свiжими горбиками землi виднiлася темна постать,
але впiзнати її крiзь сиву стiну дощу було важко.

Наближаючись до цього мiсця, можна було розгледiти жiнку, яка,
опершись на низький хрест, гладила руками сиру землю i щось тихо
шепотiла... Промоклий одяг служив лише для того, щоб закрити її тiло,
але уже не зiгрiвав його (хоча вона й не вiдчувала холоду). Незграбно
зiбране волосся пасмами падало на обличчя... Це була Валентина. Бi-
ля могили сина вона так стояла уже третiй день, холодна, голодна,
знесилена...

— Сину, синочку... — ледь чутно шепотiли вуста, а дощ закривав
собою сльози, солонi сльози.

Василь у сiм’ї був одинаком, i мама через силу працювала, щоб
забезпечити його всiм необхiдним, бо чоловiк часто заглядав у чарку
i помер, коли синовi було лише 3 роки.

Василько закiнчив дев’ятирiчну школу, а Валентина, не досипаючи
ночей, важко працювала, щоб її дитя змогло отримати хорошу освiту
i мати свiтле майбутнє. А син все рiдше говорив з мамою, вступивши
до вузу, все менше навiдувався додому. Причиною цього були друзi...

— Васьок, ти що, не такий, як всi? — iнодi насмiхались товаришi,
запрошуючи скуштувати оковиту. — Не будь боягузом, хоча б чарку
випий!

Вирiзнятись мiж усiма хлопець не хотiв i вирiшив «стати як всi».
Спочатку вiн боявся, що дiзнаються викладачi, мама, а пiзнiше вважав
себе модним i показував свої можливостi усiм.
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А час iшов... Невдовзi хлопець зрозумiв, що без спиртного вiн уже
не може жити. Усю стипендiю, грошi, що передавала мама, Василь
обмiнював на алкоголь у магазинi неподалiк гуртожитку... З’явилися
новi друзi, новi пригоди — i хлопець вiдчував себе щасливим. Але це
тривало недовго. Валентина захворiла i всi заробленi грошi витрачала
на лiки. За пропуски занять у хлопця зняли стипендiю, а згодом вигнали
iз гуртожитку та з iнституту.

— Все, досить iз мене, — постановив сам собi Василь. — Влаштуюсь
на роботу, закину пиятику, i все налагодиться. Тодi й матерi зможу
допомогти.

Хлопець знайшов роботу в цеху мiсцевого заводу. Але вже через
тиждень i там не втримався. Через те, що був п’яним бiля верстата,
його звiльнили.

— Нiчого, — подумки говорив вiн, згадуючи адресу одного iз дру-
зiв. — У Кольки поживу, може, влаштуюсь на iншу роботу...

...Василь втретє натискав на дзвiнок бiля давно не фарбованих
дверей.

— О, Васьок, здоров був! — iз дивним блиском в очах загорлав на
весь пiд’їзд Микола. — Заходь же, чого там стоїш досi?

Брудне помешкання свiдчило про рiвень життя свого господаря.
— Давно я тебе не бачив, — продовжував Коля i, залишивши гостя,

щось довго шукав у шафi.
— А, ось вона де!.. Я заховав цю бутилу на день народження, але

якщо вже ти прийшов, то давай, Василю, вип’ємо за зустрiч.
...Перша чарка — за зустрiч, друга — за здоров’я, третя — за

роботу, а далi Василь втратив контроль над собою. Раптом у його
туманнiй головi чiтко i протяжно пролунало: «Сину, синочку...»

— Мамочко! — вигукнув хлопець i як ошпарений вибiг iз дому
Миколи.

Та iти було важко... Вiн тримався за лавочки, дерева, iнодi на-
штовхувався на людей, та все ж iшов у напрямку автобусної зупинки.
Через дiю алкоголю Василь падав, але вставав i йшов далi, хоча майже
нiчого не бачив перед собою. До зупинки дорога пролягала через рельси,
по яких мчав поїзд. До них хлопець дiйшов, та перейти їх йому не
судилося. Поїзд не мiг так швидко зупинитися, хоч як не старався сивий,
старий машинiст...

Тiло привезли матерi у невеличкiй трунi, але вiдкривати її забо-
ронили...

I вже третiй день пiд холодним дощем стоїть непорушна постать.
Її руки все гладять сиру, мокру землю, а посинiлi вiд холоду губи
шепочуть: «Сину, синочку...»

Маланюк Христина Вiталiївна,
с. Старий Олексинець, Тернопiльська область
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Хочеш кращого — почни iз себе
Гiмнастика, фiзичнi вправи, ходьба по-
виннi мiцно ввiйти в повсякденний побут
кожного, хто хоче зберегти працездатнiсть,
здоров’я, повноцiнне i радiсне життя.

Гiппократ

Здоровий спосiб життя — це така собi норма поведiнки людей.
Хтось дбає про своє здоров’я, а хтось його знищує. Величезною пробле-
мою сьогоднi є шкiдливi звички. Вони переслiдують людей протягом
всього життя. На жаль, зустрiчаючи їх на своєму шляху, люди пiд-
даються спокусi. Варто тiльки замислитись, адже сьогоднi не тiльки
дорослi вживають тютюновi та алкогольнi вироби, а й молодь тягнеться
до них. Менi прикро бачити, що навiть школярi тримають у руках
цигарку. Коли я бачу таку картину, у мене виникає питання: куди
дивляться їхнi батьки?

Батьки — це нашi першi вчителi. Саме мати i батько є тими на-
ставниками, якi завжди повиннi пiдказувати своїм дiтям. Будь-яка сiм’я
повинна дбати про те, аби їхня дитина мала все найкраще. Звичайно,
боляче дивитись на вагiтних жiнок, якi так «смакують» келихом пива,
боляче дивитись на батька, який веде за руку сина i тримає в iншiй руцi
цигарку.

Як би там не було, батьки завжди мають думати про свою кровин-
ку, мають цiкавитись тим, з ким спiлкується дитина, чи не потрапила
раптом до якоїсь лихої компанiї. Адже сьогоднi це звична справа —
бачити дiтей, якi зi шкiдливими звичками на «ти». Цi дiти нещаснi,
тому що вони пiддались на своєрiдну «провокацiю» вiд однолiткiв тощо.
Спiлкування з ровесниками допомагає у розвитку, але iнодi має i такий
негативний характер.

Якщо упустити виховання дитини, то згодом ми бачимо в суспiль-
ствi жорстоких людей. Їхнiй розум затьмарюють нiкотин, вживання
наркотичних засобiв та алкоголю. Якщо дослiдити цю проблему бiльш
детально, то можна зрозумiти, що це не миттєва подiя, а результат
багатьох змарнованих рокiв. Є безлiч прикладiв того, як успiшнi люди
втрачали все тiльки через те, що їхня воля виявилась слабкою. Перед
тим, як спробувати щось, варто задати собi питання: «Навiщо це менi?».
Коли ми самi собi дамо чiтку вiдповiдь, то побачимо, що без таких
«вiтамiнiв» можна i обiйтись.

Навiть сьогоднi негаразди в країнi тiсно пов’язанi з тверезiстю
думки. Ми бачимо людей, якi не контролюють себе через вживання
рiзних шкiдливих для здоров’я речовин. Якщо ми хочемо змiнити свою
країну, то треба почати передусiм iз себе. Тiльки ми самi можемо
збудувати мiцну стiнку, яка буде захищати нас вiд негараздiв.

Молодь потребує пiдтримки з боку держави. Менi здається, що са-
ме цiлеспрямована пропаганда зможе допомогти сучасному поколiнню
у вирiшеннi такого важливого питання: «Варто чи нi?» Як тiльки ми
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почнемо працювати над собою, вдосконалюватися, то вже зовсiм скоро
побачимо позитивний результат!

I пам’ятаймо, наше майбутнє створюємо ми!

Павлова Алла Юрiївна,
смт Iванкiв, Київська область

Казочка про колобка

На свiтлiй лiсовiй галявинi давним-давно жила цiкава сiм’я. Їхнiй
невеличкий вафельний будиночок завжди милував око порядком i за-
тишком. Хто ж жив в цьому будиночку? А це була сiм’я Колобкiв.
Колобчиха завжди дбала про дiтей i поралась по господарству, а її
чоловiк Колобок прикочувався з роботи i грався з дiтьми.

Та не довго в цiй сiм’ї була гармонiя. На хлiбобулочний завод,
де працював Колобок, влаштувалась на роботу нова особистiсть. Це
була, як здалось на перший погляд Колобку, завжди весела Лiкерочна
Цукерка.

Здружився з нею Колобок i сам не зчувся, як потрапив пiд її
згубний вплив. I з того часу в сiм’ї Колобка почались сварки i проблеми.

В один з таких вечорiв Колобок сказав:
— Немає в мене проблем з пияцтвом, я тобi, Колобчихо докажу,

пiду i знайду справжнього пияку!
Колобок вважав, що пиякою є той, хто вже валяється пiд тином.

Так Колобок зустрiв Струделя.
— Який же я пияка, хiба ж бо я винен, що ноги занадто черствi

стали вiд роботи? А те що я ради здоров’я чарку перехилю, зовсiм не на
шкоду менi. Пияка — це той, хто майно своє виносить, жiнку лупцює,
краде.

I пiшли Колобок з Струделем шукати справжнього пияку. Довго не
шукали. Натрапили на братiв Бубленкiв, що сидiли в напiврозiбраному
дворi, пiд пустою сiрою хатиною.

— О нi, якi ж ми пияки! — обурились брати. Хiба ж бо виннi
ми, що держава нам допомогу фiнансову давати не хоче? А жити-то
треба, розслаблитись треба ж. От ми хату цiлу маємо i подвiр’я як-не-
як. Пияка — той, хто вже нiчого не має: друзiв, дому. Знаєм ми тут
Батона одного...

Пiшли всi до Батона, а вiн лежить, ледь життя в ньому жеврiє, очi
запухлi, лице фiолетове.

— Ти як до такого докотився, ти ж п’яниця!
— Який я вам п’яниця? П’яниця той, хто...
I помер...
Тож навiщо котитися вiд крайностi до крайностi? Навiщо перево-

дити стрiлки i бачити всiх, лише не себе?
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Алкоголь — це дракон, який пожирає не лише серця, а й душi
i розум. Не дозволяйте цьому дракону захопити вас.

Кiщенко Анастасiя Юрiївна,
м. Жмеринка, Вiнницька область

Буде твереза вся Україна
Дракон зелений! Губиш ти могутнiсть нацiї.
Де взявся i куди ти нас ведеш?
Ти — як дурман, як запах вiд акацiї,
Ти згубний, то навiщо ти живеш?
Дракон зелений, варто нам боятися!
Ти так пiдступно i повiльно б’єш,
Нам невiдомо, що там може статися...
Але здоров’я ти найпершим забереш.
А зi здоров’ям не пропустиш i добробуту,
I наша вдача теж буде твоя,
Та хто ж зупинить, ой, недобру спробу ту,
Коли уже загублене життя?
Залежний! Обернися, що накоїв ти?!
Чи не шкода дружини i дiтей?
Не заслуживши майбуття, що створиш ти?
Вони все терплять, як прикутий Прометей.
Не пригадать тобi, як вдарив маму ти,
Є ж виправдання, що ти п’яний був.
Тобi вини своєї не затямити,
Усе так просто... Випив — i забув.
А хто ж їх сльози витре? Хто покається?
Мабуть, не ти, та iншого нема...
Життя — як бумеранг: усе вертається,
I в тебе у очах буде зима...
Провин своїх уже не зможеш визнати,
Твiй хрест стоїть на кладовищi. Сам.
А мамi в горло сльози будуть тиснути
Ще довго, вже не залiкуєш ран.
Якщо ти алкоголiк — вже не вирвешся,
Життя було б, якби не починав.
Дракон зелений... Як не вб’є — не спиниться.
Так, ти не знав, що робиш, а вiн — знав!

Медвецька Владислава Валерiївна,
м. Жмеринка, Вiнницька область
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Я за радiснi моменти!
Щасливi, радiснi моменти
Я пам’ятаю з лiт дитячих:
Жовтеньке сонце, сад зелений
I зграю посмiшок ледачих...
Я пам’ятаю, як до неба
Лiтали мрiї — горобцi.
Вона, моя весна твереза, —
Це поклик свiтлої душi!
З лiтами я зростати стала
I вiдчувати подив гнiву,
Що все в життi не так крилато,
Що є в життi поганi сили.
Заполонивши нашу долю,
Вони ввiйшли в наше життя:
Поганi звички з алкоголем
Лиш приведуть до забуття.
Мене в дива брала країна,
I голос кожного iз нас —

Здоров’я, цiлiснiсть родини,
Сiм’я об’єднує всяк час!
I не вживати алкоголю!
Тютюн палити повсякчас —
Це не ознака сили й волi,
Це слабкiсть кожного iз нас!
Я прошу всiх пiдняти очi
I подивитися уважно,
Що вас оточує сьогоднi,
Чому на свiтi так прекрасно?
Я прошу всiх пiдняти очi
I подивитися на небо.
Чому ми живемо сьогоднi?
Чому ми любимо тверезо?
Я закликаю всiх i прошу:
Цiнуйте кожну мить життя
I бережiть своє здоров’я,
Як мати береже дитя!
Гавриш Iрина Анатолiївна,

м. Чернiгiв

Ми — за тверезе життя

Бiля примiщення суду стояли кiлька жiнок i чоловiкiв i щось
жваво обговорювали. Вони раз по раз озиралися на красиву, але трохи
змарнiлу жiнку, яка все частiше з острахом i розгубленiстю кидала
очима на вхiднi дверi: незабаром мав розпочатися суд про розлучення
з чоловiком та позбавлення її батькiвських прав стосовно її дiтей-
крихiток — Лесика й Ганнусi.

Вона нервувалася, кусала губи, пробувала сплакнути i все нама-
галася вiдiгнати вiд себе поганi думки й лихi передчуття. Не можуть
же так жорстоко повестися з нею суддi, не можуть! Адже вона любить
своїх дiтей, хоче бути з ними. А їх у неї хочуть вiдiбрати.

— Чому? — хочеться закричати їй, але вона мовчить, бо сама
знає вiдповiдь на це питання: її вина в тому, що вживає алкоголь,
занедбала дiтей, чоловiка. I зразу ж у пам’ятi зринає голос представницi
соцiальної служби в справах дiтей: «Жiнка, яка через алкоголь забуває,
що треба забрати дiтей iз садочка, приготувати їм їсти, попрати одяг,
потурбуватися про них, — це не мати. Така особа має бути позбавлена
батькiвських прав. I ми звернемося до суду, щоб вирiшити це питання.
Упевнена, суд дасть позитивну вiдповiдь».
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Було це два мiсяцi тому. А перед тим були довгi розмови з чоло-
вiком, який щоразу умовляв її припинити пити i взятися за розум.

— Пожалiй хоч дiтей, — суворо казав вiн. — Вони ж тебе тверезою
майже не бачать. А їм хочеться матусиної ласки, нiжностi, турботи.
Хоч яка ти мати... Та й дружина з тебе зараз нiяка... Олено, ти молода,
здорова, iди працювати, я влаштую тебе у свою фiрму. А то сидиш
дома, заховалася за мою спину й виробляєш казна-що...

Коли Олена вийшла замiж за багатенького Вiталiя, приватного
пiдприємця, вона була на сьомому небi вiд щастя. Люблячий чоловiк,
у всьому достаток, проблеми всi вирiшує знову ж таки чоловiк, а не
вона — що ще треба для щастя? I жiнка безтурботно, iз задоволенням
приймала всi блага земнi, якi випадали на її долю.

Незабаром народився Лесик, ще через рiк — Ганнуся. Чоловiк дуже
любив дружину й дiтей. Олена не мала нi в чому вiдмови, та й з дiтьми
їй не було дуже важко, бо з ними жила Вiталикова мати, i бiльшiсть
турбот про дiтей невiстка скинула на свекруху.

Мали вже вони тодi два будинки: в одному жили, другий добудо-
вували. Правильнiше сказати, добудовував чоловiк, а вона наманiкю-
реним пальцем та примхами й незадоволеним виразом обличчя лише
показувала, що їй там подобається, а що — нi. Таку свою поведiнку
пояснювала зайнятiстю — у неї ж малi дiти.

Вiдчувши смак розкiшного, ситого, безтурботного життя, Олена
зовсiм утратила голову: турботу про дiтей повнiстю скинула на свекру-
ху, звiльнилася з роботи, сидiла вдома, займалася виключно собою та
все розважалася зi своїми двома подружками — Мариною та Оксаною.
Усе в них то вечiрки, то «вилазки на природу», то нiчнi посиденьки
в мiсцевому кафе. I всюди — вино, горiлка, коньяк, коктейлi...

Жiнка не цiкавилася навiть, коли i як встигає доглядати її доньку
й сина свекруха, чим дiти займаються в садочку, чого їм не вистачає...
А дiтям бракувало матерi, її тепла, любовi.

Чоловiк багато разiв намагався її зупинити, вгамувати, поперед-
жав, що розлучиться з нею, забере в неї дiтей i переїде з ними в iнший
будинок, покинувши її тут, якщо вона не змiниться, не одумається.
Але Олена його не слухала й не чула. I йому урвався терпець. Вiталiй
звернувся до суду i в соцiальну службу у справах дiтей.

I тiльки зараз, отут, стоячи пiд будинком суду, жiнка врештi усвi-
домила, що вона накоїла i яка прiрва лягла мiж нею i її сiм’єю. А вона
все глибше скочувалася в це провалля, хоч завжди була впевнена, що
все в неї гаразд.

За пiвгодини розпочалося засiдання суду. Суддя спочатку вислухав
її чоловiка як позивача, потiм представницю соцслужби у справах дiтей,
а потiм звернувся до неї.

— Скажiть, будь ласка, яку групу в садочку зараз вiдвiдують вашi
дiти, як звати їхню виховательку? — спитав суддя, i жiнка похолола.

— Не знаю... — злякано прошепотiла вона, бо з жахом зрозумiла,
що дiйсно не знає, що вiдповiдати.
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— Хто виряджає дiтей вранцi в садочок i забирає їх звiдти? Хто
готує їм їсти, гуляє з ними? — такими були наступнi питання.

— Чоловiк або свекруха, — Олена опустила очi, не знаючи, куди
подiтися вiд сорому.

— Чим у цей час займаєтеся ви?
Олена мовчала, приголомшена, бо не знала, як сказати страшну

правду: вона в цей час або спала, або тяглася до пляшки, щоб похме-
литися, бо вiд випитого напередоднi в неї часто дуже болiла голова.
А ковтнувши зранку, вона знову ж цiлий день «крутила Веремiя» i нi
про чоловiка, нi про дiтей у той час уже навiть не згадувала.

Зараз вона вiдчула глибину своєї провини, зрозумiла, що втрачає
все: дiтей, сiм’ю.

За якусь мить у її свiдомостi вiдбулося переосмислення, переоцiнка
всього її життя й того, що вона накоїла. Їй стало нестерпно соромно
i страшно.

— Прости мене, Вiталику, простiть менi, люди, — впала вона,
ридаючи, на колiна, в розпачi простягаючи до всiх руки.

Розпачливим голосом, надривно ридаючи, вона просила в усiх
допомоги:

— Простiть менi, дiточки мої. Простiть менi, мамо! — кинулася
вона до свекрухи, яка тримала на руках Ганнусю i обiймала Лесика,
котрий сидiв бiля неї. — Присягаюся, я покину пити, я змiнюся, усе
зроблю, щоб зняти з себе цю ганьбу, присягаюся. Прошу вас, дайте менi
шанс, адже я люблю вас усiх, ви моя сiм’я, я без вас — нiщо...

I стiльки болю й туги було в її голосi, що свекруха розплакалася,
чоловiк вiдвернувся, кусаючи губи, навiть суддя чомусь часто заклiпав
очима. А серед присутнiх почулися голоси:

— Та вона ж i жiнка непогана — i роботяща, i розумна, i з людьми
по-доброму. А може, й справдi оступилася людина?..

Суддя вийшов до iншої кiмнати ухвалювати рiшення i чомусь довго
не виходив: мабуть, дуже нелегкою для нього була ця ухвала, адже
вирiшувалася доля сiм’ї, Олени, дiтей...

За рiшенням суду Оленi й Вiталику дали мiсяць випробного тер-
мiну, щоб жiнка виправилася, а чоловiк мав можливiсть у цьому впев-
нитися — i сiм’я збереглася.

Щодо дiтей, то соцiальнi органи з питань дiтей зобов’язалися про-
тягом року контролювати виконання Оленою материнських обов’язкiв
i при найменшому порушеннi знову ж звернутися до суду.

Але нiякого суду бiльше не було.Жiнка дотримала слова.Жодного
разу не заглянула в пляшку, влаштувалася в чоловiкову фiрму на
роботу, стала гарною господинею, люблячою й турботливою мамою
й дружиною. Усi зв’язки з колишнiми «подругами» вона порвала. Ро-
дина стала щасливою.

I тепер, навiть у свята, коли приходили друзi, на столi нiколи не
було пляшок з алкогольними виробами.
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— Ми — за тверезе життя. — твердо казала Олена й пропонувала
гостям каву, чай, соки, смачнi й запашнi страви, тiстечка.

I, дивлячись нiжно й трохи винувато в очi чоловiковi, свiтилася
тихою радiстю.

Лакiс Алiна Вiкторiвна,
м. Чернiгiв

За крок до прiрви
Був гарний весняний ранок. Пригрiвало сонечко, спiвали пташеч-

ки, зацвiли першi квiти. Вся природа, здається, вiтала мене. Але менi
зовсiм не було радiсно.

Судiть самi. Ця математика нiяк не лiзе менi в голову, в результатi
знову двiйка за функцiї. Ой, ну нащо менi цi воли, що ревуть, коли їх не
годуєш? Хтось нашкрябав, а я мушу читати. Ще й твiр лiтературичка
задала. У футбол зовсiм нiколи поганяти. Що писати, просто не знаю.
Знову двiйка. Та це ж не одна. Цi вчора були. А сьогоднi бiологiчка про
якiсь кислоти питала. Їх вимовити складно, а не те, що запам’ятати,
а чого вартi тi хiмiчнi рiвняння; а географiчку краще в Гiмалаї послати,
нiж все вивчити, ще й ЗНО на носi. Ну нащо воно менi все, якщо
я лiсником хочу бути. Лiс — це прекрасно! Там нiхто тебе турбувати
не буде, там можна наговоритися сам iз собою, поспiвати! Так, я люблю
спiвати. Але сестра, яка мене теж вже задрала, завжди каже: «Краще б
ти мовчав». Батьки дiстають. Мама мене нiколи не розумiє, тiльки
вчить: «З’їж це — воно корисне, не їж чiпси — шлунок заболить».
«Дихни, синочку... Та ти курив!»

«Звiдки знаєш?» — запитую. «Менi соловейко нащебетав», — смi-
ється мамуля! Кажу їй: «Мамо, якщо тобi соловейко нащебетав, мож-
ливо, це ти обкурилася?»

Мама ж, звiсно, не розумiє, що це жарт, i кричить, що я невдячний
грубiян. А тут ще батько до роботи кличе, весна ж, роботи в селi хватає.
А мене нудьга бере: «Все, прощай комп, iгри». Достали вже! Може,
пiсля школи не в лiс, а в мандри податися? А тут виникла ще одна
найбiльша проблема. Сказав по-секрету другу Максиму, що подобається
менi сусiдська Вiкуся i що на побачення її запросив. Вранцi йду до
школи, а всi шепочуться за спинами, прислухався — про мене. Оце
так друг! Я йому по секрету, а вiн всiм розповiв. А Вiкуся так мило
з Денисом про щось говорить, посмiхається йому. Ну як тут не кричати
iз розпачу?! Мене мiй друг виставив на посмiховисько. Як тепер бути,
що робити? Хiба ж тут порадiєш веснi, природi?

Взяв до рук якийсь модний журнал (в мiстi купив, та ще не ди-
вився). О, що тут пишуть! «Бери вiд життя все! Треба все попробувати!
Веселись, поки молодий!» Ще й кухоль пива намальований, пiнистий,
грайливий такий. Може, спробувати, може, менi стане легше? Знайшов
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грошi (батьки нiколи їх не ховають). Подавсь у магазин. Тiтка Катерина
так на мене подивилася, але продала пляшку пива.

Вдома пити не буду, батько накричить. Та ще, чого доброго, за-
потиличника дасть. Вирiшив пiти за хлiв. Всiвся на лавочцi. Зараз
попробую, можливо, заспокоюсь. Колись чув, як дядько Микола казав,
що алкоголь знiмає стрес, полiпшує апетит, допомагає поговорити «по
душа́м», i взагалi, допомагає забути все погане. Ось воно, прекрасне
пiнисте пиво. Смак, правда, гiркуватий. За що його люблять? Але
вип’ю, може, все ж, допоможе справитися iз стресом. Лiки ж теж гiркi,
а допомагають. А як п’янить... Мабуть, менi кращає вже.

Та ось невiдомо звiдки з’явився сусiд — дядько Петро. Ну все,
попав, зараз буде вчити, вiн це любить, чого доброго, ще й батьковi
скаже — влетить по повнiй програмi. Але хай каже, я ж уже дорослий!
Потрiбно спробувати усе, поки молодий! Пляшку не встиг сховати,
жаль...

— Привiт, Сашко! Ось до батька у справах зайшов, та вдома його
немає, — розпочав сусiд, — а що це ти пиво п’єш? Ранiше не помiчав
цього за тобою!

— Та дорослий вже я, проблеми задрали, бачте, стрес знiмаю,
кажуть, алкоголь допомагає, правда, його тут мало, проте вже трiшки
«вставило», настрiй пiднявсь, — вiдповiдаю роздратовано я.

— Проблеми, кажеш, а якi? Може, розповiси? Кажуть, що добра
задушевна розмова лiкує краще, нiж алкоголь.

Дядько Петро мудра людина, вiн в компанiях не засиджується,
а все господарює. Дiти його дуже чемнi, ми їх часом занудами нази-
ваємо. Синок Андрiй школу закiнчив, та з нами не закурив нi разу,
не хвалився своїми запоями i до дiвчат не заглядав. Все з батьком по
господарству, i телефоном на уроках не грався — правильний весь, аж
смiшно! Проте захотiлося менi задушевно поговорити (мабуть, алкоголь
допомагає, язик розв’язує! Правий був дядько Микола). I я розпочав:

— Ось скажiть менi, дядя Петя, як вирiшити кучу проблем, якi всi
разом навалилися на мене? Як жити, коли друзi зраджують i видають
твої секрети, дiвчина з однокласником крутить, предки не розумiють,
а вчителi пресують. Для чого сьогоднi ходити у школу? Де перспектива?
Для чого жити взагалi?

Я переказав йому всi свої бiди, вважаючи, що я в усьому правий
i рiшення немає взагалi. Все менi вже набридло. Хочеться новизни
вiдчуттiв. Поекспериментувати.

— I ти вирiшив зробити експеримент над собою? — запитав спокiй-
но дядько, вказуючи на пиво, — так ти почав вирiшувати свої проблеми?

— А що? Дядько Микола менi розповiдав про користь алкоголю.
Правда, вiн сам кожний день ледь на ногах тримається, хата старенька,
подвiр’я нечищене. Правда i те, що тiтцi Маринi часто вiд нього влiтає,
та й на городi ми тiльки її бачимо, i дiти не мають нових штанцiв та
кросiвок. У нас в класi в усiх є компи, планшети, а в їхньої Галини
навiть телефону немає. Але у мене з’явилося бажання говорити, i стрес
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пройшов, значить, користь є вiд пива, не говорячи про щось мiцнiше, —
видав я гордо.

Дядько Петро сiв ближче до мене, обiйняв за плечi, вiд чого
приємно стало, по-батькiвськи заглянув у вiчi i промовив:

— Хочеш, я тобi свою iсторiю розкажу? Я ж теж був молодим.
— Звiсно, хочу. Я ж вас особисто не знаю. Та й цiкаво, як пройшла

ваша молодiсть.
— Слухай, синку. Жив я iз мамою у великому мiстi, батько нас

покинув, коли я народився, i подався в мандри за кращою долею. Жили
бiдно, але мирно в однiй кiмнатi на двох. Мама мене виховувала з лю-
бов’ю, але так хотiлося бачити справжнього чоловiка. I я вирiшив, що
виросту ним. Вчився добре. Знаєш, мене цiкавило багато наук, i я мрiяв
справжнiм вченим стати. А ще я любив спорт, старанно тренувався
i, дякуючи росту i кмiтливостi, попав в молодiжну збiрну по волейболу.
Далi була спецшкола, тренування, поїздки на матчi, перемоги, першi
кубки, медалi. Гiмн на твою честь грають. Скажи, круто?! Збiрна
країни — наступна перемога моєї наполегливостi у тренуваннях. Англiя,
Францiя, Польща i навiть США, першi «зеленi», i їх багато, машина
«Мерседес» крута, власна квартира у 20 рокiв — вiд успiху голова
кругом йшла. Мама радiла за мене, хоча все менш i менш бачила. Бу-
вало, по телевiзору впiзнавала, коли збiрну показували. Я дорослiшав
i вважав вже, що став справжнiм мужчиною. Разом iз славою прийшло
бажання екстриму i нових вiдчуттiв. Ще у спецшколi ми вiдмiчали нашi
перемоги, як годиться, «по-дорослому», з алкоголем, тютюном рiзних
марок. Хтось уже «травичку» покурював.

Я спочатку вiдмовлявся, пригадуючи маминi повчання, але згодом
погодився на дружнє «мама ж не бачить, спробуй, ти ж справжнiй
мужчина, та й стрес краще не знiмеш». Так i причастився до дружнiх
посиденьок з випивкою i всiм iншим. «Друзi» з’явилися, своя компашка,
яка тебе розумiє, правда, грошi десь дiвалися, але ж це не головне.
Ще на наступний день голова болiла i тренування не йшли на душу.
«Та можна ж одне-два пропустити», — вважав тодi я. Ще не розумiв
я усiєї складностi ситуацiї. Не вважав себе залежним, про алкоголiзм
i думати не хотiв. «Захочу — покину», — був впевненим. Про маму геть
забув, адже у мене нове «зiркове» життя, друзi, якi мене розумiють,
грошi, машина, квартира i дiвчатка, якi мене обожнюють в мої двадцять
два роки. Хай вiдпочине старенька зi своїми «не можна того, не роби
цього...» Я ж дорослий, самостiйний, сам знаю.

Дядько Петро на мить замовк.
— Та чому ви це так iз сумом розповiдаєте? Це ж круто! Що було

далi? I чому ви тепер у нас у селi, а не в Європi чи на Гаваях? — не
вгамовувався я iз цiкавостi.

— Далi, синку, було так... В п’яному дурманi я сiв за кермо, щоб
пошикувати з дiвчатами. Вони голосно смiялися, спiвали, цiлували
мене. Якось все зробилося в одну мить. В головi задурманилося, по-
темнiло... Розплющив очi — перед склом автомобiля жiнка з немовлям.
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Протверезiв моментально, вдарив по гальмах, та пiзно. Вони опинилися
у мене пiд колесами, мати i синочок... обоє в кровi. Двоє рiдних людей...

Побачивши це, я посивiв в одну ж мить, перед очима пройшло моє
життя, i я оцiнив його справжню суть. Повернувся за допомогою до
дiвчат. А їх i слiд пропав. Сiв на бордюр i став плакати гiрко...

Хтось викликав мiлiцiю i швидку. Мене щось запитувати почали,
але я нiчого не розумiв — це був шок. Прийшовши до тями, перш за
все запитав, чи живi. «Так, — вiдповiли медики. — Але з важкими
переломами, особливо дитина». Отже, алкоголь не лiкує, а калiчить
i твоє життя, i життя iнших. А ще не пiдтримує, а позбавляє.

Пiд час досудового розслiдування я вiдвiдав маму i дитину у лi-
карнi. Просив вибачення, заплатив за лiкування обох, особливо малечi
допомагав, приносив iграшки i фрукти. Бо його виховувала мама сама,
i особливих статкiв у них не було. За цей час мої «друзi по пляшцi» мене
покинули, з команди, звiсно, вiдрахували, а щоб заплатити за лiкуван-
ня, довелося продати не лише машину, а й квартиру i згадати про маму
в однокiмнатцi. Ось чого позбавив мене алкоголь. Лишилася зi мною
лише моя дорога мама, вона єдина мене не зрадила, а пiдтримувала.
Довгими ночами на кухнi молилася Богу за мене i плакала.

Бог почув її. Я пiшов працювати вантажником у магазин свiжої
городини. Адже сила i кмiтливiсть у мене ще були, хоч координацiї
алкоголь вже позбавив. Добра жiнка мене простила, i я отримав строк
умовно. Добре, що мiг працювати i щось заробляти для себе i мами, яка
теж хворiла серцем i мала другу групу iнвалiдностi через цю хворобу.
А ще я подружився з маленьким Андрiйчиком, полюбив його. День
не побачу — скучаю, так хочеться побавитися. Радiв його одужанню.
А коли їх виписували з лiкарнi через довгих два мiсяцi, я i радiв,
i сумував. Адже бiльш я їх не побачу.

— Ну все добре, живi — i класно! — випалив я. — А ви не знаєте,
що з ними тепер? Та й ви як у нас в селi опинилися?

— Це iнша iсторiя.
— Розповiдайте, — менi цiкаво.
— Так, я знаю, що з ними тепер, — посмiхаючись, сказав дядько

Петя. Андрiйко став моїм сином, а його мама Оксана — моєю дружиною,
у нас народилися ще Роман i Софiйка, i ми щасливi усi разом!

— Як, Андрiй, ваш син, зовсiм не ваш? А тiтка Оксана та сама
жiнка з-пiд колiс машини? — моєму здивуванню не було меж.

— Так, Сашко. Сумував я, сумував за ним, не їв i не пив, темним
ходив. Подумував горiлочкою знову свiй бiль гамувати. Вже й купив.
«Хiба можна так жити, для чого?» — думав я. «Нап’юся i повiшаюся», —
вирiшив. Але ж моя добра мама, вона бачила мiй смуток i все молилася
своєму Богу. А Вiн не був байдужим до мене. В останню хвилину
я вигукнув: «Боже, та ж допоможи менi, якщо Ти є!» Це був виклик.
Бог почув. Знаєш як?

— Цiкаво, як вiн вас почув? — запитав я.
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— Ввечерi задзвенiв дзвiнок. Я пiдняв трубку — це була Оксана.
Запитала, як я поживаю, сказала, що Андрiйко зовсiм видужав, але
сумує i про мене питається, скучає. Спитала, чи не мiг би я зайти, адресу
назвала...

— Не можу? Чому ж, можу i хочу... — зрадiв я. Розвернувся, поба-
чив пляшку, якась огида взяла мене до неї, вийшов на ґанок i жбурнув
її далеко у гай, що поблизу будинку був.

Вийшла мама. Очi в сльозах, вона молилася, але почула шум.
Побачила мене радiсного, запитала. А коли я їй про все розповiв,
сказала радiсно. «Бог почув!»

«Так», — вiдповiв я. Вiн дав менi вiдразу до оковитої, люблячу
дружину i синочка. Адже я Оксанi запропонував руку i серце, а во-
на вiдповiла згодою. Андрiйко менi за рiдного. Живу його радощами
i переживаннями, я навчаю, а вiн старанно вчиться, i нiхто нас уже
не розлучить. Ми переїхали у село, тому що в мiстi тепер сутужно
з роботою, а тут можна працювати на землi, дiтей привчати до працi.
Купили дiм, продавши мiську Оксанину квартиру. Ведемо господар-
ство. Жаль, мамине серце пiдiрвали мої проблеми. Вона радiла за такi
чудовi перемiни у моєму життi, була щаслива онукам. Дуже полюбила
Оксаночку, так її називала. Але невблаганна смерть забрала її. А нам
бабусi так не вистачає, особливо меншим дiтям, якi її дуже любили. Та
я є щасливою людиною, не дивлячись на те, що не сиджу в компанiях
iз зеленим змiєм i не валяюся пiд плотом. У нас дружня, хороша сiм’я,
ми любимо один одного, пiдтримуємо i багато спiлкуємося. Проблеми
є, та ми їх вирiшуємо iз Божою допомогою. Вiн спас мене вiд смертi
i повнiстю змiнив моє життя.

Ось така моя iсторiя, Саньок. Подумай, взявши до рук пляшку, ти
почав втрачати, ставши за крок до прiрви. Не потрiбно цього робити.
Бог дав тобi життя, щоб воно було благословенням для iнших. Воно
прекрасне, проблеми вирiшаться, все у тебе попереду, друже, — закiнчив
сусiд.

Сонце вже сiдало. Ми розпрощалися. Про пиво я вже й забув i не
хотiв навiть допивати його. Ще довго не мiг заснути, згадуючи почуте.
«Оце так доля, ось як буває...» — думав я.

Наступного дня дорога мама нагодувала мене смачним борщем.
Батько, поцiкавившись справами i почувши чесну вiдповiдь, засумував,
адже справи у мене дiйсно невтiшнi. Цього вечора ми довго розмовляли
по-чоловiчому. Батько не дав запотиличника, а сказав: «Не сумуй, сину,
я тобi допоможу». Приємно, коли тобi хоче допомогти рiдна людина.
Сестричка люба морозивом пригостила, а однокласниця Свiтлана зди-
вувалася моїм знанням з географiї. Я буду лiсником! Життя прекрасне!
Геть алкоголь! Слава Богу за все!

Швайко Володимир Миколайович,
с. Губча, Хмельницька область
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Сьогоднi, в важку годину...
Сьогоднi, в важку годину,
В тяжёлый и смутный час,
В людинi вбивають Людину,
Человека съедают в нас.
Наближається час розплати,
Просыпается с пепла ложь,
Постає брат на свого брата,
Сын на мать вынимает нож.
Тих, хто з прадiда жив єдино,
И врагов общей силой громил,
I завжди, як одна країна,
В любви искренней, братской жил,
Нинi клоуни й лицемiри,
Те, кто в масках привыкли жить,
Позбавляють нас в Бога вiри
И единство спешат разбить.
Два народи з одного корiння
Без оружия и стыда
Позбавляють любовi й горiння
Мужи власти, чинов, суда.
Двi єдиних слов’янських кровi
С языками одних корней
Один iншого вбити готовi
Под знаменьем чужих идей.
Опираючись на блюзнiрiв
И «поддержку» хотящих убить,
Як два клани ворожих вампiрiв,
Мы друг другу мешаем жить.

Але тому одна причина
И один лиш тому предлог —
Загубила розум людина,
Позабыв, что над всеми — Бог.
Через впевненiсть в нестiйкому,
И в безверье святую веру
Ми тверезiсть утратили слова
И вручили его лицемерам.
Через прагнення у розруху
И растленье душевних храмов
Ми тверезiсть утратили духу,
Окружив себя скверным самым.
Через вигоду й розрахунки
И желанье обогатиться
Ми тверезiсть утратили думки,
И теперь не хотим мириться.
Та я знаю, що свiт змiнити
Нам без Господа не удастся,
I я буду Йому молитись,
Чтобы мир нам послал и счастье,
Щоби люди

жили тверезо,
Розмовляли

и говорили,
Щоб тополi садили

й берези,
Щоб кохали,

и чтоб любили!
Федоринчик Анна Володимирiвна,
м. Жмеринка, Вiнницька область
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Пишуть старшi учасники

Тверезий розум
Подивись на небо, подивись на зорi,
Не дивись у чарку, що приносить горе.
Не шукай розради, там її немає,
Поспiшай додому, де тебе чекають.
Бо хмiльна отрута розбиває долi,
Забирає мрiї, далi — силу волi.
I сiм’я згасає, i страждають дiти,
Не для цього дано вибiр чесно жити.
А життя — це щастя, хоч проблем багато:
Алкоголь не може нам допомагати.
Де яснi iдеї — будуть вiрнi дiї,
Їх тверезий розум вiднайти зумiє!

Павлюк Iрина Михайлiвна,
м. Львiв

Все буде добре! Реальна казка
Колись давно в якiйсь країнi жили собi...
Так починається багато казок. Я хочу розповiсти ще одну. Але

дiя вiдбуватиметься не «колись давно», а зараз, не «в якiйсь країнi»,
а в нашiй рiднiй Українi. I казковим персонажем може стати будь-хто
з нас...

Так ось, жили собi двоє друзiв, Вiталiй та Максим. Обидва добре
вчились у школi, займалися спортом, грали в одному музичному гуртi.
Сидiли за одною партою, жили по сусiдству — з ранку до ночi разом.
Дiлилися всiм: i речами, i думками. Здавалось, нiщо не може завадити
їхнiй дружбi.

Та одного разу (як i повинно бути в казках) сталося щось незви-
чайне...

Повертаючись пiсля тренування додому, хлопцi почули десь з вер-
хiвки дерева зойки. Здивувалися, але не злякались. Придивившись,
помiтили якусь людину, що висiла на гiлцi, зачепившись одягом.
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Довго не розмiрковуючи, полiзли на височенне дерево, вiдчепи-
ли хлопчиська (як їм здавалось), без пригод спустились на землю —
i тiльки тут добре роздивилися врятованого.

Це був дiдусь з довгою бiлою бородою, у темно-синьому халатi
iз золотими зiрками та такому ж ковпаку. Тiльки на зрiст вiн був як
десятирiчний хлопчик.

— Ти що, з маскараду втiк? — спитали хлопцi.
— О нi, вельмишановнi мої рятiвники! Я втiк вiд злого чарiвника

Муфаси. Вiн не такий могутнiй маг, як я, зате молодший та спритнiший.
Вiн вибив з моїх рук чарiвну паличку, тому я й опинився в такому
непристойному виглядi. Дякую вам, добросердi та вiдважнi юнаки!
Назвiть менi вашi iмена, аби я мав змогу вiддячити моїм рятiвникам!

— Це лiлiпут з цирку, точно тобi кажу, — прошепотiв Максим
друговi на вухо.

Хлопцi вирiшили, що у цього циркача стрес, тому не сперечалися
з ним, назвали свої iмена i запропонували вiдвести його додому.

— О нi, дякую, вельмишановнi Вiталiю та Максиме! Я вже не
потребую вашої допомоги. Навпаки, хочу допомогти вам. Назвiть менi
найзаповiтнiшi вашi бажання — i вже завтра їх буде виконано!

Хлопцi розумiли, звичайно, що чарiвникiв не iснує, але такi приго-
ди щодня не трапляються; тому, майже не роздумуючи, вони «пiдiгра-
ли» славному дiдусевi.

— Я хочу здоров’я для всiх членiв моєї родини, — сказав Вiталiй,
у якого вже давно i безнадiйно хворiла мама.

— А менi — багато грошей! — побажав Максим.
— Добре подумайте, хлопцi, — застерiг чарiвник, — бо бажання

можуть бути небезпечними!
Хлопцi не змiнили рiшення, в душi пiдсмiюючись з дивного дiдуся.

Тодi вiн тричi плеснув у долонi — i зник.
«Знову якiсь цирковi штучки», — вирiшили хлопцi й поспiшили

додому, бо вже й так довго затримались.
Наступного ранку Вiталiй прокинувся вiд незвичайних пахощiв.

Замiсть запаху лiкiв у квартирi чувся аромат пирiжкiв з яблуками,
а з кухнi лунав мамин спiв. Зiрвавшись iз лiжка, хлопець влетiв на
кухню i побачив маму, рум’яну, веселу, гарну, що, пританцьовуючи,
поралася бiля плити. Схопив на руки її, легеньку, мов пiр’їнку, —
i закружляв по квартирi...

А Максим прокинувся вiд незвичайної тишi. Дуже здивувався, бо
щоранку його батьки сварилися, обговорюючи якiсь фiнансовi справи
або висуваючи претензiї один до одного. Максим не переймався цими
«баталiями», звик за стiльки рокiв.

I раптом тиша — якась холодна, смертельно небезпечна... телефон-
ний дзвiнок...

Повiдомили, що батькiв бiльше немає, вони загинули в автомобiль-
нiй аварiї, повертаючись пiсля якоїсь презентацiї... Тепер вiн — єдиний
спадкоємець...
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Повiрили хлопцi в реальнiсть чарiвника чи нi — яка рiзниця! Але
вiдтодi життя їхнє дуже змiнилось.

Вiталiй закiнчив школу iз золотою медаллю, вступив до унiвер-
ситету на факультет фiзичної культури, невпинно тренувався, швидко
досяг високих результатiв у спортi, став олiмпiйським чемпiоном. Весь
свiт лежав бiля його нiг! Вiталiй дiйсно був щасливою людиною! Чого ще
може бажати людина, фiзично i духовно здорова, яка досягла гармонiї
з собою та оточуючими! Всi його любили, пишалися ним, бо люди
завжди тягнуться до щасливих, успiшних.

Якщо i були колись фiнансовi труднощi, то тепер вся родина про
них забула. Хiба можуть бути бiдними працьовитi, талановитi й —
найголовнiше — здоровi люди?

А життя Максима склалося iнакше...
Посумувавши за батьками, Макс швидко зрозумiв, що тепер вiн

сам собi господар, все залежить тiльки вiд нього... Нiякого контро-
лю й купа грошей — величезне випробовування для юнака. Перед
Максимом вiдчинялися всi досi зачиненi для нього дверi. Спочатку
бари, дорогi ресторани, шикарнi готелi, казино... Навiщо вчитись, якщо
все можна купити! Єдине, що ще якось пов’язувало хлопця з мину-
лим життям — музичний гурт. Тепер вiн мiг найняти «найкрутiшого»
продюсера, «розкрутитися»... Концерти, гастролi, «крутi» клуби, «фа-
натки», готовi на все, наркотики...

Вiталiй деякий час був поряд, пiдтримував друга пiсля загибелi
батькiв. Намагався стримувати Максима, але в кожного свiй шлях...

Одного ранку Максим прокинувся в дешевому мотелi, подивився
у дзеркало i — вжахнувся! На нього дивився немолодий уже чоловiк
(а насправдi Максу нема ще й 25-ти!), шкiра сiро-зеленого кольору,
вся в зморшках, пiд очима синцi та набряки, порiдiле волосся, у ротi
не вистачає кiлькох зубiв i тхне так, що хочеться «освiжитись», на
руках слiди вiд уколiв, та й руками цi патики назвати важко, сам
худий, виснажений, згорблений, трясеться... «Нi, не пiду перевiрятись
на СНIД, краще житиму спокiйно!» — промайнула думка.

— I це ти називаєш «спокiйно»? I це, по-твоєму, «жити»? — пролу-
нав давно забутий голос, i з’явився невеличкий дiдусь у синьому халатi,
гаптованому золотими зiрками (ви ж не забули, що це казка?).

— Знову галюни, — сказав Макс уголос.
— Нi, я не примара. Примара — життя, змарноване тобою. Я не

буду проповiдувати тобi здоровий спосiб життя. Навряд у твоєму ста-
новищi це допоможе. Людинi, що настiльки не шанувала своє здоров’я,
своє життя, однин шлях — у могилу. Але я вiдчуваю вiдповiдальнiсть
за тебе. Це я виконав твоє бажання, що привело тебе на порiг смертi.
Я не передбачив, що людина не завжди може витримати тягар великих
грошей. Але якщо зараз ти зрозумiв, що найголовнiша цiннiсть у свiтi —
це здоров’я, що здоров’я не купиш нi за якi грошi, що тiльки здорова
людина вiльна у виборi свого майбутнього — у тебе з’явиться другий
шанс у життi.
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Максим спромiгся тiльки кивнути...
Прокинувшись уранцi, Максим здригнувся: страшний сон! У квар-

тирi було напрочуд тихо...
Раптом телефонний дзвiнок:
— Вашi батьки в лiкарнi. Дiзнавшись, що ваша фiрма — банкрут,

вони мало не загинули. Але тепер стан їхнього здоров’я задовiльний...
Все буде добре.

«Все буде добре, — луною обiзвалося в Максимовому серцi. — Все
тепер буде добре...»

Шевернога Маргарита Володимирiвна,
с. Кривчик, Хмельницька область

К достижениям
Не алкоголь снимает напряжение.
Его он даже больше создаёт!
Снимает напряжение движение.
Желательно — движение вперёд!
Понятия и мнения подме́нены,
Источник алкоголя бьёт ключом.
«Давай немного выпьем — это временно.
До завтра не останется ничё...»
Толпа зовёт прильнуть к столу богатому,
Налить и выпить за здоровье яд.
Но если изнутри хватает радости —
Ты трезвости намного больше рад!
А алкоголь, разрушив мир гармонии,
В агонию загонит внешний мир.
Выходит, после каждой церемонии,
Так принято — играть смертельный пир!
Но кто же принимает положение?
Кто создаёт в народе спрос на смерть?
Кто допускает жизни унижение,
Не захотев в её глаза смотреть?
Не алкоголь снимает напряжение,
Его он даже больше создаёт.
Снимает напряжение движение,
Оно же к достижениям ведёт!

Стужук Евгений Владимирович,
г. Иршанск, Житомирская область
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Пишуть учнi молодших класiв

Моя порада
Я — першокласник Роман
Хочу дати пораду вам:
Треба не палити,
Алкоголь не пити,
Правильно харчуватися,
Та спортом займатися.
Так живе моя сiм’я,
За здоров’я також я!

Мiрошниченко Роман Олегович,
м. Щорс, Чернiгiвська область

Я обираю тверезе життя
Я обираю тверезе життя
Тому, що прямую у майбуття.
Не треба курити, вживать алкоголь,
А спортом займатись i грати в футбол,
Стрибати, гуляти, спiвати пiснi.
Життя в нас одне, його ти цiни!

Олiйник Iрина Миколаївна,
с. Сосонка, Вiнницька область

Сенкан «Тверезiсть»
Тверезе життя.
Прекрасне, мальовниче.
Чарує, захоплює, веселить.
Я, мама i тато — спортивна сiм’я.
Щаслива родина.

Мусятовський Павло Валентинович,
с. Рахни-Лiсовi, Вiнницька область
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Алкоголь
Алкоголь — это не отдых,
Алкоголь — это напряг!
Только что-то мы не можем
Этого понять никак.
Ядовитыми глотками,
Скрасим однотипность дней.

И своими же руками
Поим наших же друзей.
А на утро — тело в коме,
Не звучит так звонко песнь,
Клеткам мозга похоронный
Туш доигрывал оркестр.

Стужук Евгений Владимирович,
г. Иршанск, Житомирская область

Пиво
Для кого-то пиво — это прибыль.
Для кого-то пиво — популизм.
А для многих пиво — это первый...
Самый первый шаг в алкоголизм!
Если бы взглянуть на мир правдиво,
Оценив все «против» и все «за»,
Я уверен, что признали б пиво
Ядом, заливающим глаза.
Но теперь давно уж не до правды,
Человек — всего лишь кошелёк...
Мил ему и даже вкус отравы,
Из которой прибыль он извлёк.
Было всё представлено красиво,
Смертная машина на ходу.
Пейте, люди, пейте больше пива!
Пиво — наслаждение в аду...
Знаю, трудно плыть по рекам ада,
Супротив течения грести.
Но уверен, плыть к истокам надо.
Буду плыть и правды свет нести.
Я прошу вас посмотреть правдиво —
От иллюзий свой очистить взгляд.
И себе признаться честно: пиво —
Самый настоящий горький яд.

Стужук Евгений Владимирович,
г. Иршанск, Житомирская область
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Бабулина история
Знакомая бабулька, что на свете лет под сотку,
Однажды рассказала мне историю свою.
После того, как я сказал, что я не буду водку,
Что мне и так прекрасно, и отраву я не пью.
Взгляд бабушки вдруг замер, и задумалась старушка.
И словно рылась в памяти своей, едва дыша...
Немного улыбнулась и присела на подушку,
И шепчет мне на ушко, нежно за руку держа:
Ты молодец, сынок, что ты себя не травишь ядом,
Хоть это и не принято сегодня у людей...
В глаза мои взглянула, прожигая чистым взглядом:
Я вспомнила года тяжёлой юности своей.
Хоть нам и было трудно, времена страшнее были,
И голодали мы, и было очень тяжко жить,
Но люди в нашей местности практически не пили,
А тех, кто отравлялся, было принято лечить.
Кто пил тогда, они давным-давно уже не с нами,
А живы те, кто жизнь умеет искренне ценить.
Кто яд в себя вливал, считались просто дураками.
Хоть тяжко было, но себя умели мы любить!
Знакомая бабулька, что на свете лет под сотку,
Однажды мне поведала историю свою.
После того, как я сказал, что я не буду водку,
Что мне и так прекрасно, и я очень жить люблю...

Стужук Евгений Владимирович,
г. Иршанск, Житомирская область

Моя страна
А почему б моей стране да не признать всю боль?
Да что уже скрывать, пора принять скупую правду.
Пора вместо зарплаты людям выдать алкоголь —
Так популярна у людей искусственная радость.
Таким определён теперь развития предел —
Рассказывать друг другу, как травить себя элитно.
Чтоб гарантированно быстро — точно не у дел.
Похвастаться другим, как много яда внутрь влито.
Доколе нам топтать маршрут: кабак — работа — дом?
И об одном и том же, и похожими словами?
Подумать можно, говорить не принято о том.
Но что потом, что с нашими детьми, с самими нами?..
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И каждый возразит: «Ты что? Да я культурно пью.
По праздникам, с семьёю, да на вечеринках частных».
А в это время Род наш про́пил Родину свою...
Всем нам оставив гены всех людских пороков страстных.
Года летят, как облака, и уплывают вдаль,
За горизонтом тают обещанья и признанья.
Казалось, что в бокале растворяется печаль,
А оказалось — растворились тело и сознанье.
А почему б моей стране не вспомнить про любовь —
Живую чистоту и свежесть утреннего сада?
И раз и навсегда забыть про боль и стать собой —
Моей Страной, где счастье граждан гражданам и надо.

Стужук Евгений Владимирович,
г. Иршанск, Житомирская область

Деградация
Алкоголь — это деградация.
Деградация крайней стадии,
Что на органах каждой нации
Оставляет рубцы и ссадины.
Ложь, болезни и преступления —
То оплата фальшивой радости.
Алкоголь — это отравление,
И не важно, какого градуса.
Если тела уничтожение
Вдруг покажется развлечением,
То — сознания разложение.
Поспеши приступить к лечению.

Стужук Евгений Владимирович,
г. Иршанск, Житомирская область

Соучастник
Покажи — насколько ты свободен.
Покажи — что стоит твоя воля.
Можешь «Нет» сказать кровавой моде?
Можешь ли прожить без алкоголя?
Сможешь ли остаться настоящим,
Каждый день прогресса добиваться,
А не ядом отравлять пьянящим
Тело и желанье развиваться?
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Как не окультуривали яды
Люди, корпорации и страны,
Но себе признаться всё же надо:
Выпивать отраву — это странно!
Ты считаешь, что имеешь волю?
Пить культурно — в этом твоё счастье?
Заплатив торговцам алкоголем,
Ты — лишь геноцида соучастник!

Стужук Евгений Владимирович,
г. Иршанск, Житомирская область

Ти здатний
Втрачаючи звички отруту вживати,
Скорiше що зна́йдеш (навряд чи щось втратиш).
Себе, — вiд якого ти тiльки радiєш, —
Його пам’ятаєш, про нього ти мрiєш!
Залежнiсть та звички ти зможеш прибрати,
На себе лише сподiватись ти здатний!
Вiдвертої бесiди — нi, не минути,
Бо тебе в багнi залишає отрута...
Коли ти розгледиш, хто справжнiй господар,
Кому i навiщо потрiбен твiй подих,
Тодi ти вiдвертiше зможеш вiдчути,
Що навiть життя твоє — справжня отрута.
Колись доведеться собою лишатись —
Закiнчити тiло своє руйнувати.
То тiльки спочатку здається, що марно.
Зроби лише крок, i розiйдуться хмари.
Втомився ти грати нав’язанi ролi,
Лише сам на сам залишився з собою.
Себе не чорни, не руйнуй свою совiсть!
Ти болю пером власну створюєш повiсть.
Так змiнюй, Маестро, свiтанки похмiльнi.
Все буде гаразд, та все буде повiльно.
Вiд свого життя втеча вийде навряд чи.
На тебе чекають любов та удача!

Стужук Євгенiй Володимирович,
м. Iршанськ, Житомирська область
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Мамо, схаменись!
Як хочеться до тебе доторкнутись,
Вiдчути нiжнiсть, ласку i тепло,
Почути добре слово, пригорнутись
До зраненого серденька твого.
Але не чуєш ти нi донечки, нi рiдних,
А лиш гуляєш i вживаєш алкоголь,
Шукаєш все компанiю собi подiбних,
I у душi усе палає «градусний вогонь».
Як боляче менi на це дивитись,
I я благаю: «Мамо, схаменись!»,
Бо ж шлях, яким уже пiшла ти,
Нiкого до добра ще не привiв.
Ти перестань пиячити, палити
I поверни усе, як було в нас колись,
Бо так не можна далi, мамо, жити...
Я все благаю в тебе: «Схаменись!»

Ярмолюк Вiта Олександрiвна,
с. Малий Скнит, Хмельницька область

У доросле життя... iз Карпат!
Привiт, Ярославко!
В останньому листi ти запитуєш, як я прощалася з дитинством та

школою. Екстремально! Зараз спробую вмiстити в конверт усi мої вра-
ження. Взамiн чекатиму спогадiв з твого свята. Разом iз найвеселiшими
фото.

Ну якщо зовсiм чесно, то в усьому «винен» мiй тато. Сидiв собi
на батькiвських зборах (мама залишилася вдома з застудженою Бог-
данкою) i слухав, як жiноцтво запекло сперечається, де саме справляти
нам, одинадцятикласникам, випускний. Мама Яни Кулiш наполягала
не зважати на витрати й вiднести завдаток у найдорожчу в мiстечку
«Румбу» (там свiй дiджей i екзотичнi страви в меню). Котрiсь батьки
погоджувалися iз нею, ще якiсь запевняли, що в барi бiля ринку буде
i дешевше, й смачнiше.

Зрештою тато не витримав. Устав i каже: «А чому б не поїхати iз
дiтьми в мандрiвку? В Карпати? Ви знаєте, як там гарно на початку
лiта? Та й не все у життi вимiрюється гривнями-євро. Де ще дорослi-
шати, як не мiж гiр? За десять лiт згадуватимуть ватру й пiснi, а не
прокислi салати й похмiлля»... Усi батьки врапт змовкли. I навiть Янина
мама. Бо вона чотири роки не бачила доньки, а тепер, коли на два мiсяцi
вирвалась iз заробiткiв, то направду хотiла залагодити тягучу розлуку
й вiдчуженiсть грiшми.
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Всi присутнi у класi i далi дискутували. Та насамкiнець дiйшли
однойменної згоди: зразу пiсля офiцiйної церемонiї вручення атестатiв
їдемо у Карпати.

За два днi ми встигли побачити чимало дивовиж: казковi водоспа-
ди, чисте-чисте озеро, навiть побували на гуцульському весiллi! А ще —
вчилися ставити палатки, розпалювати вогнище, грали на гiтарi, гуртом
варили кашу i смажили шашлики.

Наша сiм’я звикла мандрувати i вже дослiдила чимало мальовни-
чих куточкiв України. Навiть коли Богданка була зовсiм маленькою, та-
то не дозволяв нам засиджуватися вдома. Малеча вмощувалась у слiн-
гу13, i ми знайомилися з природними «перлинами» нашої Батькiвщини.
Але то наша родина. А от бiльшiсть моїх однокласникiв чи не вперше
вiдiрвалася вiд комп’ютерiв, «пивасика», iгор у мобiльних телефонах...
Дивувалися, що зорi в горах такi яскравi й красивi, милувалися отарою
безтурботних овець, їх шокувала нечувана досi гуцульська говiрка.

Останнього дня ми усiєю компанiєю вибралися на гору Iван Пiп (її
ще називають Чорною Горою). Хоч нiби й не надскладне завдання для
вчорашнiх школярiв, але ми, звиклi до мiського комфорту, дряпалися
на вершину довго i тяжко. Жалiлися на нетреноване тiло (а де ж
йому загартовуватися? В скайпi?). Проте руїни польської астрономо-
метеорологiчної обсерваторiї побачили всi учасники карпатської експе-
дицiї. Розкошували i тiшилися, як малi дiти: змогли, досягнули першої
у дорослому життi висоти, не спасували! Наш клас за цей час нiби
зрiднився, змужнiв i вирiс на кiлька рокiв. Пишу тобi про це, а душу
i досi лоскоче незабутнє вiдчуття єднання з природою... Надiюся, що
Карпати та Iван Пiп зокрема додадуть менi сил та натхнення, аби стати
студенткою, а в майбутньому — вмiлим медиком.

Твоя найкраща подружка-листувальниця Ярина.
10.06.2014 р.

Р.S. Тiльки одна подiя затьмарила нашу радiсть вiд подорожi.
Приїхали iз Карпат i втрапили... на похорон. Сергiй iз 11 «А» втонув пiд
час випускного. Вони гуртом якраз зустрiчали сонце. Сергiй (добряче
напiдпитку) чомусь вирiшив пiрнути у воду. Його друзi похопилися не
вiдразу. Думали, розiгрує їх (ще й самi, м’яко кажучи, були не тверезi),
а коли кинулися на пошуки, було вже запiзно... Як шкода, що юне
життя нашого друга обiрвав алкоголь. I вiн, синьоокий, жартiвливий,
вже нiколи не приєднається до нашого гурту...

Бобрiвець Мар’яна Олегiвна,
м. Тернопiль

13Слiнги — вироби з тканини рiзних конструкцiй, що використовуються для
перенесення дитини вiком до 2–3 рокiв.
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