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ПЕРЕДМОВА
У 2014/2015 навчальному роцi Рух «Твереза Україна» спiльно
з Київською мiською органiзацiєю товариства тверезостi та здоров’я
вже втретє провели Лiтературний конкурс «Ми за тверезе життя!»
Це — захiд всеукраїнського рiвня, метою якого є виховання молодого
поколiння у тверезостi, а також загальний позитивний iнформацiйний
вплив на суспiльство. Центральними цiнностями конкурсу є тверезiсть
i тверезе життя.
Цього року завдяки пiдтримцi багатьох обласних департаментiв
освiти учасниками конкурсу стали мешканцi 78 мiст, 27 селищ мiського типу та 150 сiл. Всього надiйшло 775 лiтературних творiв вiд
712 учасникiв з усiх областей України.
Нагороди за свої роботи отримали понад 80 чоловiк: крiм першого,
другого i третього мiсць, якi присуджувалися у кожнiй з дев’яти вiкових
категорiй, є багато заохочувальних призiв.
Зважаючи на велику кiлькiсть хороших творiв i маючи на метi
заохочення до тверезницької творчостi наймолодших школярiв, журi
ухвалило рiшення присудити не одне, а три перших мiсця (а також два
других i два третiх мiсця) у молодшiй вiковiй категорiї, до якої вiднесено
учнiв 1–4 класiв.
До збiрника увiйшло 240 вибраних робiт. На жаль, ми не мали
можливостi включити до цiєї книжечки творчiсть дорослих учасникiв:
серед них, як нiколи, важко було вибрати найкращi. Довелося б опублiкувати їх майже всi — а це означало б суттєве збiльшення обсягу
друкованого видання. Хотiлося б оприлюднити ще й твори багатьох
школярiв, якi також заслуговують на увагу. Проте електроннi носiї,
як вiдомо, дозволяють довiльнi обсяги. Тому всi оригiнальнi твори —
включаючи i тi, якi не ввiйшли до збiрника — опублiковано на сайтi
www.tvereza.info.
Значна кiлькiсть учасникiв i широка географiя конкурсу дають усi
пiдстави сподiватися: тверезiсть посяде належне їй мiсце у державнiй
системi виховання та навчання. Сподiваємося, що вихователi, вчителi,
викладачi вищих навчальних закладiв, а також батьки, якi щиро бажають щастя i здоров’я своїм дiтям, звернуть увагу на нехитрi, щирi
роздуми нашої молодi i пiдтримають її прагнення!
Отже, слово надаємо дiтям.
Оргкомiтет та журi конкурсу
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Пишуть учнi молодших класiв

Буде твереза вся Україна!
Буде твереза вся Україна!
Буде твереза — буде єдина.
Буде твереза — вiльною буде,
У свiтi достойне мiсце здобуде!
А як не буде, а як не стане,
Буде ганьба та лихо нам з вами.
Тож буде тверезою, й кожен те знає,
Бо iншого шляху в нас з нею немає!
Буде твереза вся Україна!
Зубарь Неллi Юрiївна,
м. Харкiв

Я хочу...
Я хочу, щоб країна моя розквiтала.
Щоб кожна домiвка велику радiсть мала.
Щоб в сiм’ї не пили i не били,
Щоб життя цiнували i дiтей любили.
Щоб мама i тато могли пригорнути,
А не залишити i дiтей забути.
Тому я стверджую без кiнця:
«Я за тверезий спосiб життя!»
Радчик Богдан Михайлович,
м. Рiвне
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Святкуємо тверезо
Я живу з татом i мамою. Вони нiколи не купують алкоголь. Тато
завжди каже: «Пияцтво — страшна бiда». Всi нашi свята проходять
з тортиком, цукерками i чаєм. Я вiдчуваю себе щасливим у сiм’ї. I дуже
сильно люблю своїх батькiв.
Бартушинський Богдан Романович,
м. Рiвне

Прагну бути я здоровим
Я — маленький українець,
Люблю працювати.
Поважаю я рiдню —
Своїх маму й тата.
Та сусiдiв маю злих:
Завжди чути гомiн їх,
Бо пиячать i буянять,
Серце й душу мою ранять.
Виросту великим — всiх буду повчати:
Щоб здоровим бути i здоров’я мати,
Потрiбно про нього все ж таки дбати
I шкiдливi звички забувати.
Радчик Богдан Михайлович,
м. Рiвне

Реклама алкоголю — зло!
Я люблю дивитися по телевiзору рiзнi пiзнавальнi передачi, мультфiльми. Шкода, що їх так мало. Проте голубий екран заполонили
реклами, якi пропагують шкiдливi звички. Ми це обговорюємо у школi, в родинi. Слабоалкогольнi «напої»1 , пиво, вино, горiлка шкодять
здоров’ю людей. Треба всiм об’єднати зусилля у боротьбi з цим злом. Заборонити рекламу всього, що шкодить. Дорослi, подумайте за майбутнє
нашої України!
Вандзя Яна Iгорiвна,
с. Старий Нижбiрок, Тернопiльська область
1 Алкоголь, або етиловий спирт — це токсична речовина наркотичного характеру
дiї (ДСТУ 4221:2003). Нi отрути, нi наркотики не логiчно називати «напоями».
Тому словосполучення «спиртнi напої», «алкогольнi напої», «слабоалкогольнi напої»
тощо є абсурдними. Написання слова «напiй», вжитого щодо алкоголю, в лапках
нагадуватиме про це.
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Вода та Горiлка
Жили-були на свiтi двi рiдини. Одна рiдина — творiння природне,
а iнша — творiння рук людських.
I от одного разу вони зустрiлися. Подивилися одна на одну i зрадiли.
— Та ми ж з тобою двi рiднi сестрички. Обидвi прозорi i чистi, мов
кришталь. Як тебе звати?
— Вода. А тебе як звати?
— Горiлка. Давай дружити!
— Давай! Будемо з тобою разом по свiту ходити.
Пiшли разом мандрувати. Ось i сонечко почало сiдати. Попросилися вони в одне село. Першою зайшла до села Горiлка. I село немов
пiдмiнили. Люди перестали працювати, доглядати худобу, виховувати
маленьких дiтей, тiльки й знали, що випивали.
Але знайшлися сили i розум у декого iз жителiв села, вони вигнали
Горiлку геть.
За той час, що була у селi в гостях Горiлка, городи почали засихати,
худоба ревла в хлiвах, просячи напитись, дiти плакали, бо хотiли їсти.
Слiдом за Горiлкою зайшла в село Вода. Вона побачила те горе
i безлад, що стало з людьми пiсля вiдвiдин Горiлки. Їй стало шкода
людей, i вона вирiшила допомогти їм.
Зiбралася вона з силами: полила городи, напоїла худобу, наповнила
горщики, щоб люди могли приготувати їжу. I враз все ожило, розквiтло,
повеселiшало.
Зрозумiла Вода, що хоча i схожа на неї Горiлка, але нiколи не
бути їм товаришами. Тiльки горе та нещастя несе Горiлка людям, немов
якийсь пiдступний ворог. А Вода несе радiсть i життя.
З тих пiр i перестали вони товаришувати. Так i ходять по свiту
рiзними шляхами.
Лозовий Михайло Михайлович,
с. Артемiвка, Харкiвська область

Хай буде друг щасливим!
За вiкном iде дощ. По шибцi стiкають бруднi, великi краплини,
i менi здається, що вони плачуть i залишають такi ж слiди, якi я бачив
часто на обличчi свого товариша. У мене в хатi тепло i затишно, пахне
смачним обiдом. Я зараз почую голос рiдної матусi. Вона пригорне мене,
i ми разом будемо читати чарiвнi казки. А як там мiй друг? Чи їв вiн
сьогоднi? Чи тепло в хатi? А може, вiн мокне на дощi, бо його мама
знову веселиться в компанiї нетверезих дядечок i знаходиться в полонi
«зеленого змiя»? А завтра вони знову будуть рахувати останнi копiйки
на хлiб...
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I менi так захотiлось, щоб мо́лодець з казки прийшов i перемiг «зеленого змiя», а «зачаровану принцесу» виручив з полону. Щоб малого
Андрiйка огортала любов, нiжнiсть, тепло, затишок. Хай добра Фея
подарує мамi хлопчика такi лiки, щоб вона вилiкувалась вiд тяжкої
недуги.
Дощ перестав. Я беру смачнi цукерки i йду до свого друга. Йому
так потрiбна моя пiдтримка. I я вiрю в доброго принца i чарiвну Фею,
в добро на Землi.
Куций Данiїл Дмитрович,
с. Садове, Київська область

Я не п’ю
Я не п’ю, не п’є мiй тато, мама теж не п’є,
Бо до кращого життя нас Господь веде.
Я не хочу сварок в хатi, крикiв, слiз, бiди,
Щоб мене, як iнших дiток, вiдвели туди,
Де без тата i без мами буду я зростать...
В дитбудинку, ой, не хочу я перебувать!
I тому всi пляшки з пивом я б розбив умить!
Хай противна ця рiдина геть вiд нас бiжить!
«Нi!» — горiлцi, «Нi!» — виновi скажемо ми всi,
Бо з отою рiдиною близько до бiди!
Пiдiпригалов Iлля Дмитрович,
смт Високий, Харкiвська область

Ми за тверезе життя
Алкоголь приносить шкоду.
Iз людей тварин вiн робить.
Це чудовисько з рогами,
Iз страшнючими вухами,
Волохате i страшне.
Бiд багато вiн несе.
Хай країна процвiтає,
Слова «алкоголь» не знає.
Ми — народ розумний дуже,
Працьовитий, не байдужий.
Скажем алкоголю: «Нi»,
Бо такi ось люди ми!
Шендрик Владислава В’ячеславiвна,
смт Червоний Донець, Харкiвська область
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Я обираю тверезе життя
Я люблю свою планету,
Я люблю свiй рiдний край,
I скажу не по секрету,
Всi послухають нехай.

Краще вчитись малювати,
Танцювати i радiть,
А цигарки викидати —
Заважають вони жить.

Щоб були усi здоровi,
Треба всiм нам пам’ятать:
Щоб не пити, не курити,
Краще книжку почитать.

Не потрiбнi нам цигарки,
Пиво, ром або вино,
Будем пити чай i соки,
А ще можна — молоко.

Бо якщо дитина змалку
Бачить пляшку на столi
I в руках батькiв цигарку —
Це проблеми немалi.

I якщо з дитинства знати,
Що погано, а що нi —
Будуть всi вас поважати.
Ось повiрте ви менi!
Жуковський Сергiй Миколайович,
м. Гайворон, Кiровоградська область

До чого доводить алкоголь
В одному лiсi жив ведмiдь,
Вiн файний був господар.
I бджiл тримав, щоб завжди мiг
Гостей зустрiти в домi.

Достигли фрукти сильно так,
I чогось трохи дивний смак...
Назавтра Мiша не згадав,
Що вiн робив i де гуляв.

Бiля хатинки його сад —
I яблука, i грушi,
I персики зростали там —
Вiн їх любив найдужче.

Коли розплющив оченята —
Побачив зламану вiн хату.
На пасiцi немає бджiл,
I там хтось все порозтрощив.

А у городi повно всього —
I морква, i суниця.
На грядках дивнi врожаї,
I навiть є пшениця.

Город роздавлений, розритий,
Помиями баштан залитий.
I розридався наш ведмiдь,
I почав голосно ревiть:

Одного разу Мiша наш
Запрошений був в гостi.
Вiн цiлий тиждень гостював,
Приїхав пiзно вночi.

«Так вчора весело було?
Нащо воно менi здалось?!
Я цiлий рiк попрацював —
I за одну нiч змарнував!»

Пiшов у сад збирать врожай —
I бачить: що за диво?
Ткаченко Ксенiя Володимирiвна,
смт Покотилiвка, Харкiвська область
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Майбутнє в наших руках!
Мiцна країна — це насамперед здоровi та щасливi люди. Спорт —
запорука здоров’я та гарного настрою, а шкiдливi звички, такi як
алкоголь та наркотики, руйнують здоров’я людини та її психiку.
Кожен з нас хоче бачити навколо себе щасливих, доброзичливих
людей, хоче жити в чистому мiстi та вiдпочивати на чистих узбережжях, а не на засмiчених пляшками та недопалками. Ми хочемо
жити в чистiй країнi, серед здорових людей. Тому треба кожнiй людинi
звернути увагу на свiй спосiб життя, позбавитися вiд шкiдливих звичок,
таких, наприклад, як вживання алкоголю, а замiсть них займатися
спортом та вживати корисну їжу.
Здорова нацiя — запорука мiцної та успiшної країни. Отже, наше
майбутнє — в наших руках!
Бiлич Микита Валерiйович,
м. Кривий Рiг, Днiпропетровська область

Запам’ятай!
На все життя запам’ятай:
Алкоголю не вживай!
Хто його вживає,
Довго не проживає!
I нiде правди дiти:
В алкоголiкiв нещаснi дiти!
Хто ж алкоголь не вживає,
Той родину щасливу має!
Драч Вiкторiя Олегiвна,
м. Шепетiвка, Хмельницька область

Будь твереза, Україно!
Будь твереза, Україно,
Ти у нас одна єдина,
Оковита ця проклята
Не може нас усiх здолати.

Щоб не болiла ваша голова,
Не було у вас похмiлля,
А кругом було весiлля.
Веселись, уся родина, —
Буде твереза наша Україна.

Пити будемо ми сiк —
I продовжимо свiй вiк,
А горiлку i вино
Виллємо ми у вiкно.

Якименко Олег Сергiйович,
с. Гунча, Вiнницька область
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Я обираю тверезе життя
Я обираю тверезе життя,
Щоб не було потiм каяття.
Щоб дiти не бачили п’яного тата,
А пiд тином не спала десь мати.
Щоб у дiтей не були заплаканi очки.
Батькам хай у радiсть будуть синочки i дочки.
Донечку щоб у кiно водили,
А синочковi велосипед купили.
Я не п’ю, i ви не пийте —
I сiм’ї своїй радiйте.
Якименко Андрiй Сергiйович,
с. Гунча, Вiнницька область

Казка про двох котикiв
Мурчик i Рижик разом гуляли,
«Напої» частенько мiцнi випивали.
Кожного дня i до самої ночi
Лиш до розваг були охочi.
Мурчик вирiшив, що досить
Життя своє марнувати,
Про здоров’я, про майбутнє
Час уже подбати.
Для Рижика Мурчик став надто нудним,
Тож вiн перестав спiлкуватися з ним.
Минали днi, а за ними роки...
У Мурчика й Рижика рiзнi смаки.
У Мурчика — Мурка i є кошенята,
Вони на рибалку ходять iз татом.
Разом працюють i вiдпочивають,
I про здоров’я своє добре дбають.
А Рижик — в пiдвалi, облiзлий i кволий,
До пляшки лапи тягне поволi...
Час вже минув, нема вороття,
Бо наше здоров’я — це наше життя!
Федорова Лiлiя Миколаївна,
с. Кобзiвка, Харкiвська область
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Тверезе життя — це не казка, а реальнiсть
Чи знаєте ви, що тверезiсть — в сiм’ї лад? Це щаслива родина,
гучний, веселий смiх дiтей, це стабiльнiсть i спокiй.
На жаль, у своєму ранньому вiцi я маю цей сумний досвiд. Я пам’ятаю крики, сльози, як мама намагалася мене захистити, заспокоїти, а її
очi, її очi були такi сумнi. I все... Наша сiм’я розпалася.
А чотири роки тому у нас з’явився тато Сергiй. Тепер я знаю, що
батько — той, хто виростив. Вiн нас з мамою дуже любить i оберiгає.
I ми з задоволенням вiдповiдаємо йому взаємнiстю. Мої батьки за
тверезий спосiб життя, адже навколо нас так багато цiкавого! Навiщо
руйнувати своє життя, коли ним можна насолоджуватись? Ми постiйно
це робимо. Я дуже люблю купатись, тому влiтку ми завжди виїжджаємо за мiсто на рiчку, а взимку, коли холодно, їздимо в аквапарк. Ще
у вихiднi я з дiдусем i бабусею їжджу на дачу. А восени ми всiєю
родиною їздимо у лiс збирати гриби, це також дуже цiкаво. Як бачите,
ми нiколи не сумуємо i завжди чимось займаємося, i нам не потрiбна
ця отрута. Тож я закликаю вас, шановнi дорослi, берiть приклад з моїх
батькiв, не руйнуйте i не псуйте життя собi та своїм дiтям, нехай буде
твереза вся Україна!
Гончаров Владислав Григорович,
м. Черкаси

Звернення
Я хочу попросити вас, мешканцi планети Земля, здоровим життям
живiть, радiйте красi чудес.
Навколо стiльки захоплюючих картин, що нiколи гаяти час на
дурницi! Прокиньтесь вiд запаморочення. Погляньте у небо. Побачите
сонце, хмаринки пливучi, сiяючi зорi, спiвочi пташки, що прагнуть
розвiяти крилами смуток. Погляньте на рiки, моря, океани, озера, джерельця й затоки, притоки. В долонi вiзьмiть їх прозору краплинчату
повiнь й до неба пiдкиньте щодуху й погляньте угору — це просто на
вас летить небо в своїх переливах веселки!
Хiба промiняти це можна на стан i той вигляд жахливий, який
поселився в людину, що вживає алкоголь?!
Вчителька сказала, що дiвчатка — квiти.
Я ромашку вибрала собi.
Уявила, що ромашка п’яна?
Ой-ой-ой — це жах!
Нi, нi, нi, нi!
Алкоголю — нi!
Юдахiна Дар’я Вiкторiвна,
смт Червоний Донець, Харкiвська область
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Я люблю свою країну
Я люблю свою країну —
Незалежну Україну!
I калину при долинi,
Рiчок чистi береги...

Але є слабка частина
В Українi — тi родини,
Що залежать вiд спиртного,
Не живуть i дня без нього.

Я люблю свою родину:
Дiдусiв, бабусь, батькiв!
У нiй зростаю я iз братом
У любовi й добротi!

Я не хочу цього бачити,
Нехай iдуть працювати,
I тодi моя країна
Буде в щастi розквiтати!
Кравченко Уляна Андрiївна,
м. Харкiв

Ми за тверезе життя
Я ще маленька, але всерйоз замислююся над такою важливою
темою — «Ми за тверезе життя». Люди не помiчають справжньої катастрофи для суспiльства, адже алкоголь — це серйозна проблема не
одного поколiння. Ця бiда руйнує сiм’ї, руйнує сiмейне щастя i спокiй.
Коли в сiм’ї є ця проблема, то вiд неї страждають дорослi, але
найбiльше страждають дiти. Всi дорослi звикли, що ми ще малi й нiчого
не розумiємо, i що це нас не стосується. Та насамперед це загрожує
здоров’ю дитини, дiє на її нервову систему, вона постiйно схвильована
i пригнiчена.
Тому, щоб запобiгти цьому лиху, дорослi повиннi серйозно замислитися i прийняти рiшучi мiри, щоб у дiтей було щасливе дитинство,
щоб у нашiй країнi не згадували про алкоголь i його наслiдки.
Зiнов’єва Дар’я Олександрiвна,
с. Вовкiвка, Харкiвська область

Буде твереза вся Україна
Я обираю тверезе життя,
Хочу, щоб знало це кожне дитя.
Спортивна мова одна для всiх:
Праця, бажання i успiх.

Я обираю тверезе життя
I всiх закликаю до цього.
Тодi Українi моїй в майбуття
Впевнена буде дорога.

Займаюсь спортом я уже пiвроку.
Це в мене получається нiвроку.
Отримав я вже двi медалi
I хочу ще займатись далi.

I свiт увесь буде знати,
Що сильна, смiлива нацiя наша
Зможе всi негаразди здолати
Та буде вiчно процвiтати.

Костiн Едуард Дмитрович,
смт Покотилiвка, Харкiвська область
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Я за здоровий спосiб життя
На жаль, сучасне людство не дуже пiклується про своє здоров’я.
Майже щодня ми бачимо, як молодь вживає алкоголь та палить, не
замислюючись над своїми дiями. Вони вважають, що це модно, але
я з ними не згодна.
Для мене модно — це бути здоровою i вести здоровий спосiб життя.
Я займаюсь танцями, якi менi дуже подобаються. В майбутньому я буду
здоровою людиною, i впевнена, що досягну значних успiхiв саме завдяки
здоровому способу життя. А життя — це найцiннiше, що є в людини,
i його треба прожити гiдно.
Я хочу бути корисною для суспiльства, i для цього менi потрiбно
бути здоровою, сильною, мислити тверезо i розумно. Чого може досягти
людина, яка вживає алкоголь з раннiх лiт?
Моя мрiя — щоб усi люди на Землi замислились над своїм життям
i своїм майбутнiм.
Я за тверезий спосiб життя!
Дорошенко Олександра Сергiївна,
с. Шевелiвка, Харкiвська область

Сповiдь
Яка самотня я у цьому свiтi...
Яким безбарвним є моє життя...
Навколо — всi щасливi i радiють дiти,
Та нещаслива i самотня тiльки я.
Навчатися успiшно я не вмiю,
I стати кращою навряд чи зможу я.
Коли ж здiйсниться заповiтна моя мрiя:
Згадає мама, що iсную в неї я?
I вранцi проведе мене до школи
I поцiлунок нiжний подарує свiй...
Я знаю — мама моя дуже хвора,
I пляшка зараз найдорожча їй.
Якби ж то крила!
Пташкою у вирiй я б злетiла,
I звiдти б я промовила слова:
«Матуся, мамо моя мила!
Живи тверезо — в мене ти одна!»
Хомуха Веронiка Олегiвна,
м. Кривий Рiг, Днiпропетровська область
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Нова iсторiя моєї країни
Я мрiю жити у сiм’ї щасливiй
Пiд мирним небом неньки-України!
Пiд спiв пташок, пiд тихий шепiт трав,
Вслухаючись у дивний водограй,
Любити свiт, людей i все навколо.
Адже любити — почуття чудове!
Тож будьмо, люди, щедрi на любов,
Хай запанує щастя в домi нашiм знов!
Погляньмо в очi всiм негодам
I подолаймо всi незгоди!
Тверезо гляньмо в майбуття —
На краще змiнимо життя!
Майбутнє країни у наших руках!
Рушаймо тверезi! Ми знаємо шлях!
Напишемо нову iсторiю країни —
«Моя щаслива i твереза Україна!»
Хомуха Веронiка Олегiвна,
м. Кривий Рiг, Днiпропетровська область

Буде твереза вся Україна!
Щоб дiстати з неба щастя зiрку,
Пий джерельну воду — не горiлку!

Виростила Україна гарний, багатий сад. Доглядала його щодня,
плекала кожну квiточку, кожне дерево... Та було в тiм саду мiсце,
де не росло жодної рослини, крiм невеликого сiрого куща з колючим
гiллям.
Шкода було Українi того клаптика землi, шкода було й саду, який
сумував, нахиливши свої дерева над отим сумним мiсцем. Скiльки не
засiвала Україна той ґрунт, жодне зеренце не проростало.
Пiшла тодi Україна в далекi мандри шукати чарiвне насiння, яке б
проросло на тiй землi. Довго шукала, й нарештi на вершинi гори, що
торкається сонячних променiв, знайшла зернятка трьох квiток — Вiри,
Надiї та Любовi.
Щасливою повернулася Україна у свiй сад! Ступила на клаптик
сумної землi, промовила:
— Моя земленько, ти обов’язково станеш родючою!
Тiльки-но посадила Україна зернятка Вiри й Надiї, як у ту ж мить
виросли з них квiти небаченої краси. Зрадiла Україна i вже взялася
розпушувати землю для квiтки Любовi, як раптом з-пiд колючого куща
непомiтно вилiз i пiдкрався до України пiдступний змiй Алкоголь.
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Ужалив вiн бiдолашну, i впала вона непритомна. Похилили свої голiвки
квiтки Вiри й Надiї, зникли всi плоди з дерев у саду, трава посiрiла,
земля стала холодною. Швидко почали розростатися колючi сiрi кущi
без жодного листка та плоду.
Прийшла у сад дитина, гiрко заплакала. Жаль стало їй України,
сильно стиснулося маленьке серденько...
Стало дитя на колiна, пiдняло руки до Неба й почало молити Бога
про порятунок своєї рiдної землi, родючого саду.
Алкоголь уже був тут як тут. Вiн обвив дитину й приготував своє
смертельне жало. Але несподiвано для змiя дитя вихопило зi стисненої
долонi України крихiтне зернятко квiтки Любовi, про iснування якого
змiй не знав.
Поклала дитина те зернятко на землю, i воно за мить проросло
багряною квiткою.
Змiй, звиваючись вiд злостi, перетворився на смерч i зник.
Мiцно обiйняла дитина Україну маленькими рученятами, i Україна звелася на ноги, мiцна i незнищенна. Заряснiли плоди в чудовому,
багатому саду...
I лише один кущ не змiнився — залишився сiрим i колючим,
пiд ним заховався змiй. I кожен раз, коли зло вилазило наверх зi
схованки, Україна кликала дитину — i вони молилися удвох. Адже
дитяча молитва має велику силу.
Змiй i досi чатує пiд кущем. Але квiти Вiри, Надiї й Любовi не
дають йому жодної можливостi здобути перемогу, бо сила квiтiв не лише
вiд сонця й води, а найперше — вiд наших дитячих молитов.
Боже, нехай буде тверезою вся Україна!
Сиротич Юлiан Романович,
м. Київ

Я за тверезе життя
Люблю я Україну.
Люблю її лани.
Ту пiсню солов’їну,
Що птах спiває навеснi.

Сiм’я для мене — це є скарб,
I хочу, щоб завжди був у нiй лад.
Щоб радiла Україна,
Що виховала такого сина.

Радiю я всьому на свiтi,
Люблю, як сонце в небi свiтить.
I спортом займаюся я,
Щоб радiла вся моя сiм’я!

I пiду я гiдно у майбуття,
Бо я за тверезе життя!

Михальчук Тимофiй Євгенович,
м. Рiвне
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Хочеш бути щасливим?
Хочеш бути ти здоровим?
Алкоголь жени iз дому:
Краще справами займись
I здоров’я наберись.
Хочеш буть завжди щасливим?
То забудь вино i пиво!
Бо хто з ними подружився,
Нещасливим залишився.
I горiлка — не вода,
Де вона, там скрiзь бiда!
Молоко ти пий i сiк —
Буде довгим в тебе вiк.
Трофiмчук Микола Олександрович,
м. Житомир

Я обираю тверезе життя i гарне майбутнє!
Коли я бачу, як п’яна людина йде по вулицi, то розумiю, що хочу
жити тверезо. Коли я дивлюся телепередачi й бачу, як дорослi люди
п’ють, а потiм б’ються, то я кажу собi: «Обирай тверезе життя, не будь
схожим на них». Коли мiй друг Стас приходить у школу з заплаканими
очима (а я знаю, що його батько сильно п’є), то розумiю, що його батьки
всю нiч сперечалися. Я не хочу, щоб таке було в моїх батькiв. Я не хочу
жити з випивкою в одному домi.
Нiяк не можу зрозумiти, навiщо взагалi дорослi п’ють? Всi знають,
що це руйнує здоров’я, а ще я сам бачу, як це руйнує надiю Стаса на те,
що вони з мамою будуть жити спокiйно. Я бачу, що вiд горiлки бiльше
негараздiв, нiж вiд нерозумних людей, якi хоча б не роблять iншим
лиха. Чому ж люди п’ють? Невже вони не бачать, як це погано?
Коли я спитав у друга, чому п’є його батько, то вiн нiчого не мiг
менi вiдповiсти. Напевно, Стас i сам не знає, чому рiдна людина так
тягнеться до горiлки, а не до своєї сiм’ї. Я вiдчуваю, що йому дуже
прикро. Менi так хочеться розказати батьковi Стаса, який у нього
гарний син. З ним дуже цiкаво. Вiн умiє розказувати смiшнi iсторiї,
а смiється так, що всiм стає смiшно вiд його смiху. Якщо б його батько
знав, який веселий у нього син, може, вiн би й не пив. Хто зна?
Я хочу, щоб колись мiй друг прокинувся i побачив, як його батько
дарує матерi квiти, а не кричить на неї. Тодi Стас став би ще веселiшим.
Коли я стану дорослим i у мене буде сiм’я, то обiцяю, що нiколи
не буду пити. Я не хочу замiнити сумнiвною «радiстю» вiд алкоголю
те щастя, яке принесе менi спiлкування з моїми рiдними. Це щастя
я вiдчую, коли буду бачити посмiшку моєї мами. Вона буде пишатися
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тим, що її син не став якимось п’яницею. Вiд п’яних людей завжди
погано пахне, i ходять вони весь час неохайними... Я не хочу таким
бути. Тому й обираю тверезе життя, а з ним — i гарне майбутнє!
Столяренко Олег Павлович,
м. Мерефа, Харкiвська область

Пригода у лiсi
За високою горою, де стежина помiж трав,
Зеленавою стiною лiс густий собi стояв.
В лiсi звiрi проживали. Завше дружнiми були.
Горя й бiд вони не знали, ґаздували, як могли.
А бiда (її ж не кличуть) у лiсок прийшла сама —
За горою поселилась Баба Кiстяна Нога.
З нею вiрний посiпака — iз хвостом облiзлим Лис.
I в лiсочку торгувати iз завзяттям узялись.
За горою, за рiкою, там, де стелиться туман,
Варить Баба дивне зiлля — чарiвний напiй-дурман.
Ну а Лис «напiй» розвозить... Хто скуштує зiлля того,
Забуває про турботи i байдужiє до всього!
Й повелась у звiрiв мода: бабине вживати зiлля.
Заросли усi городи, занехаянi подвiр’я...
Стали вже й добро виносить, бо давно скiнчились кошти.
Дiти плачуть, аж голосять, а кругом лунають тости.
I отак пропали б звiрi вiд дурманової втiхи,
Та у лiс отой зелений до рiднi Ведмiдь заїхав.
Бачить — кепськi в лiсi справи, треба друзiв рятувати.
Виламав дрючка мiцного — та до Бабиної хати!
Як рудого схопить Лиса,
Як розкрутить за хвоста,
Як жбурне подалi з лiсу!
— Ну а Баба де? — пита.
А Яга давно чкурнула, скочивши на помело.
Нiби вiтром Бабу здуло, як її i не було!
Лiс прокинувсь вiд дурману. Стали звiрi тверезiть,
Привели усе до ладу, знову дружно стали жить.
Тож якщо у вашiм лiсi є така Яга чи Лис,
То Ведмедя не чекайте, а скорiше виганяйте,
Хай щасливим буде лiс!
Сосонюк Софiя Тарасiвна,
с. Українка, Рiвненська область
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Твереза моя Україна
Буде твереза моя Україна,
Буде здорова моя родина,
Тато, мама, сестричка i я —
Вся моя дружна сiм’я.

Змiй зелений несе горе й сльози
I з тих пут нема вороття.
Тож давайте страшну цю загрозу
Приберемо з нашого життя.

Тверезiсть — це спосiб життя,
Щасливi сiм’ї навколо,
А хмiль хай iде в забуття
I не повертає нiколи.

Я хочу, щоб мами всмiхались,
Всмiхалось маленьке дитя.
Буде твереза вся Україна —
Буде щасливе моє майбуття!
Залюбовський Олег Богданович,
с. Стецiвка, Черкаська область

Буде твереза вся Україна
Нас сонечко, а не горiлка зiгрiває,
Не п’янi, а свiтлi i чистi у нас мрiї.
Ми щастя тримаєм в руках, а не в пляшцi,
I сiк або чай обираєм у чашцi.
Тверезе життя — це не казка, реальнiсть,
Це розум i творчiсть, це праця й стараннiсть,
Наш скарб i здобуток, майбутнє i сила.
Не пиво натхнення дарує нам крила!
Нехай це почують у кожнiй родинi,
Слова зрозумiють i завтра, i нинi,
Вiд прадiда-дiда до батька i сина.
I буде твереза уся Україна.
Ткаля Анастасiя Миколаївна,
м. Черкаси

Лист до батька
Привiт, тату!
Вже минуло пiвроку, як тебе не стало. Я так сумую за тобою. Менi
тебе так бракує. У всiх моїх друзiв є i мама, i тато, а у мене... лише мама.
Мої однокласники розповiдають, як грають з батьками у футбол, шахи,
як ходять разом на риболовлю. А в мене нiчого цього немає. Чому?
Чому, тату?
А всьому провиною є горiлка. Це вона, клята, забрала тебе у мене.
Пам’ятаю, як ти вечорами чарку за чаркою вливав у себе. Менi так
боляче було на тебе дивитися. Мала Оленка смiялася, коли ти п’яний,
спотикаючись, блукав по хатi. А менi було не смiшно. Менi було боляче
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i соромно. Я прохав тебе не пити, але ти мене не слухав. Вiдштовхував
вiд себе та щось бурмотiв незрозумiле. Якби ж я тодi знав, що то були
твої останнi днi життя, я нi на крок не вiдходив би вiд тебе.
Хто вигадав горiлку? Навiщо?
Тепер ти на небесах — так говорить мама. Як тобi там, тату?
Пробач менi, любий, пробач, що не зберiг...
Я ще малий, але твердо вже знаю: горiлка нiколи не буде моїм
другом. Пробач, тато, але я нiколи не стану таким, як ти...
Вiдпочивай, тату! Я тебе турбувати не буду.
Твiй син Сашко
Головко Олександр Михайлович,
с. Хрестище, Харкiвська область

Одне життя
Дитина в свiт приходить чиста, непорочна.
Приносить радiсть та сама радiє вiд життя.
Але десь там чатує небезпека,
Пiсля якої може бути каяття.
Щоб стати гарною та справжньою людиною,
Крiзь шлях спокус потрiбно їй пройти.
Долаючи шкiдливi та недобрi звички,
Своє здоров’я треба зберегти.
Вони, немов страшнi примари лютi,
Хотять людинi розум захопить.
Та керувать всiма її дiлами,
Щоб не могла щасливо вона жить.
Одна людина вчить другу людину
Не пiддаватися спокусам тим.
Навчає пiклуватися про себе i про друзiв,
Про всiх подумати — щоб краще було їм.
I ти, по-перше, зваж всi «за» i «проти»,
Якщо збагнеться взять до рук гидоту ту.
I не роби собi, будь ласочка, ти шкоди,
Подумай i згадай хвилину ту,
Коли яскраво сяє сонце,
Коли навколо все буя,
Коли хтось рiдний дивиться в твоє вiконце,
I зрозумiй: життя у тебе лиш одне.
Гудкова Марiя Олександрiвна,
с. Пiсочин, Харкiвська область
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Я люблю свою сiм’ю
Падає нiч шовковою росою
На поле неоране, чуже.
Похмуре чиєсь, зажурливе чоло
Думку виношує, нiби не може забути:

Благаю вiтер i тишу нiму,
Дощика прошу i райдугу:
Татовi даруйте свою доброту
I заберiть вiд нього звичку пити.

Чому тато завжди сумний,
А мати невтомно плаче?
Голос у тата такий, нiби злий...
I очi дивляться якось iнакше.

Вiн п’є не воду, нi,
А щось таке, що змiнює людей,
Вони страждають, мучаться,
А поряд i маленькi дiти...

Дивляться очi маленькi, сумнi
З надiєю на татовi руки,
На маминi губи красивi...
Приласкає тато чи нi?
А може, мама приголубить?

Я хочу синього неба
I райдугу з дощем,
Я хочу доброго слова
I мiцне татове плече.

Таточку, рiднесенький, прошу,
Благаю i тебе, i нiчку,
Росу, що впала у траву,
I зiрочку, що в небi свiтить.

Щоб не сумувала мама
Та яскравiше мальва розцвiла,
I щоб родина не проспала
Те щастя, що доля дала.
Левицька Тетяна Василiвна,
с. Бояни, Чернiвецька область

Мрiю i вiрю!
Якби на свiтi так було,
Щоб зникла горiлка i зникло вино,
Тодi б люди стали добрiшi.
Не було би бiйок, а було б все тихо.
I кожна дитина радiла б й смiялась,
I додому до себе iти не боялась.
I була б чиста в неї одежина,
А не думала, що в цьому свiтi вона сиротина.
Зупинимо зло!
Доки воно в серцях наших не проросло.
Давайте вiрити й надiятись...
I не сидiти, а дiяти!
I в кожної матерi
Народжуватиметься здорова дитина.
I тодi розквiтне наша Україна!
Бовталюк Олександра Валерiївна,
смт Квасилiв, Рiвненська область
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Ми за тверезе життя
Прийшла прекрасна, весняна, тепла пора. Зазеленiло все навколо,
заспiвали пташки, прокинулися комахи.
Весною менi виповнилось десять рокiв. Наша сiм’я вирiшила вiдсвяткувати мiй День народження на природi. Запросили моїх хрещених
батькiв i разом з ними поїхали в лiс до рiчки. Яка там чудова природа!
Я вражена! Ми жарили шашлики, готували з риби юшку. Напої в нас
були лише солодкi — i для дорослих, i для малих. Спиртного нiхто не
вживав, адже дорослi, якi були з нами, дiтьми, ведуть здоровий спосiб
життя.
Всi ми чудово провели час. Грали в м’яча, веселились. Менi дуже
сподобалося.
Пронiна Дарина Валерiївна,
с. Митрофанiвка, Кiровоградська область

По-дитячому про серйозне
Разом iз татком я бiгаю щоранку,
Робимо з ним ми ранкову зарядку!
Мамi вiн на городi багато помагає,
Цiкаве про машини татко мiй знає.
Як добре, що вiн шкiдливих звичок не має.
За це вся родина його поважає!
Люди, якi вживають алкоголь,
Втрачають над собою усякий контроль.
Вони можуть битися, iнших ображати,
Людей нiзащо поганими словами обзивати.
На п’яних дивитися неприємно дуже.
Не пий i далi алкоголю, таточку-друже!
Хочу з тобою й далi машину ремонтувати,
У лiсi шепетiвському грибочки збирати.
Якщо, читачу, ти алкоголь вживаєш,
Зупинись!
Краще чимось корисним займись!
Нехай тi люди, якi з тобою проживають,
Горя через твою шкiдливу звичку не мають!
Поцiлуйко Денис Русланович,
м. Шепетiвка, Хмельницька область
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Я мрiю про тверезу Україну!
Усiм серцем мрiю про тверезу країну,
Про щасливе майбутнє людей в Українi!
Треба здоровим i життєрадiсним жити,
А для цього потрiбно горiлку не пити!
Алкоголь здоров’я сильно руйнує.
Нiхто таких хворих не порятує!
Болить у них серце, нирки i печiнка.
Не приносять вони грошей для дiток i жiнки.
Плачуть у них вдома дiти голоднi,
Часто ридають у хатах холодних.
Тому я за здоровий спосiб життя!
Пiдтримує мене в цьому вся наша сiм’я!
Пам’ятайте:
Алкоголь людину вбиває,
Найцiкавiшого у життi позбавляє!
Порубенська Веронiка Русланiвна,
м. Шепетiвка, Хмельницька область

В мене таточко прекрасний!
В мене таточко прекрасний!
Подивiться — й стане ясно:
В такого татка щаслива родина!
В такого татка весела дитина!
Татко шкiдливих звичок не має,
Родину любить i про неї дбає.
У вихiднi днi нас везе купатися.
Любить вiн дуже iз донями гратися,
Часто iз задачею менi допоможе.
Татко мiй любий все на свiтi може!
Вiн варить борщ, як матусi немає,
Вечорами зi мною тато в шашки грає.
Разом з родиною вiн город саджає,
А потiм iз нами урожай збирає!
Iз татком менi пощастило дуже!
Бажаю такого татка й тобi, мiй друже!
Березка Наталiя Дмитрiвна,
м. Шепетiвка, Хмельницька область

22

Чарiвник
Є в нас в хатi чарiвник.
Я до нього дуже звик!
Ремонтує все у домi,
Мамi помагає.
I не знає вiн утоми,
Ще й у шахи грає!

З ним займаємося спортом,
Дивимось кiно,
Ходим разом на рибалку,
Граєм в домiно.
Упiзнав, мабуть, вже кожний
Цього чарiвника?
Звiсно, це татусь мiй любий —
Вiдповiдь проста!

На городi вiн працює,
А iз ним i ненька.
У футбол зi мною грає
Чарiвник рiдненький!

Усiм серцем вдячний долi,
Що татко не п’є.
Алкоголь татусь до рота
Навiть не бере!

Вiдремонтує кран умить,
Якщо раптом той бiжить.
А якщо мене образять
Нi за що в дворi,
Захистить мене вiн зразу,
У любiй порi.

Я, як виросту, то стану
Таким, як татусь!
Ну а зараз я у нього
Всьому добре вчусь!

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

Нi — алкоголю!!!
Як бачу я п’яного дядька,
То думаю про дiтей:
Що принесе горе-татко
Дiткам своїм у цей день?!

Як добре, коли дiти
П’яного тата не знають!

Чи вiн несе молоко їм?
Чи хлiб не забув купити?
Чи заплачено в них за квартиру?
Що жiнка з ним буде робити?!
Може, вiн битися буде,
Iз хати усiх виганяти?
А ще гiрше — вiзьме нiж
Й почне людей доганяти...
Як добре, коли у домi
Злагода й мир процвiтають!

I як погано, як рiднi
Приходять додому п’янi!
Ще гiрше, як їх приводять,
I наче вони у дурманi!
Тож хочу, щоб кожний татко
Iшов тверезий додому,
Купив щоб усе необхiдне...
Погодьтеся ви у цьому!
Хай п’яного батька не бачить
Нiколи мала дитина!
Нехай алкоголь не вживає
Жодна в Українi людина!

Мiнчук Олексiй Андрiйович,
м. Шепетiвка, Хмельницька область
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Казка «Два королiвства»
Колись дуже давно звички жили усi разом. Але їм це набридло.
I вони подiлилися на два королiвства. I вибрали собi королев. У поганих
звичок мiс Нездоровий Спосiб Життя, а у гарних — мiс Здоровий Спосiб
Життя.
I одного дня затiяли королеви суперечку. Вирiшили з’ясувати,
якi звички бiльше подобаються людям. Домовилися вони випустити
з кожного королiвства по три воїна. У мiс Здоровий Спосiб Життя
це Усмiшка, Радiсть, Добро. У мiс Нездоровий Спосiб Життя — Сум,
Брехня i Гординя.
Минуло три днi. Побачила королева поганих звичок, що добрi звички користуються бiльшим попитом у людей. I вирiшила вона пустити
в хiд свою таємну зброю. Це були Алкогольнi «напої», Цигарки та
Наркотики.
Спробували їх люди. Дехто зразу вiд них вiдмовився, а декому
вони сподобались. Пiсля вживання алкоголю люди стали дивно себе поводити, заважати iншим, ображати їх. Жителiв королiвства це обурило,
i вони вирiшили прогнати їх.
Адже всi розумiли, що це робить їх життя нестерпним. У своєму
королiвствi вони прийняли закон про тверезе життя i зажили пiсля
цього щасливо i дружньо.
Гудкова Марiя Олександрiвна,
с. Пiсочин, Харкiвська область

Я обираю тверезе життя
Найголовнiше в життi кожної людини — це здоров’я. Здоровi люди
живуть повноцiнним життям, тому треба берегти, цiнувати та змiцнювати його. Багато людей, маючи шкiдливi звички, шкодять своєму
здоров’ю або навiть зовсiм втрачають його.
Тому я обираю тверезе життя!
Вважаю, що вести здоровий спосiб життя — це дуже важливо,
адже хочу бути мiцним, сильним та здоровим. Я не вживатиму спиртних «напоїв», нi в якому разi не палитиму й не буду вживати наркотики.
Також буду дотримуватися правильного харчування, якомога бiльше
буватиму на свiжому повiтрi, матиму здоровий сон, берегтиму й не
псуватиму нерви.
Виконуючи всi цi правила, я обов’язково досягну своєї мети. Я буду
здоровим, успiшним та щасливим!
Лапченко Ярослав Володимирович,
с. Валява, Черкаська область
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Ми за тверезе життя
Життя...
Таке маленьке i таке велике слово. Це великий i єдиний дар, даний
нам для радостi i щастя. Божий дар нам — людям. Тож треба берегти
його, шанувати, а не паплюжити i губити.
Жити треба так, щоб кожна мить наповнювала нашi душi теплом,
радiстю.
Ми живемо, щоб посмiхатися теплу i сонцю, щоб голубi озера
небес заколисували, заспокоювали нас втомлених, п’янкий запах м’яти
давав живильну силу нашому тiлу, а стежина до батькiвського порогу
надавала, повертала силу i мiць.
Та iнколи люди перестають цiнувати своє життя, пiддаються слабостям, страждають самi i завдають страждань близьким. Вони перестають тверезо дивитися на життя, не помiчають його радостi.
«Зелений змiй» обвиває їх, шматує тiло, висмоктує кров, висушує
мозок.
Все навколо втрачає барви, стає сiрим, непривабливим, а вiд цього
в серцi злiсть, заздрiсть, байдужiсть, зневага з’їдає ваше серце.
Скажiть «Нi!» шкiдливим звичкам. Люди! Схаменiться, погляньте
навкруги, прислухайтеся до дитячого смiху, до лагiдного голосу матусi,
веселого пташиного спiву.
Проснiться i босими ногами пройдiть там, де трава шелестить, де
струмочок спiває й колосок дзвенить.
Живiть i радуйтесь життю, любiть i радуйтесь коханню, i бережiть
своє життя, яке залежить вiд вашого бажання.
Задорожня Єлiзавета Олександрiвна,
смт Краснокутськ, Харкiвська область

Викрадач розуму
Тверезiсть — норма моєї родини. У нiй присутнi радiсть спiлкування, щирiсть почуттiв, чистота розуму, добро мiж членами сiм’ї.
Часто ми зустрiчаємо людей, якi мають погану звичку — вживати
алкогольнi «напої». Дуже сумно дивитись на таких людей. Вони поводять себе зневажливо по вiдношенню до iнших людей, грубо, iнодi
навiть не пам’ятаючи цього. Менi дуже жаль таких людей. Маючи
стiльки можливостей для життя та пiклування про ближнiх, вони, часто
самi того не розумiючи, стають заручниками чергової порцiї алкоголю.
Якби я мала чарiвну силу, я б зробила так, щоб всi люди, якi мають
шкiдливi звички, звiльнилися вiд них та тверезо творили своє життя.
Буряченко Анна Вiталiївна,
с. Стецiвка, Черкаська область
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Четвертий клас за тверезу Україну
Ми — маленькi гуцулята,
Наша школа — рiдна хата.
Клас четвертий — супер-клас!
Найдружнiший вiн у нас.
На уроках ми стараннi,
I оцiнки маєм гарнi.
А настане вiльний час —
На подвiр’я всi ураз.
Любим iгри i футбол,
Вмiєм працювати.
Про здоров’я повсякчас
Дбає «класна» мати.
I екскурсiї, й походи,
Чистеє довкiлля.
Набираємось снаги
Iз землi й повiтря.
Про здоровий спосiб дбаєм,
А погане не вживаєм,

Бо шкiдливе воно дуже,
А для нас це — не байдуже.
Наркотики i спиртне —
Дуже небезпечно.
Як почуємо про це,
Стає усiм лячно.
Будем швидко пiдростати
I старанно працювати.
Про тверезiсть добре дбати,
Україну прославляти.
Бо твереза Україна —
То найкращая країна.
Мирна, дружна i багата
Так, як наша рiдна хата.
А ви теж не вiдставайте,
Про алкоголь забувайте.
Щоб щасливо жили дiти
У тверезiм цiлiм свiтi!
Дутчак Семен Антонович,
с. Плоска, Чернiвецька область

Реклама по телевiзору i в життi
По телевiзору показали видовищну рекламу: спробувавши пиво,
молодь одразу опинялася в казцi: їм ставало весело, у них з’являлася
чудова компанiя. Я теж захотiв стати таким, як вони, i попросив маму
купити менi заповiтну пляшку пива.
— Добре, — якось пригнiчено вiдповiла мама. — Сьогоднi ввечерi
ми помандруємо в «свiт насолоди».
Коли вечiрнi сутiнки оповили небо, ми з мамою вирушили шукати
казку у пивний бар. Там сидiли п’янi люди, якi були неохайнi, бруднi,
вживали нецензурнi слова та кричали один на одного.
— Все в цих людей починалося з пива, — сказала мама. — Цим
людям хотiлося веселого безтурботного життя. Алкогольнi «напої»,
в тому числi i пиво, затьмарюють розум. На деякий час людям стає
весело, вони забувають негаразди, якi треба вирiшувати, а не втiкати
вiд них. Але, на жаль, проблеми самi по собi не вирiшуються, а органiзм
звикає до алкоголю i потребує постiйного вживання. Згодом така людина забуває про сiм’ю, роботу, свої обов’язки. Єдине, що турбує залежну
вiд алкоголю людину, це — де взяти грошi на випивку.
— Але ж чомусь у рекламi все так гарно...
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— Бо є люди, якi заробляють грошi на чужому горi. А щоб заманити людей у прiрву, вигiдно показати початок, а не кiнець «подорожi».
Мама трiшки помовчала.
— То як, синочку, купуємо пиво?
— Нi, я не хочу бути схожим на цих людей, тому менi пиво не
потрiбне!
Ця пригода сталася бiльше трьох рокiв тому, але менi ще й досi ввижаються склянi очi тих п’яних людей, якi почали своє життя з красивої
пляшки пива.
Гнот Вiталiй Сергiйович,
с. Орловець, Черкаська область

«Напiй», який псує життя
Це було тодi, коли я ще не вмiла читати, але пам’ятаю й дотепер.
Якось ми з мамою зайшли до магазину, щоб купити собi щось
смачненьке. Я пiдiйшла до полицi, на якiй були розмiщенi «напої».
Менi дуже сподобалася велика прозора пляшка з гарною свiтлиною
березового гаю. «Якщо такий гарний гай, то, мабуть, у пляшцi смачний
березовий сiк», — подумала я i попросила маму придбати цей «напiй».
Але, на жаль, мамине лице враз спохмурнiло. «Це горiлка, алкоголь!» —
вiдповiла мама. Вона пояснила менi, що пити його не можна. Вiн
шкiдливий навiть дорослим.
...Потiм ми з мамою вiдпочивали у парку. Я побачила молоду
тьотю, яка, хитаючись, тягла за руку маленького хлопчика в брудному
одязi. Та й сама жiнка мала неохайний вигляд. Вона знервовано шарпала малюка за руку. Малий, нiчого не розумiючи, лише плакав, а мати
не звертала на нього уваги. Вiдiйшовши вiд нас, жiнка поточилася, ледь
не впала. А потiм боляче вдарила сина по личку... Ще довго було чути
дитячий плач.
У моєї мами на очах виступили сльози. Менi i самiй захотiлося
плакати. Ненька пригорнула мене до себе i розповiла, що, на жаль, ще
є люди, якi вживають алкоголь, а вiн затьмарює розум. Тому людина
стає дратiвливою, безвiдповiдальною, не потрiбною нi суспiльству, нi
сiм’ї. Вона не пiклується нi про кого, ображає своїх близьких i рiдних.
Я пообiцяла мамi, що нiколи не буду вживати алкогольнi «напої».
Вечорiло. Ми з матусею йшли заснiженою вулицею i любувалися
сузiр’ями. Нам було весело. А десь у холоднiй прокуренiй кiмнатi сидiв
бiля вiкна маленький хлопчик, якого залишила п’яна мама. Вiн, цiлуючи мамину свiтлину, теж дивився на зоряне небо. Його губи шептали
молитву.
Боговик Катерина Володимирiвна,
с. Орловець, Черкаська область
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Люди, зупинiться!
Сиротiють дiти в Українi,
Вдень сумують, плачуть уночi.
I нiяк притулки не спустiють —
Мама п’є, а тато п’є i б’є.

Я мала́, щоб в цьому розiбратись,
А напевно знаю лиш одно:
«Люди, зупинiться, вам не треба
Пити клятi пиво i вино!»

Ну то й що, що крутиться планета,
Коли згас вогонь у рiдному вiкнi?
Коли ти не мамою укрита,
I не маєш жодної рiднi...

В свiтi є цiкавого чимало,
Озирнiться тiльки навкруги.
Щоби надто пiзно вам не стало —
Не втрачай тверезостi своєї.

Ситник Веронiка Олегiвна,
м. Красноград, Харкiвська область

Я обираю тверезе життя
Теплий весняний вечiр. Сiдає мрiйливе сонечко. На дитячому майданчику весело грається малеча. Раптом чути голосний регiт i напiвп’янi викрики. Невгамовна компанiя пiдлiткiв сiдає на лави. Пиво в руках i порожнi пляшки на землi. Маленькi хлопчики i дiвчатка з острахом, але й з цiкавiстю дивляться на старших...
А я згадала одне фантастичне оповiдання про iншу, далеку планету, де все так схоже на нашу Землю: трава i небо, емоцiї i вчинки.
На мирний, спокiйний i дуже гарний свiт напали злi й мерзотнi iнопланетяни. Вони були схожi на жителiв планети, але хитрi, пiдступнi
i вигадливi. Щоб пiдкорити i загарбати родючу i квiтучу землю без зайвих втрат, iнопланетяни вигадали спецiальний «напiй», який вiднiмав
розум, дiєздатнiсть, але п’янив i робив людей безпомiчними. Усiх дорослих ця отрута перетворила на рабiв. А пiдлiтки дали клятву нi в якому
разi не вживати «напiй» i захищати малечу. I саме вони знайшли сили
спочатку сховатися, вистояти, врятувати, а потiм виростити молодших
братiв i сестер...
А дивлячись на молодь, яка сидiла навпроти, смачно лаючись i нi
на хвилинку не вiдриваючись вiд пляшки, думалось: чи здатнi вони хоч
на щось? Чому навчиться малеча, яка бiгала поряд з ними?
Ми з друзями вирiшили, що будемо схожi на тих, з далекої вигаданої планети, щоб стати гiдними i справжнiми Людьми. Щоб боротися
i вистояти в будь-якiй ситуацiї i гордо тримати свiтлу голову без дурману й алкоголю. Ми зможемо захистити, ми зможемо рятувати, ми
будемо надiєю i опорою молодшим, гiдним прикладом для них. Тому, що
ми справжнi, ми розумiємо i бачимо, хто є хто. Ми — тверезе майбутнє
нашої країни. Ми обираємо саме такий шлях.
Дахно Єлизавета Дмитрiвна,
м. Черкаси
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Пишуть учнi 5 класiв

Я за тверезе життя
Я — за тверезий спосiб життя,
Я — за здоров’я i майбуття,
За все, що у нашому свiтi привiтне,
За сонячне свiтло, за небо блакитне,
За волю, за обрiй, пшеничнi поля,
За вранiшнi зорi, про що мрiю я.
У свiтi є безлiч думок i бажань,
Всiляких дарункiв i побажань.
Хай в мирi i злагодi квiтне країна,
Наша незламна, твереза Вкраїна!
Приходько Ганна Володимирiвна,
с. Iзюмське, Харкiвська область

Буде твереза вся Україна
Україно, даваймо не пити!
Жити в чистiм, тверезiм свiтi.
Алкоголь не бери у руки,
Бо чекають на тебе муки.
Я пропоную жити тверезо,
Бо це — скарб довголiття людського.
Будуть люди себе почувати
Дуже добре i дуже чудово.
Алкоголь хай зникне з наших очей,
I населиться спокiй у душах.
Сiм’ї стануть щасливi, здоровi,
Ще й насняться їм сни кольоровi.
Остроголов Станiслав Олександрович,
с. Бiлашiв, Рiвненська область
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Акростих «Нет алкоголю!»
Нас много, а жизнь всего одна.
Если жить трезво, сложится она.
Трезвость — залог счастья и успеха.
Алкоголю — нет! Да — лишь здоровью и смеху!
Людям не нужны вредные привычки.
К тому же, пишут на табличке:
«Осторожно! Алкоголь убивает!»
Горе тем, кто этого никак не понимает.
Он убивает нервную систему.
Лучше по-другому решить свою проблему.
Юность дана, чтоб разрешить эту дилемму.
Набиева Эльмира Асимовна,
г. Харьков

Я обираю тверезе життя!
Я обираю тверезе життя,
Бо всiм нам потрiбне майбуття.
Твереза людина сягає вершин:
Є мрiї, надiї, майбутнє,
А хвора людина не встане з колiн,
Бо тяга до кращого в неї вiдсутня.
Шутко Денис Олександрович,
м. Харкiв

Вас закликаю до тверезого життя!
I дорослим, i дуже юним
Алкоголь — не друг, а ворог!
Перед тим, як взяти чарку,
Ти подумай разiв сорок!

Нетверезому в родинi
Шану дiти не складають
(За байдужiстю й сварками
Спокою вони не мають)...

Небезпека на дорозi —
П’яний за кермом водiй!
Якщо виїде на шлях вiн —
Не минуть лихих подiй!

Алкоголь руйнує сiм’ї,
Позбавляє майбуття.
I тому вас закликаю
До тверезого життя!
Любенко Анна Вiталiївна,
смт Гостомель, Київська область
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Акровiрш «Я обираю тверезе життя»
Я обираю тверезе життя,
Органiзовую його щодня.
Будь що б не сталось, роблю я зарядку
I не лiнуюсь вставати я зранку.
Разом iз друзями граю в футбол,
А по можливостi i в баскетбол.
Юною спортсменкою мрiю я стати
Та честь i гордiсть країни захищати.
Волю до цiлi потрiбно тримати.
Ех, як не просто її переймати.
Роблю я все, аби здоровою бути,
Ерудита у собi ще й не забути.
Здоров’я — ось що для мене важливо,
Евакуацiя тут неможлива.
Живемо ми всього лише раз
I про здоров’я турбуємось повсякчас.
Тверезiсть — запорука щасливого життя,
Тож будьмо такими, робiм вiдкриття!
Я обираю тверезе життя!
Романова Карiна Олексiївна,
с. Шершнi, Вiнницька область

Тверезiсть — у сiм’ї лад
Нещодавно я переглянула телепередачу про дитячi будинки i школи-iнтернати, яка мене дуже вразила.
Сумнi очi хлопчикiв i дiвчаток дивились з екрану телевiзора.
Я була здивована, дiзнавшись, що лише незначна кiлькiсть дiтей, якi
зростають у дитячих будинках i школах-iнтернатах, дiйсно є сиротами,
а переважна їх бiльшiсть мають одного, навiть двох батькiв. Чому ж
цi дiти були позбавленi пiклування? Однiєю з причин є алкоголь. Вiн
руйнує сiм’ї, а найбiльше вiд пияцтва батькiв страждають дiти. Вони
соромляться приводити додому товаришiв. У таких родинах не прийнято приймати гостей, i взагалi — для розваг дiтлахiв не вистачає коштiв.
Тож батькам, яким небайдужа доля дiтей i їхнє майбутнє, необхiдно
вiдмовитися вiд вживання алкоголю.
Я переконана, що навiть найкращi дитячi будинки та школи-iнтернати не можуть забезпечити належної турботи та уваги дитинi, замiнити сiм’ю.
Дудко Яна Вiталiївна,
м. Городище, Черкаська область
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Тверезiсть — у сiм’ї лад
Сiм’я — це величезний скарб у життi кожної людини! Це не той
скарб, що можна продати чи купити, а безцiнний, який треба оберiгати
впродовж усього свого життя. Адже саме з сiм’ї кожна новонароджена
людина починає пiзнавати цей свiт. Саме батьки показують, що таке
гарно, а що — погано. Вiд того, в якiй родинi виростає дитина, залежить,
чи буде вона справжньою людиною, чесною, доброю, талановитою, чи
стане злою та ненависною. Тому, безперечно, дуже важливо, щоб кожна
дитина виростала в гарнiй, люблячий та дбайливiй родинi.
На превеликий жаль, дуже багато сiмей згубив алкоголь. У родинi,
в якiй п’ють мати або батько, дiти завжди залишаються самотнiми, без
батькiвської любовi. Це дуже страшно, адже для малечi рiднiших за
маму й тата на свiтi нiкого немає. А коли вони починають пити, то
це справжнiй жах. П’янiй людинi окрiм випивки нiчого не потрiбно.
Вона зла та агресивна, i не контролює себе. Коли дiти ростуть у такiй
родинi, вони залишаються сам на сам зi своїми проблемами. Їхнi дитячi
серця кричать, благаючи рiдних припинити пити, нарештi схаменутися
i кинути цю згубну звичку. Та, на жаль, мало хто може кинути пити
сам, без сторонньої допомоги, за якою пияки звертатись не вважають
за потрiбне. Якби ж вони тiльки могли вiдчути, якого болю завдають
своїм рiдним людям!
Як добре, що я росту в гарнiй та люблячiй сiм’ї, в якiй не заведено
випивати. Мої батьки намагаються дати менi все, про що я мрiю. Я щиро
дякую їм за турботу та любов, яку вiдчуваю кожного дня. Як добре, що
про страхи життя в родинах алкоголiкiв я чую вiд iнших, а не вiдчуваю
на собi. Та менi щиро жаль такi сiм’ї. Моя мама розповiдала менi про
такi родини жахливi iсторiї, вiд яких стає моторошно. Ось, наприклад,
у маминої подруги батько, коли вона була ще малою, вживав спиртне
кожного дня i лупцював її маму i своїх дiтей, коли приходив додому.
Усе закiнчилося тодi, коли мати, забравши своїх доньок, вночi втекла
з дому майже босонiж. З тих пiр мамина подруга бiльше не бачила
свого батька. А ще були iсторiї, у яких з таких сiмей забирали дiтей
у дитячi будинки. Були й такi, якi закiнчилися вбивствами. Це жахливо!
Як можна жити в таких сiм’ях дiтям?
Менi дуже хочеться, щоб не було жодної сiм’ї, у якiй п’ють батьки.
Щоб усi дiти на нашiй планетi виростали тiльки в люблячих родинах,
де мама i тато пiклуються про свою малечу. А всiм батькам, що п’ють
горiлку, я хотiла б сказати: «Схаменiться, доки є час щось змiнити на
краще!»
Адже тверезiсть — у сiм’ї лад. Цей вислiв треба пам’ятати всiм,
хто хоче мати гарну родину i люблячих та усмiхнених дiточок!
Курило Єлизавета Олексiївна,
смт Дворiчна, Харкiвська область
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Трезвый реп
У нас всегда есть выбор:
да или нет.
А у меня, как водится, всегда
прямой ответ!
Может, ты думаешь, что
Трезвый образ жизни — это
алкоголь употреблять,
полночи гулять?

Тебя ценят не за то,
что ты крутой.
Респект за то, что ты
просто есть.
Если заболеешь,
тревожатся все вместе.
Я буду трезвый образ
жизни вести.
Не для меня алкоголь
и прочие «прелести».
Волейбол и стихи —
вот моя стихия!

Нет!
Даю советы оптом:
Трезвость —
это рано вставать
и заниматься спортом.
Каждый день от пьянства
умирают люди.
Если это знаешь,
но на ус не мотаешь,
ты — просто тупой умник!
В моей школе нет понятия
«умный» или «тупой».

Пьяницы когда-то были людьми,
как ты,
Но однажды не остановились
у черты.
Но ты, друг, не грусти:
будущее норм впереди.
Знай: трезвости закон —
для тебя писан он.

Жураковская Валентина Андреевна,
г. Запорожье

Тверезiсть — у сiм’ї лад
Коли в душi пустеля вiкова,
Коли немає сенсу довкола,
Коли розпач або жах —
Руйнує долю лютий крах,

Позбувся бiдолаха всього враз.
I друзiв, i сiм’ї, й життя —
Горiлка до добра не довела!
Зi щастям навiчно розлучила!

Спиртне людинi вигукне,
Як давнiй змiй спокуси:
«Я знаю вихiд вже!
Ще раз, ще раз, ще раз».

Тому тверезим будь завжди,
Щоб жили щасливо всi ми,
Щоб панували у сiм’ї
Спокiй, мир i радощi!

Хтивi звички угамуй скорiш,
Бо маєш ти над ними владу,
Щоб усi справи йшли до ладу!
Антонова Єлизавета Олександрiвна,
м. Харкiв
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Ми за тверезе життя
Менi 11 рокiв, я учень 5 класу середньої школи. П’ять рокiв тому
я почав серйозно займатися спортом, i всiм раджу займатись ним.
Я живу тверезо, й iншим раджу жити так. Особисто я дуже цiную
життя, i тому моя тверезiсть — це мiй скарб.
Я обираю тверезе життя тому, що воно менi до вподоби. У майбутньому хочу стати видатним спортсменом i тренером, пропагувати спорт
iншим людям, щоб тi вели активний спосiб життя.
Жити тверезо — це не важко, головне — мати свою точку зору та
зажди дотримуватися якихось своїх певних правил. У багатьох країнах
люди не вживають алкоголь, i це не казка, а реальнiсть.
Усi свята можна святкувати тверезо, без алкоголю, але бiльшiсть
людей цього не розумiє, тому що, насамперед, не хочуть розумiти. Для
цього потрiбен час.
Коли я виросту i настане час мати свою сiм’ю, я з упевненiстю
можу сказати — алкоголю там не мiсце. Тiльки у тверезiй сiм’ї завжди
спокiй i лад. У таких родинах добре виховуються дiти, якi поважають
i люблять своїх батькiв.
Я вiрю, що наша Україна буде твереза. Як не прикро це казати,
але саме нашiй країнi потрiбно брати приклад з країн Європи, де не
процвiтає вживання алкоголю. Там, де алкоголь заборонений, злочинностi майже немає, економiчнi показники зростають у декiлька разiв,
а вiд цього зростає рiвень життя i культури населення.
Я вважаю, що українцi не гiршi, нiж iншi нацiї. Потрiбно лише
бажання.
Морозенко Олександр Владиславович,
м. Смiла, Черкаська область

Обрiзане крило мрiй
У Львовi проживав футболiст-аматор Борис. Йому мала прийти
заявка про вступ до молодiжки «Динамо», але вiн ще про це не знав.
Невдовзi Борис почав курити i вживати алкогольнi «напої», зв’язався
з бандою наркоманiв.
Тренер «Динамо» приїхав до Бориса додому, щоб побачити його
на власнi очi.
У Бориса на той час проходила вечiрка в його домi. Коли тренер
молодiжки увiйшов у дiм, вiн вiдразу зрозумiв, що це другий Артем
Мiлевський2 , i поїхав звiдти, навiть не пiдiйшовши до хлопця.
Борис мрiяв грати у професiйний футбол, але його мрiя так i не
здiйснилася, вiн продовжував гулянки. У нього закiнчилися грошi,
2 13 листопада 2013 року скандально вiдомий футболiст Артем Мiлевський, сiвши
нетверезим за кермо, потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в Туреччинi.

34

вiн все програв на iгрових автоматах. Хлопець виплачував кредит за
машину, але за невиплату кредиту його посадили за ґрати на два
роки. Коли вiн вийшов iз в’язницi, продовжував пити, курити, i навiть
приймати наркотики.
Вiн заборгував велику суму одному хлопцевi (теж наркоману).
У Бориса грошей не було, врештi-решт вiн покiнчив життя самогубством.
Отож задумайтеся, чому не треба зв’язуватися з наркоманами,
вживати алкогольнi «напої», курити. Це спустошує органiзм i гаманець!
Поруцко Артем Русланович,
с. Верба, Рiвненська область

Пусть будет трезвой вся Украина!
Каждый человек мечтает быть здоровым. Крепким будет здоровье,
если ты живёшь без вредных привычек: алкоголя, сигарет, наркотиков. Трезвой жизнью должен жить каждый человек. Трезвость — это
чистый разум, чистое сердце, светлые мысли, ясные глаза.
Мы живём в большой стране — Украина. Я, мои родственники
и все люди хотят, чтобы наша страна была трезвой. Когда в семье
трезвые родители, у них счастливые дети.
В такой семье всегда лад, любовь, взаимопонимание, родители
уделяют своим детям больше времени, а дети чувствуют тепло и любовь
мамы и папы. Очень жаль, что в нашем обществе употребляют алкоголь
не только взрослые, но и дети. С этим нужно бороться: не продавать алкоголь несовершеннолетним, открывать побольше спортивных секций,
проводить беседы о пользе трезвой жизни.
Я хочу, чтобы взрослые вели здоровый образ жизни, подавали
хороший пример своим детям, чтоб они росли в таких семьях добрыми,
отзывчивыми к своим близким.
Была бы вся Украина трезвая — рождались бы здоровые дети
и вырастали бы счастливыми, успешными и надёжными, не распадались бы семьи.
А семья — это частичка нашей Украины. Счастливая семья —
счастливая страна. И сегодня, как никогда, нужно не только трезво
жить, но и трезво думать. Это девиз успеха во всех важных решениях,
делах. Поэтому я без всяких сомнений выбираю трезвую жизнь.
Хочешь изменить мир — начни с себя. Я живу в трезвой семье и хочу, чтобы каждый ребёнок в нашей стране рос в трезвой и счастливой
семье.
Мы — украинцы! Мы — трезвый народ! Мы — здоровая нация!
Довженко Алина Яновна,
г. Харьков
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Тверезiсть — у сiм’ї лад
Про це знають тата й мами
I говорять дiтлахам,
Що в сiм’ї на лад йдуть справи,
Як тверезо живуть там.

Мама ввечерi не плаче,
Син в куточку не рида...
Коли тато прийде п’яним —
Вдома — «ядерна вiйна».

З дiтьми в парку погуляють
Радо й весело батьки.
I не сваряться, й не лають —
То й щасливi малюки.

Тож скажу вам всiм по правдi,
Що тверезiсть — справжнiй скарб.
Будуть в нас щасливi сiм’ї —
То й в державi буде лад.
Дружук Свiтлана Миколаївна,
м. Устилуг, Волинська область

Верблюд
Розкажу вам реальну iсторiю з мого життя.
Це сталося рiк тому. Вiдпочивав я влiтку у своєї бабусi в селищi
Лозовеньки. Там знаходиться зооветеринарна академiя. Вона розташована за селом, у виглядi студентського мiстечка. Там дуже гарно та
затишно. Навкруги сосновий лiс та озера. На березi одного з них —
кафе, на iншому — будиночки для птахiв, де жили чорнi та бiлi лебедi,
качки.
Стараннями академiї був збудований невеличкий зоопарк. Там
були вовки, лисицi, дикобрази, нутрiї, дикi кабани, гаяли, косулi, оленi,
страуси, рiзнi птахи та iншi. Але центром уваги всiх вiдвiдувачiв був
великий та гарний верблюд.
Це був безкоштовний зоопарк пiд вiдкритим небом не тiльки для
всiх мiсцевих жителiв, але й для мiських. На кожнiй клiтцi висiла
об’ява: «Не годуйте тварин».
Одного дня молодь напiдпитку iз кафе вирiшила таки погодувати
тварин. Вони веселою компанiєю зайшли до хлiбного кiоску й накупили
продуктiв. Весь хлiб, звичайно, був запакований у полiетиленовi пакети. Молодь пiдiйшла до верблюда i, не знiмаючи пакетiв, нагодувала
довiрливу тварину. Вони стояли й реготали, дивлячись, як верблюд
доїдає цей «подарунок». А через день величезний, гарний «любимчик» усiх вiдвiдувачiв не змiг пiдвестися на ноги. Ще через день його
прооперували, але врятувати йому життя не вдалось.
Ось так через свою недбалiсть можна загубити життя тваринi.
Можливо, якби молодi люди були тверезi, вони сiм разiв би помiркували: давати хлiб у пакетi чи нi. Через веселощi напiдпитку можна
наробити багато лиха не тiльки собi, але й оточуючим.
Калашник Дмитро Андрiйович,
м. Харкiв
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Хай буде твереза вся Україна
Хай буде твереза вся Україна —
I кожна дитина, i кожна родина.
I кожний свiдомий українець —
Якщо п’є горiлку, то вiн — злочинець.
Спортом займайся, дiтей привчай
Та радiсть i силу в обмiн тримай.
I буде здорова вся нацiя наша —
I Оля, i Вася, i Коля, i Даша.
Сходи у Карпати, в Чорне море пiрни,
Здоров’я не купиш, бо немає цiни.
Вiхтiнська Дар’я Євгенiвна,
смт Андрiївка, Харкiвська область

Казка для дорослих
Сьогоднi у нашому класi з’явився новий хлопець. Його привела
вчителька i сказала:
— Це наш новий учень. Вiн до цього часу проживав у далекому
лiсовому хуторi, тому навчався вдома. А тепер батьки вирiшили вiддати
його до школи. Поки вiн буде жити в мене. А звуть його Мишко
Ведмеденко.
По класу прошелестiло: «Дiйсно Ведмеденко: невисокий, товстенький, та й ходить, мов ведмiдь». Мишко сердито зиркнув з-пiд лоба i сiв
на вiльне мiсце.
Не дуже швидко новенького прийняли в класi. Вiн був вiдлюдкуватий i частiше вiдмовчувався. А «своїм» вiн став, коли врятував iз
пастки Сашка. Ми саме були в лiсi, коли той залiз високо на дерево
i, бавлячись, звалився з гiлки та й зачепився штанями. Висiв Сашко на
гiлцi й репетував, а ми стояли внизу та реготали.
— Вiн же може розбитися! — вигукнув Мишко i швидко-швидко
полiз на дерево. Обережно пiдтягнув Сашка i допомiг йому спуститися
додолу.
— Ви що, не розумiєте, чим це може закiнчитися?! — гнiвно вигукнув новенький вже на землi. — Ех, ви... А ще людьми себе вважаєте...
Ми принишкли. Мишко говорив, як дорослий. Це було дуже дивно
чути десятирiчним дiтлахам. А Мишко тим часом сiв на землю i нахилив
голову.
— Якби ви знали, чим можуть скiнчитися такi пустощi... Я обiцяв
мовчати, але, мабуть, треба людям знати, щоб вчитися.
I Мишко почав свою розповiдь.
— Вчителька говорила, що я з лiсового хутора. Але вона не сказала
вам, що я не тiльки з лiсу, я iз дуже старовинного роду. Мої родичi були
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лiсовиками. Жили вони в лiсi, вирощували хлiб, збирали мед, розводили
худобу. Жили весело, любили дiтей, завжди гамiрно було в нашому
хуторi.
I ось одного разу дiтлахи вирiшили вiдсвяткувати свято Купайла.
Вони запалили вогнище, гуляли, веселилися. Та й батьки теж захотiли
«повеселитися». Вони дiстали барильце з вареним медом — медовухою,
вино i святкували настання лiта. Та швидко веселощi перейшли в пиятику, i дорослi зовсiм не звертали увагу на дiтей. Дiти ж, бачачи, що
батьки зайнятi, теж потихеньку поцупили меду. Ви можете дивуватися,
та ранiше варили хмiльний мед або медовуху, яка п’янила не гiрше
горiлки.
Веселощi продовжувалися майже до ранку. Пiд ранок всi поснули,
а коли прокинулися, то побачили, що зникли найменшi дiти. Їх почали
шукати, гукали, обiйшли весь лiс, та до вечора нiкого не знайшли.
Увечерi, зморенi й засмученi, зiбралися бiля вогнища.
— Що робити? Де шукати дiтей?! — це єдине цiкавило родичiв.
Раптом на краю галявини з’явилася бiла постать. Вона повiльно
наближалася. Коли ввiйшла у свiтло вогнища, у нiй впiзнали лiсового
чарiвника.
— Повеселилися? — голос чарiвника був, нiби крижаний. — А чи
пам’ятаєте ви головний обов’язок батькiв? Не тiльки народити дiтей,
а й виростити й виховати! А ви? Влаштували пиятику! I це тодi, коли
у лiсi неспокiйно!
Дорослi похилили голови. Чоловiки стояли похнюпленi, а матерi
кинулися до чарiвника у ноги:
— Допоможи! Ми зробимо все, щоб знайти дiтей!
Старий похитав головою.
— Ваших дiтей украли вовкулаки. Поки ви пили медовуху, вино,
вони наслали сон на дiтей, якi теж до вашої медовухи допалися, i поцупили їх. Ви ж знаєте, що у них дiти майже не народжуються, i тому їм
потрiбно красти чужих. А в тому, що це спiткало саме ваших дiтей, —
виннi ви. Адже пиятика нiколи не доводить до добра.
— Що ж робити?! — знову загули лiсовики.
— Я можу допомогти. Та допомога не буде безпечною. Щоб повернути дiтей, вам доведеться стати ведмедями. Я спробую зробити так,
щоб хоч вночi ви були людьми. Але ведмедями вам доведеться бути
довго — тiльки через 17 поколiнь це прокляття буде з вас знято. Важко
вам буде, та iншого шляху немає — завжди чимось треба жертвувати.
— Ми згоднi! — почулося звiдусiль.
— I ще вам доведеться назавжди забути про «веселощi» з пиятикою: медовухою, вином тощо.
— I на це ми згоднi! Аби тiльки дiти повернулися.
Малеча повернулася на ранок, але з першими променями сонця всi
лiсовики перетворилися на ведмедiв. Так i жили у вигнаннi, вже не могли вирощувати хлiб, харчувалися медом, горiхами, ягодами. Особливо
важко було взимку: адже ведмедi повиннi були спати, а ми не спали.
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Треба було чимось харчуватися. Багато лiсовикiв-ведмедiв загинуло вiд
голоду.
До сьогоднi залишилося лише кiлька родин, i серед них майже
немає дiтей. Ось чим закiнчилися пустощi малечi i «веселощi» дорослих.
Адже якби вони тодi не влаштували пиятику, сьогоднi ми були б такi,
як i ви. А тепер ми ледве виживаємо. Саме тому я не можу бачити чужi
пустощi, якi можуть закiнчитися трагедiєю. Бо це за людським вiком
я дитина, за ведмежим — я вже давно дорослий. I повинен вiдповiдати
за свої вчинки. Ми зробили висновки зi своєї бiди.
Ми стояли принишклi. Розповiдь Мишка нас шокувала. Ми ж вважали пустощi з пиятикою звичайною справою i навiть не здогадувалися,
до чого вони можуть привести...
Коли ми повернулися додому, то розповiли все це своїм батькам.
А наступного дня кожен прийшов до школи з оклунками: дiти принесли
їжу для своїх лiсових друзiв i попрохали Мишка показати дорогу до
найближчої до хутора галявини, де нашi батьки змогли б залишити
їжу для лiсових людей-ведмедiв.
Чмирь Ростислав Романович,
м. Охтирка, Сумська область

Моя сiм’я за здоровий спосiб життя
Моя сiм’я — мов райдуга весела,
Моя сiм’я є сильна i мiцна.
Тому що в нiй нi тато, анi мама
Не знають запаху горiлки i вина.
Усiм у нас в сiм’ї давно вiдомо:
Мiцне здоров’я щоби завжди мати,
Потрiбно з фiзкультурою дружити
I алкоголю зовсiм не вживати.
Тому-то всi ми за здоровий спосiб
Життя, науки, ведення дозвiлля.
Ми любимо свою сiм’ю, родину
I бережемо рiдне нам довкiлля.
Моя сiм’я — це приклад для суспiльства.
Ще й братство ми тверезостi створили —
Несемо в маси ми думки здоровi,
Щоби у щастi й злагодi всi жили.
Гребенюк Андрiй Андрiйович,
м. Копичинцi, Тернопiльська область
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Соловейко
Стоїть берiзка серед поля, а навколо неї обгорiла травичка та чорнi
вiд недавньої пожежi дерева. Ще минулої осенi сюди приходили дiтлахи
разом з батьками вiдпочити на зручних галявинках, назбирати грибiв,
ягiд, яких тут завжди було багато. Щовесни берiзки щедро поїли всiх
охочих березовим соком.
На однiй з таких берiзок звив своє гнiздечко соловейко. Вiн все лiто
дарував вiдвiдувачам лiсу свiй чудовий спiв. Ось i цiєї весни повернувся
вiн до своєї берiзки, з якою розлучався лише взимку.
Прилетiв — i не впiзнав свого лiсу.
— Що трапилося? Хто це вас так образив? — питав соловейко,
пiдлiтаючи до кожного деревця.
Ледь-ледь впiзнав свою берiзоньку: її вiти-руки були припеченi,
кора з одного боку обгорiла. Соловейко облетiв навколо неї: на щастя,
вона не загинула, лише поранена.
— Я врятую тебе, берiзонько, — заспокоював її соловейко, — тiльки
скажи, що з тобою трапилося, хто образив мiй лiсок.
Застогнала берiзонька i розповiла:
— Прийшли якось до лiсу троє хлопцiв... Пили, гуляли, смажили
м’ясо, а потiм сiли п’янi в авто. Вони їздили на машинi мiж деревами,
топтали травичку, давили ягiдки, палили, а недопалки кидали куди
прийдеться. Ось так i пройшов день, а як стемнiло — поїхали геть.
Вночi подув сильний вiтер, i вогонь з багаття (яке залишили молодики)
перекинувся на суху траву, а вже через годину язики полум’я облизували сорокарiчнi дуби й берiзки; молодi деревця, якi з любов’ю садили
минулого року школярi, не витримали i загинули.
Слухаючи розповiдь берiзки, соловейко плакав. А потiм пообiцяв
собi, що допоможе лiсу стати таким, який вiн був.
Полетiв соловейко в мiсто до свого товариша, п’ятикласника Сашка, щоб розповiсти про лихо, яке трапилося з його улюбленим лiсом. Сашко ледь не плакав, коли слухав соловейка. Потiм покликав
однокласникiв. Кожен принiс саджанець дерева. Школярi трудилися
цiлий день: хлопцi саджали дерева, дiвчатка їх поливали. Заморенi, але
щасливi, дiти поверталися додому. Вони мрiяли, як вже скоро їх деревця розпустяться, пiдростуть i вже через декiлька рокiв радуватимуть
людей, як i колись.
Щовечора протягом мiсяця дiти ходили поливати саджанцi, щоб
тi швидше прийнялися. Молодi дерева з кожним днем тiшили своїх
маленьких помiчникiв новими гiлочками та листочками. Щоб бiльше
не було такого лиха, дiти зробили плакат з написом:
«Живiть тверезо, бо вiд вас залежить наше майбутнє. Коли берете
чарку до рук, думайте про наслiдки»
Свириденко Дар’я Олександрiвна,
м. Красноград, Харкiвська область
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Будьте мудрими, шановнi дорослi!
Жив-був один Депутат на iм’я Iван Iванович. I був вiн, як усi Iвани,
хорошим. Сумлiнно виконував свої обов’язки, дуже старанно працював
над рiзними законами. I, як i належить Депутатовi, багато думав. Не
сподобавсь Чортиковi чесний Депутат. Пiдмовив вiн на лихе одного
Бiзнесмена i послав його до Депутата з пляшкою горiлки. I загубила
горiлка Iвана Iвановича, хотiлось тому пити її все бiльше, захотiлось,
щоб усi навколо п’яними були. Бiзнесмен для цього будував горiлчанi заводи, вiдкривав алкогольнi крамнички. А згодом захворiв наш Депутат.
Покинули його Здоров’я, Розум i Сила.
Вибрав народ собi iншого Депутата.
Так i цей таким самим виявився.
Тiшився Чортик зi своєї витiвки, а Бiзнесмен рахував грошi...
Шановнi дорослi! Ви ж усе розумiєте. Знаєте i вмiєте геть усе на
свiтi. Чому ж ви не можете обрати такого Депутата, який розгледить
Чортика у пляшцi? Невже серед вас немає того, хто зможе видати такий
закон, який стане на перешкодi алкоголю?
Вiд того, хто п’є, потерпають всi навколо. Водiї-п’яницi калiчать
людей на дорогах. П’янi батьки руйнують сiм’ї i не хочуть думати
про те, що сумують за ними дiти. А мами, що п’ють горiлку, роблять
нещасними своїх синiв i доньок.
Вiддайте це горе Чортиковi назад!
Поспiшайте придумати закон, який захищатиме усiх вiд такого
зла. Це конче потрiбно зробити негайно! Адже навiть старшокласники
пiддаються шкiдливiй рекламi i купують бляшанки з енергетичними
«напоями». Вважають, що це «класно». Та вони обманюють самi себе.
«Енергетики» також позбавляють Здоров’я, Розуму та Сили.
Будьте мудрими, шановнi дорослi!
Кот Iгор Iгорович,
с. Верба, Рiвненська область

Казка про Зеленого Змiя
В одному густому та дрiмучому лiсi всi звiрi жили в мирi i злагодi.
Дiти шанували старших, сильнiшi допомагали слабшим. Лiсовi мешканцi будували свої хатинки, вигодовували малят та гуртом охороняли
свою територiю.
Одного разу до лiсу завiтав Зелений Змiй. Спочатку вiн попросився
в гостi до Зайця.
— Заходь, Змiє, гостем будеш, — гостинно запросив його сiренький. — Я пригощу тебе соковитою морквинкою.
— Не люблю я моркви. Годуй нею краще своїх зайчат. У мене є свiй
«напiй», який не зрiвняєш нi з чим. Давай я тебе ним почастую, — гордо
сказав Зелений Змiй.
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Як тiльки скуштував Заєць чарочку, яку запропонував йому новий
друг, то зразу ж змiнився. Вiн почав ображати зайчиху, прогнав з хати
своїх зайчат, а потiм упав i мiцно заснув.
Наступного дня Зелений Змiй завiтав до Вовка, пiзнiше до Ведмедя, Лиса i Кабана, всiх частуючи незвичайним «напитком».
Дивнi речi почали вiдбуватися з лiсовими жителями. Все частiше
можна було чути плач малят. Нiхто не хотiв працювати, а тiльки чекали,
коли ж Зелений Змiй їх почастує чарочкою спиртного.
За всiм цим спостерiгала з високого крислатого дуба Мудра Сова.
Вона розумiла, що Зелений Змiй руйнує життя лiсових мешканцiв,
забираючи в них чуйнiсть, доброту, людянiсть i працьовитiсть.
— Треба негайно прогнати Зеленого Змiя з нашого лiсу, — подумала розсудлива пташка i почала шукати способiв, як це зробити.
Довго думала Мудра Сова i вирiшила покликати собi на допомогу
Дятла, що був лiкарем у сусiдньому лiсi.
— Вельмишановний Дятле, в нашому лiсi вiдбуваються незвичайнi
подiї. Звiрi втратили спокiй i здоровий глузд iз появою в нас Зеленого
Змiя. Вiн частує всiх, напевне, якоюсь отрутою, бо лiсовi жителi не
можуть тверезо мислити i вiдповiдати за свої вчинки. Вони стають
хворими. Їх потрiбно рятувати, — довго i поважно розповiдала про своє
горе Сова.
— Я все зрозумiв, — вiдповiв Дятел. — «Напiй», яким Зелений Змiй
всiх пригощає, — це горiлка, вiд якої завжди i всюди появляється зло,
пiдлiсть, зрада i важка хвороба, яку дуже важко вилiкувати. Проте
я готовий вам допомогти.
Дятел пiшов на лiсову галявину, де часто збиралися звiрi, щоб
побути в компанiї Зеленого Змiя. А лiкарi, як ми знаємо, можуть
зробити диво. Дятел вилiкував усiх лiсових мешканцiв, повернув мир
i спокiй у кожну родину. У лiсi знову залунав дитячий смiх. Всi стали
здоровими i щасливими. Вилiкував лiкар i Зеленого Змiя, проте йому
соромно було залишатися жити в цьому лiсi. Вiн вирiшив пiти в далекi
краї, там створити сiм’ю i зажити повноцiнним життям без будь-яких
шкiдливих «напоїв», якi руйнують все, що трапляється на їхньому
шляху.
Ось i казочцi кiнець, а хто уважно слухав, той нехай запам’ятає
i Зеленого Змiя в гостi до себе нiколи хай не пускає, бо кожної днини
у нас на Вкраїнi вiд Змiя Зеленого не одна людина помирає.
А щоб щасливо жила кожна родина, хай буде твереза вся Україна!
Буряк Ольга Андрiївна,
с. Милiвцi, Тернопiльська область
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Пишуть учнi 6 класiв

Країна мрiй
Знаю дiвчинку одну.
Знаю я її бiду:
В неї тато випиває.
Тож iнколи так буває,
Що сидять по вечорах
Вони з мамою в бур’янах,
Поки тато засинає.
Бо ж кулаками вiн махає...

Та у неї хоч мама є,
Яка її любить i оберiгає.
А в декого i мама п’є,
Гiрше цього не буває.
I мрiють дiти про країну,
Де тверезi мама й тато,
Де в родинi свято.
Тож збудуємо такою нашу Україну!
Склянчук Анюта Олександрiвна,
м. Любомль, Волинська область

Святкуймо тверезо
У нас сьогоднi гарне свято —
Гуртом поїдемо у лiс!
Купили ми всього багато,
Iз ринку тато ледь принiс!

У кошик натрусить лiщини,
Грибiв нарiзать на пеньку,
У жменю назбирать малини,
Лiчить зозулине «ку-ку».

Усе взяли: цибулi, хлiбу,
Для кулiша — сальця й пшона,
Вудки взяли ловити рибу!
...Не брали пива i вина.

Руду побачити лисицю,
Що причаїлась в гущинi,
I показать її сестричцi —
Оце приємнiше менi!

А нащо нам псувати свято?
Хiба в питтi є добрий знак?
Сiм’єю дружно i завзято
Вiдпочивати можна й так:

Вдихнуть на повнi-повнi груди
Прозору лiсову росу!
Шукайте i цiнуйте, люди,
Тверезу пишну цю красу!

Разом багаття розпалити,
Разом поставити кулiш,
I рибу в рiчцi половити,
Пройтись травою босонiж!

Навiщо розум нам дурманить
Вином чи пивом тим хмiльним?!
Лiс нас чекає, вiн нас манить.
Давайте спiлкуватись з ним.
Тригубчук Iван Вiкторович,
м. Сквира, Київська область
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Ми за тверезе життя!
Кожна людина на Землi має вести тверезий спосiб життя. Тверезiсть i вiдсутнiсть залежностi вiд наркотикiв та тютюнопалiння —
це здоров’я нацiї. А де здорова нацiя — там мiцна держава. Адже
тiльки тверезi люди можуть успiшно працювати, виховувати дiтей.
Задумаймось, скiльки смертей приносять нетверезi водiї! Скiльки злочинiв скоюють люди в станi алкогольного та наркотичного сп’янiння!
Жоден, хто вживає алкоголь, не доживає до глибокої старостi. У них
руйнуються сiм’ї, їхнi дiти народжуються хворими. Крiм того, бiля них
страждають люди, якi їх оточують.
Моя сiм’я веде здоровий спосiб життя. У нас немає тих, хто палить,
вживає алкоголь. За такої поведiнки буде мiцна держава та здорова
нацiя, а це — запорука добробуту та процвiтання.
Махнюк Михайло Олександрович,
м. Гайсин, Вiнницька область

Святкуймо тверезо
Якщо трапилась нагода
Вiдсвяткувати якусь пригоду,
I на твоєму святi
Гостей буде багато —
Зберiгаючи здоров’я,
Ти не випий алкоголю!
Не дай змiї тебе вкусити,
Яка все каже: «Пити, пити!»

Не дай отрутi отруїти,
Твоє здоров’я загубити!
Щоб йшло життя спокiйно
I дихати мiг вiльно,
Не пий, мiй друже, це погано,
Помирать тобi ще рано!
Щоб могли ми безпечно жити,
Нам не треба, друзi, пити!

Боровков Микита Володимирович,
м. Коростень, Житомирська область

Казка-притча «Пригоди у Чарiвнiй Країнi»
Давним-давно за Свiтлим лiсом, за Пурпуровою Веселкою була
Чарiвна Країна. Там мешкали Радiсть, Веселощi, Доброта, Милосердя,
Дружба, Здоров’я, Любов, Турбота, Повага, Мрiя, Талант, Працьовитiсть, Мудрiсть, Довiра та iншi. Усi жителi в нiй жили дружно
та щасливо. Але ось одного разу в країнi з’явилися мандрiвники —
Пияцтво та Палiння.
Жителi Чарiвної Країни нiколи не чули про таких, але поставилися
до прибульцiв гостинно. Лише Мудрiсть вони чимось насторожили, хоча
гостi здавалися милими й приємними в поводженнi. Вони безкоштовно
частували мiсцевих хмiльними «напоями», що, за їхнiми ж словами, додавали радостi; пропонували цигарки, якi мали приємний запах ванiлi,
ментолу, яблука, корицi.
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Минали днi. Час, знаєте, швидко спливає. Прибульцi здобули дешеву популярнiсть у мешканцiв Чарiвної Країни. Лише Мудрiсть нiчого
не брала з рук мандрiвникiв i намагалася вiдрадити iнших, але тi тiльки
вiдмахувалися вiд її засторог. Мудрiсть стала помiчати, що з кожним
днем обличчя її друзiв змiнювалися: тьмянiли, ставали жовто-зеленими.
Жителi старiли на очах. Її товаришi перестали радiти життю, любити
ближнiх. Усе частiше мiж ними спалахували сварки, подекуди навiть
бiйки. Вони прагнули щось одне одному довести, але замiсть аргументiв починали ображати один одного й кидатися на супротивникiв iз
кулаками.
Мудрiсть вирiшила за будь-яку цiну допомогти мешканцям. Вона
просила порад у старих людей, шукала помiчного зiлля й перечитала
безлiч розумних книг. I ось в однiй книзi знайшла вихiд — треба
звернутися до Пурпурової Веселки. Мудрiсть вийшла за Золотi Ворота
країни й пiшла до Веселки.
То тiльки здавалося, що Веселка була близько, тiльки руку простягни. Насправдi Мудрiсть подолала неблизький шлях, сколола стернею нiжки, не раз потрапляла то пiд проливний дощ, то пiд палюче
сонце. Але перешкоди тiльки загартували її, адже вона чiтко пам’ятала,
заради чого вирушила в неблизьку путь.
I ось вона постала перед Пурпуровою Веселкою.
— Чого ти хочеш, Мудросте? — запитала в неї Веселка. — Ти
прийшла просити чогось для себе?
— Нi, Веселко, для жителiв моєї країни, — вiдповiла та й розповiла
Веселцi сумну низку метаморфоз, що сталися з її друзями пiсля появи
прибульцiв.
— Я дуже рiдко з’являюся перед кимось. Але для тебе роблю
виняток. Нелегкий шлях здолала ти, Мудросте. Та й просиш не для
себе, а для iнших. Значить, маєш велике серце. Допоможу я жителям
Чарiвної Країни.
Тут же прямо з неба за велiнням Веселки спустилися янголи
в срiблясто-бiлому одязi. Опинившись у Чарiвнiй Країнi, вони знайшли
Пияцтво i Палiння й викинули їх далеко за межi держави. Мешканцям
стало дуже соромно, що пiддалися чарам цих зайд. Вони щиро подякували янголам i Мудростi. Пiсля того жителi стали такими, як i були —
красивими, турботливими, шляхетними.
Янголи лишили пiсля себе Тверезiсть i Просвiтництво, якi стали
бiля Золотих Ворiт до Чарiвної Країни, оберiгаючи її вiд зла. Хто знає,
може, й дотепер стоять.
Косенко Анастасiя Володимирiвна,
лiтературний гурток «Першi ластiвки»,
м. Черкаси.
Керiвник: Журенкова Лариса Василiвна
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Буде твереза вся Україна
Буде твереза вся Україна,
Кожна людина i кожна дитина.
Кожну годину i кожну хвилину
Буде твереза кожна родина!
Нехай кожного дня усмiхається мати
I буде веселою завжди поруч з татом!
Алкоголь — страшний зелений змiй,
Позбутися його ти вмiй.
Щоб гiдно все життя прожити —
Iз пивом мусиш не дружити.
I заряснiє в лузi червона калина,
I буде твереза вся Україна!
Бабак Iрина Дмитрiвна,
м. Київ

Легенда про живу воду
За безкраїми морями, за широкими ланами в свiтi є одна країна.
Називається Раїна. Так, Раїна — вiд слова «рай». Адже жителi цiєї
країни тривалий час були справдi щасливими: умiли вiддано працювати,
однак i вiдпочивали «на вiдмiнно». Мали вони мудрого володаря, якого
поважали усiм серцем, бо вiн своє серце вiддав рiднiй Раїнi.
Та, як завше буває у казках, на ясне сонечко набiгла темна хмара.
З’явився у тих краях невiдь-звiдки якийсь чарiвник. Вiн розповiв жителям про те, що у їхньому Зачарованому лiсi вiдкрив цiлюще джерело
з «живою водою». I начебто хто скуштує цiєї диво-рiдини, той стає
вiдразу розкутим, смiливим та непереможним, починає чудово спiвати
та прекрасно танцювати, веселиться без спочинку.
Чутки про чарiвника та його «живу воду» швидко ширилися країною. I раїнцi потихеньку-помаленьку iз цiкавостi тяглися до Зачарованого лiсу. Справдi, там вони бачили людей, у яких дивно блищали очi.
Однi змагалися, iншi танцювали. Обабiч гурт весело виспiвував, з iншого боку незнайомi люди обiймалися. Дехто все-таки сварився, проте,
зробивши ще кiлька ковткiв зiлля з джерела, починали з’ясовувати, хто
кого поважає та зiзнаватися у безкiнечнiй любовi. Дивовижне це було
видовище. Але було у ньому щось загрозливе...
Слiд згадати ще про одну дивну властивiсть цiєї «живої води».
Коли раптом до джерела потрапляла iскорка вiд багаття, то вода спалахувала i продовжувала горiти. За це раїнцi назвали її «горiлкою».
Нескiнченний потiк людей плинув до Зачарованого лiсу спробувати «горiлки». А хто спробував, хотiв зробити ще кiлька ковточкiв, аби
знову стати красивим, талановитим, сильним, мужнiм...
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Зрештою сталося так, що кинули люди роботу, припинили пiклуватися про своїх малят. Заревли злякано корови, замекали голоднi овечки,
схилилися у журбi на ланах колосочки. Навiть ластiвки залишили свої
гнiзда i полетiли шукати прихистку в iншiй країнi.
Засмутився володар, побачивши, якого лиха накоїв чарiвник зi
своєю «живою водою». Покликав вiн придворного мудреця, щоби той
у своїй знаменитiй книзi про все на свiтi прочитав, що ж чекає країну
надалi. А мудрець розповiв володаревi пророцтво, яке передав йому
у спадок ще прадiд (вiн теж був придворним мудрецем). Виявилося,
що у старовинному рукописi, який зберiгався у таємному сховку володаря, говорилося про те, що одного дня «жива вода», тобто горiлка,
перетворить Раїну на Руїну. Люди припинять працювати, будуть лише
прагнути напитися, i ця спрага буде лише посилюватися. Дiти будуть
народжуватися хворими i потворними, а згодом i зовсiм перестануть
з’являтися на свiт. Житла руйнуватимуться, бо до них людям буде
байдуже. Всохнуть сади, почорнiє земля...
Зупинив володар мудреця. Стояли сльози в очах старенького правителя. Важко зiтхнувши, запитав: «Як же нам позбутися цiєї напастi?»
Вiдповiв мудрець, що треба знищити джерело у будь-який спосiб.
I зробити це можуть, згiдно з давнiм пророцтвом, троє смiливцiв —
простих за походженням, одначе високих душею. Такими рятiвниками
виявилися садiвник, вiвчар та придворний повар.
Вирушили смiливцi опiвночi до Зачарованого лiсу, а там життя б’є
ключем. Вийшов садiвник iз лiсу i промовив: «Я знайшов там, у глибинi
лiсу, ще повноводнiше джерело, у якому ще бiльше горiлочки!» Люди,
хитаючись, падаючи, тримаючись один за одного, поплентались за ним
до лiсу. Тим часом двоє iнших рятiвникiв кинули факел у джерело —
i запалало воно. Вигорiло до дна. А щоби знову не сталося лиха, завалили чоловiки ту мiсцину величезним каменем, на якому викарбували
такi слова: «Хто горiлку питиме, той довго не житиме!»
Повернулося все на свої мiсця: настав у Раїнi мир та лад, розквiтла
знову країна. Засмiялися дiтки, защебетали ластiвки, налилися колосочки, зарум’янiли яблучка... Зробив володар садiвника правителем,
а його помiчникiв — придворними мудрецями. А на тому мiсцi, де
було джерело, зробили дивовижний квiтник. Проте камiнь з надписом
не прибрали. I легенду про горiлку й досi переповiдають з поколiння
у поколiння.
А де ж подiвся чарiвник? Втiк. I сьогоднi вiн знову шукає, яку б
країну зруйнувати, кого б ще опоїти «живою водою». Щоправда, виглядати вiн може, як давнiй знайомий друг. I якщо захочеш спробувати
«живої води», подумай, чи не злий чарiвник тобi пропонує втамувати
спрагу, стати за мить талановитим i вправним, сильним та вiдчайдушним... Добре подумай!
Старiков Артем Андрiйович,
с. Артемiвка, Харкiвська область
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Як любов i терпiння перемогли Зеленого Змiя
Давно колись на нашiй славнiй Українi iснувало царство Здорового
Духу. Правив ним мудрий цар Леонiд зi своєю дружиною Мариною.
У них пiдростали двi донечки-красунi.
Добре жилося людям у царствi: правитель був справедливим, милосердним, добрим; дбав про своїх пiдданих, про їхнє здоров’я. Гарними
традицiями були ранковi пробiжки, гiмнастика, марафонськi забiги,
якими iз задоволенням займалася царська родина. Простi люди брали
приклад зi свого улюбленого володаря, бо бачили, що заняття спортом iдуть на користь царю Леонiду. Вiн часто влаштовував спортивнi
змагання — турнiри. Чисте повiтря, здорова їжа, регулярнi заняття
спортом — все це сприяло змiцненню здоров’я, тому в царствi майже
нiхто не хворiв.
Але всесвiтнє зло не спало. Заздрiсне око Зеленого Змiя не спало,
щасливе царство не давало спокою отруйному Змiю. I вирiшив вiн
знищити його.
Для цього ворог перетворився на людину, у водi розвiв свою отруту
(у нього був отруйний зуб), набрав у баночки i вирушив до царя
Леонiда. Той прийняв його. Зелений Змiй запропонував отруйну воду
як «елiксир вiчної молодостi». Правитель спробував кiлька ковткiв
«живої» води i вiдчув приплив енергiї. Йому захотiлося випити ще i ще.
I так цар напився «елiксиру», що впав i проспав цiлий день.
Вiдтодi з Леонiдом стало коїтись щось дивне. Зранку, замiсть
спортивних занять вiн кликав до себе Змiя з «елiксиром» i «оздоровлювався». Засмутилася цариця, засумували принцеси, зажурились люди.
Володар закинув всi свої справи, занедбав сiм’ю, забув про обов’язки.
Прийшла в цей край бiда. Цариця не знала, що вдiяти; доньки плакали.
Нiякi прохання, нiякi вмовляння не допомагали.
Одного дня засмученi принцеси сидiли в тронному залi i думали,
як їм повернути люблячого татка. Раптом вони побачили в повiтрi дивне
мерехтiння, i перед ними з’явилася чарiвниця.
— Не сумуйте, мої любi, — звернулася вона до дiвчаток. — Я допоможу вам у вашому горi. Ви дуже любите свого батька, i я думаю, що
вам вдасться його вилiкувати. Тiльки для цього наберiться терпiння.
— Так, говорiть, що ми маємо зробити! — в один голос вигукнули
принцеси.
— Насамперед, ви не залишайте своїх щоденних занять спортом.
I щодня, зранку, ви маєте заходити в його кiмнату i розважати його.
Не пускайте до нього чоловiка з «елiксиром», бо це насправдi Змiй,
а елiксир — це отрута, яка вбиває не лише здоров’я, а й людянiсть,
жагу до життя. Але попереджаю: терпiння! Iнакше ви втратите батька.
З того часу почалася боротьба царських дiтей за дорогу людину.
Вони вiдновили заняття спортом. Щоранку вони заходили до батька,
нiжно цiлували i казали, що дуже люблять. Часто затiвали iгри, згадували, як було весело колись. «Лiкаря» старалися до нього не пускати.
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Спочатку цар Леонiд не хотiв бачитись з дiтьми, але потрохи розум
повертався до нього. Згодом володар зовсiм одужав. Все стало на свої
мiсця. Царство повернулося до свого звичного ритму життя. А Зеленого
Змiя цар наказав ув’язнити. Коли його закували у кайдани, вiн прийняв
свiй справжнiй облiк. У знак покарання йому вирвали отруйного зуба,
i вiдтодi Змiй вже нiкому не мiг нашкодити.
Ось так любов i терпiння перемогли Зеленого Змiя.
Де це було, коли це було — невiдомо, але вiрю, що наша Україна
звiльниться вiд отрути Зеленого Змiя.
Баранюк Марiя Леонiдiвна,
с. Бiрки, Рiвненська область

Я обираю тверезе життя
Скiльки людей постраждало
Через шкiдливiї звички:
Горiлка, курiння, наркотик
Входять людям в привичку.
Вони ще самi i не знають,
Який спосiб життя обирають.
Невже без горiлки немає життя,
Невже тверезiсть — це не буття?
Люди, вам же ще жити i жити!
Навiщо горiлкою своє життя губити?
Звернiть увагу на мої слова:
Кожна людина має бути жива.
Нiхто не повинен алкоголь вживати,
Життя лиш одне, його слiд шанувати.
Заради дiтей, заради кохання
Забудь про горiлку — раз i востаннє!
Якби ж то люди нiколи не пили,
Мабуть, нiколи б вони не хворiли.
Дивiться у небо й про вина забудьте,
Люди! Людьми, будь ласка, будьте!
Якби ж нашi сили всi разом з’єднати,
Мабуть, алкоголь ми змогли б подолати.
У наших сiм’ях панувало б щастя,
Не було б пляшок тодi бiля багаття,
Гарне було б тодi майбуття.
Я обираю тверезе життя!
Ткач Наталiя Борисiвна,
с. Куна, Вiнницька область
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Я обираю тверезе життя!
Алкоголь — не модна рiч,
А тверезiсть — клич сторiч!
Люди курять, п’ють, гуляють,
Не розумiють, що втрачають.
Спортом не займаються,
З хворобами зустрiчаються.
Приклад дiтям поганий дають,
А тi за дорослими повторюють.
Тож раджу всiм: тверезо живiть
I думки про алкоголь геть гонiть!
Кравчук Оксана Сергiївна,
с. Стриєва, Житомирська область

Я не хочу, чтобы ты уходил...
Двадцать первый век — век технологий и прогресса! Двадцать
первый век — век боли и потерь...
Человечество, создавшее великие произведения искусства, столкнулось с такой глобальной проблемой как детский алкоголизм.
Миллионы детей употребляют алкоголь, не понимая, как сильно
они портят своё здоровье. Я, к счастью, не принадлежу к ним. Сегодня
я выстрою свои идеи в своеобразную цепочку, после которой приду
к однозначному выводу — стоит употреблять алкоголь или нет. Я хочу,
чтобы звенья цепочки мне помог сложить ты, мой друг детства, внезапно повзрослевший во дворе, за сараями, где собирается твоя новая
компания...
Представь, что вся твоя жизнь — это длинный мост, который
ты переходишь вместе со своими родными и близкими. Вокруг тебя
живописная природа и мир, полный тайн — водопады, реки, горы,
множество различных животных, интересных людей! Как только начинаешь употреблять спиртные «напитки», то мост становится ветхим,
узким, в любой момент ты можешь с него упасть. Исчезают близкие
и родные люди, и горе тебе завязывает глаза. Ты не видишь всего мира.
От этого, естественно, хочется принимать спиртные «напитки», которые
дарят мнимые радость и покой. Мост уже не выдерживает твоего веса,
близких уже почти не осталось, лишь твои случайные попутчики верно
следуют за тобой. Пьёшь снова, снова и снова! И каждый раз всё
больше. Если не упадёшь с моста, то опомнишься только в конце своей
жизни. Нет семьи, настоящих друзей, да что там друзья?! Хороших
товарищей нет! Назад вернуться нельзя. Остаётся одно — идти до конца
моста и так печально доживать остаток своих дней.
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...Когда появляется алкогольная зависимость, ты теряешь смысл
жизни. Ты — яркий, умный, интересный — превращаешься в серого,
маленького человечка без имени.
Алкоголь, твой собственный враг, медленно тебя убивает, ты чувствуешь лишь кажущееся удовольствие, в итоге — потерянное здоровье
и гибель... Разрушенная семья и горе. Одиночество и безысходность...
Вся эта реклама спиртных «напитков» такая красивая: компания
друзей, природа (иногда ночной клуб), дружелюбный смех и музыка...
Это всего лишь яркая обложка! Я прошу тебя, не верь! Ты сделаешь
хуже самому себе!
Если ты ещё слышишь меня, представь, что ждёт тебя...
Одинокая комната, от стен идёт холод, за долги отключили газ,
свет, отопление, воду. Комната во мраке. И тут, в самом углу комнаты,
сидит кто-то, отдалённо напоминающий тебя. В руке — бутылка спиртного «напитка». Вокруг валяется гора бутылок... Присмотревшись к лицу этого почти не человека, видишь ужасную картину: небрежные
грязные волосы, практически всё лицо заросло жёсткой щетиной, видимо, то же происходит с душой. Глаза покрыты жёлтой плёнкой, вся
одежда ободрана... Это ты?!
Представь себя таким. Ты уверен, что это тебе надо? Лучше опомнись сейчас, потом будет слишком поздно... Я прошу тебя... Я кричу
тебе... Я шепчу тебе... Я — с тобой! Не уходи! Я — рядом!
Я за трезвый образ жизни потому, что алкоголь не может быть
смыслом жизни. У каждого человека должна быть семья и верные
друзья, интересные занятия! Каждый человек пришёл в этот мир,
чтобы что-то сделать для себя и других! Ты видел радугу после дождя?
Ты пробовал сладкую вату в зоопарке? Ты забыл, что мы вместе хотели
пойти в планетарий? Я не отпущу тебя в никуда... Я — здесь...
Милова Дарина Витальевна,
г. Харьков

Ми за тверезе життя
Ми за тверезе життя.
Нам не потрiбне хмiльне забуття:
Ми хочемо все пам’ятати
I книгу цiкаву читати.
Ми хочемо бачити сонце,
Що сходить у кожне вiконце.
Ми хочемо чути пташину
I бачити рiдну дитину.

Ми хочемо йти колосками
У полi босими ногами,
Росою вранцi вмиватись.
Для цього потрiбно
Вiд випивки вiдцуратись!
Ми за тверезе життя —
Я й уся моя сiм’я.
Якименко Максим Сергiйович,
с. Гунча, Вiнницька область
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Святкуємо тверезо
Щороку ми святкуємо Новий рiк, Рiздво. Частенько в приготуваннях до свят я допомагаю мамi в походах по магазинам. Частенько
в цих походах я зустрiчав компанiї молодих людей, якi затоварювалися
спиртним — пивом, горiлкою або слабоалкогольними «напоями».
Зараз у нас на вулицi весна. У магазинах тi ж самi компанiї —
тiльки скуповуються «на шашлики». I знов той же перелiк товару —
обов’язково спиртне.
Менi аж iнколи хочеться зупинити цих молодих людей — юнакiв,
дiвчат — i спитати їх: «А чи не пробували ви святкувати без спиртного?»
Може, буде набагато краще просто поспiлкуватися, пограти в рухливi
iгри, а не падати «лицем у салат», а потiм навiть не пам’ятати, хто i що
робив, що розповiдав, i взагалi, хто i як дiстався додому? I головне —
чи всi залишилися живi й здоровi...
А оскiльки я до них так i не звернувся, то хочу сказати зi сторiнок
цього листа:
«Шановнi молодi люди, а також їхнi батьки! Будь-ласка, батьки, — звертайте вашу увагу, як вашi дiти розважаються на свята.
А ви, молодi люди, спробуйте побачити свiт не через келих вина.
Я сподiваюся, що цей свiт вам сподобається без похмiлля».
Конвiсар Андрiй Юрiйович,
м. Охтирка, Сумська область

Стараймося для України
Україна — наша країна,
Для неї потрiбно старатись.
I помилок у життi
Не припускатись.
* * *
Жив-був чоловiк заможний —
I праведний, i побожний.
Але слабкий характер мав,
I в чарку з вином необачно упав.
Був звичайний Новий рiк,
Прийшли гостi на порiг.
Треба ж чимось частувати,
Щось у склянки наливати.
Як господар не крутився,
Не шукав, не метушився,
Соку й чаю не знайшов,
I в пiдвал чомусь пiшов.
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Звiдти вiн виносить дiжку,
Аж стiлець ламає нiжки.
Сiли дружньо за столом,
Частування почалось.
Випили по склянцi,
Одразу по другiй,
I по третiй склянцi...
Й прокинулися вранцi.
Гостi якось розiйшлись,
А господар залишивсь.
Зирк у дiжку —
На днi залишилося трiшки.
Так потрохи попивав,
Щодня собi дозволяв.
Грошей менше стало,
На «напiй» не вистачало.
I знайшов вiн рiч коштовну —
Дармування безкоштовне.
Кожен день вiн, як на свято,
У корчмi сидить завзято.
В того просить, в того молить,
Лиш про чарку в нього мова...
* * *
Вчитайтеся в вiршик,
Задумайтесь трiшки.
Яке майбутнє чекає наше поколiння?
Яке жахливе посадили ми насiння?!
Будуйте тверезу родину,
I буде щаслива уся Україна!
Сендецька Алiна Андрiївна,
с. Старий Нижбiрок, Тернопiльська область

Празднуем трезво!
Предлагаю вам, друзья,
Никогда не пить!
Пусть даже это большой праздник,
Давайте с вами трезво жить!

Что бутылка алкоголя?
Много разных в ней болезней,
Лучше соком всё запейте,
Это точно уж полезней!

Кившарь Елена Алексеевна,
с. Ва́сищево, Харьковская область
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Заєць-невдаха (вiршована казка)
Купив Заєць «Москвича»,
Правил руху не вивчав,
А крiм того — ще й у шинку
Гарно друзiв пригощав.

Скло побите, фар нема,
Скоро зiрветься сама...
Збiгся гурт людей умить,
I не знають, що робить.

I щовечора до рання
Баньки собi заливав.
«Можу їздить я повсюду,
Де багато ходить люду,

Як це скоїлось iз ним,
Що з машини iде дим?
«Як це трапилось, скажiть?!
I все толком пояснiть!»

Знаю я, де перехiд.
Не роблю я горя й бiд.
Влiво, вправо, по прямiй —
Першокласний я водiй!»

«Їду я без прав отак,
Не помiтив оцей знак.
Швидкiсть газу я набрав,
Та й в аварiю попав».

Мобiльний вертить телефон,
Гра, кричить магнiтофон.
Як король, в машину сiв
I навушники одiв.

Викликаємо «сто три»:
«Приїжджайте вмить сюди,
Хворий тут лежить без тями,
А в машинi гнута рама,

Влiво, вправо, не гальмує.
Всiх не бачить i не чує.
«Звуся я тепер крутим —
Не зрiвнятися нi з ким!»

Швидше їдьте, поможiть,
Бо скiнчиться йому вiк».
Лiкар стежить, лiкар слуха:
«В вас не чути стали вуха.

Окуляри одягнув
I цигарку потягнув.
«Гiркої» пляшку вiдкриває —
На педалi нажимає...

Перелом ноги, хребта,
I розбита голова.
Джгута, шину наложить —
I пiвроку не ходить!»

Нiчогiсiнько не бачить,
Жме на «газ» — вже 220!
Обганяє «Мерседеса»,
Повертає в бiк колеса.

Лежить Зайчик-бiдолаха,
Учить правила, невдаха...
На зупинцi як чекать,
Вбавить газу, гальмувать.

Вискочив на тротуар,
Перекинувся i впав.
Покотилася машина,
Погорiли в неї шини.

Гарно фари щоб горiли,
Коли добре вже стемнiло.
I горiлочки не пить:
Їдеш тихо — будеш жить.

Тож ця казочка навчає —
Нехай кожен пам’ятає:
Якщо тверезим будеш ти,
То й не дiждешся бiди!
Баращук Владислав Сергiйович,
с. Йосипiвка, Кiровоградська область
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Пишуть учнi 7 класiв

Я живу тверезо
Я живу тверезо,
Кохаю я тверезо,
Кохаю Україну,
Неньку i родину.

Тверезiсть — це краса,
Єдина й неповторна.
Тверезiсть робить чудеса,
Тверезiсть — чудотворна.

Без них би ми не жили,
Не працювали, не радiли.
Повиннi ми це зрозумiти:
Тверезо нам потрiбно жити!

Я живу тверезо,
I хочу, щоб ми всi
Завжди жили тверезо
На цiй красi-Землi!
Крива Влада Олександрiвна,
м. Харкiв

Згорiле майбуття
Я не можу бачити голоднi очi
Тих дiтей, батьки яких все п’ють.
Тi дiти десь гуляють аж до ночi,
Поки їх батьки пiдуть «гульнуть».
В очах дiтей тих сирiсть,
Вони давно не бачили життя.
А в їхнiх душах — проста людськая щирiсть,
Яку не зпопелить їхнє буття.
Батькiв таких я не розумiю.
У вас є дiти, чи ви їх не забули?
Їхнє дитинство на смiтниках тлiє,
Їхнє дитинство вже давно минуло...
Їхнє дитинство в вирiй вiдiйшло,
Їхнє дитинство в бiдностi згорiло,
Їхнє дитинство iз дощем зiйшло,
Їхнє майбутнє алкоголем затопило...
Дурицький Сергiй Петрович,
с. Мазiнки, Київська область
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Мрiя
Я мрiю, що настане та година,
Коли зникне вся горiлка i вино.
I буде вiльна, єдина Україна,
I буде скинуте змiїне те ярмо,
Що алкоголем всi назвали. Нi,
Це справжнє зло для усiх нас!
О, люди, прошу — ви себе спинiть!
Не слухайте спокусливих змiїних фраз!
Зелений змiй — вiн згубить вас усiх,
Зелений змiй — вiн зробить вас слугою,
Iз його вуст звучатиме веселий смiх...
Треба було думати головою!
«Пити чи не пити? Ось в чому питання», —
Задає собi кожен iз вас.
Не дiють на змiя вашi всi благання,
Вiн просто згубить вас!
Схаменiться i не дайте
Зробити з себе змiїного раба.
Живiть тверезо i спiвайте
Пiсню, яку соловей спiва!
Дурицький Сергiй Петрович,
с. Мазiнки, Київська область

Три бажання
Нiчим не примiтний лiс тягнув у свої незвiданi глибини. Менi
виднiлась стежка, а бiля неї стояв поодинокий колодязь. Вiн був весь
оброслий травою, з нього, напевно, пили воду збирачi грибiв. Було
спекотно, тому я вирiшив набрати води i вирушив далi по стежцi...
Потiм я побачив квiтку, яка була на кiнцi стежки. Вона росла бiля
старого, трухлявого пенька, була притоптана, немов би знесилена вiд
чиїхось втручань у її безтурботне лiсове життя.
Я вирiшив напоїти квiтку водою, яку нещодавно набрав з дивокриницi (чому диво-криницi? Читайте далi).
I тут передi мною наче все знову заквiтчало. Квiтка стала рости
i рости, i раптом здивувала мене тим, що заговорила зi мною людською
мовою:
— Дякую, милий хлопчику! Мене вже сто рокiв нiхто не помiчає,
всi мене обминають або топчуть мене ногами! Тепер я знову зможу
цвiсти, бо колодязь насправдi бачить тiльки той, у кого душа чиста!
Проси, що хочеш — я даю тобi три бажання!
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Я задумався...
Всi думки на рахунок «машинку», «iграшку», «залiзну дорогу»
я вiдразу вiдкинув.
I попросив ось що:
— Квiтко, я не буду просити багато. По-перше, я хочу, щоб всi
люди на Землi пiклувалися про природу; по-друге, я хочу, щоб всi люди
перестали пити й алкоголь зник з обличчя землi; i по-третє — миру
в моїй державi!
— Ти добрий, хлопчику. Запам’ятай оцi слова:
«Почни iз себе, ти не бiйся —
I приєднаються до тебе
Усi актори твого дiйства,
I прихильним буде небо!»

Я прокинувся...
Через деякий час я зрозумiв, що мала на увазi квiтка!
Ми всi повиннi почати з себе — i тодi до нас приєднаються люди!
Ми не повиннi жити лише мрiями, а починати дiяти!
Кожен з нас має в собi недолiки. Якщо кожен з нас, наприклад,
кине пити чи курити i стане на шлях тверезого життя — свiт змiниться!
Я обiцяю!
Дурицький Сергiй Петрович,
с. Мазiнки, Київська область

Твоє життя!
Був такий Василько серед нас,
Закурив, коли закiнчив п’ятий клас.
Вiн вважав, що буде це так «модно»,
Та на здоров’ї те вiдбилося недобре.
Коли хлопцi грали у футбол,
Вiн ховався закурити у город.
А щоб не чули, як вiд нього тхне,
Парфуми в школу iз собою вiн несе.
Одного разу накурився так цигарок,
Що мало сам не залишився, як огарок:
Наледве привели його до тями.
Васильковi сказала зi сльозами мама:
«Твоє життя цигарки лиш руйнують —
Здоров’я i цигарки поряд не крокують.
Хочеш жити довго i здоровим бути —
Про цигарки мусиш назавжди забути!»
Косогор Олександр Юрiйович,
м. Яготин, Київська область
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Ми за тверезе життя!
Ми за тверезе життя!
Хочу, щоб всi про це знали.
Хочу, щоб всi це прекрасне життя
В очi тверезi пiзнали!
Жити тверезо — це щастя для нас:
Без алкоголю, цигарок!
Викиньте з нами рiчний свiй запас
Алкогольної смертi за ґанок!
Перцова Анастасiя Олександрiвна,
смт Високий, Харкiвська область

Казка «Вишитi ангелики, або Омрiяне бажання»
Iскристий, мерехтливий снiг своєю слiпучiстю наповнив душу Марiчки неповторною передрiздвяною втiхою. Повiтря вже наповнилось
ароматом ялинки та солом’яного дiдуха, пахощами кутi та житнього
хлiба. От-от i в кожнiй домiвцi запалахкотить вогник святкової свiчки —
символу сонця, правди i життя. На вулицi залунає дзвiнка безсмертна
коляда.
Ще кiлька хрестикiв — i образи нiжних ангелiв будуть завершенi. Дiвчинка пестить їх поглядом, милуючись своїми срiбнокрилими
небесними провiсниками. А довкола глибоке небо, на якому трiпотливо
миготять променистi зорi. У безкраїй синявi осяйний мiсяць вiддаляється, залишаючи за собою кришталевий слiд.
Марiчка iз задоволенням оглянула улюблений образок: «Їй сподобається, неодмiнно...»
Щойно дiвчинка обережно вiдклала вишивку на лiжечко, зовсiм
поряд почулося:
— Доброго вечора, миле дитятко!
— На милiсть Божу! Хто це? — злякалось дiвча.
— Це ми, твої ангелики. Створенi теплом твоїх рук та зiгрiтi сонцем
твоєї душi.
— Але я... Я хочу подарувати це... пробачте, вас... моїй матусi.
— А де вона? Що з нею? — щиро поцiкавились ангелята.
— Моя матiнка дуже далеко, вона на лiкуваннi... На жаль, мама
вживала алкоголь. Менi так прикро... Але я мрiю про день, коли ми
зможемо разом посмiятися, погуляти, погратися...
— Сердешна дитино, твої слова будуть почутi Тим, хто нiколи тебе
не покине, не зрадить, не залишить у скрутну хвилину. Бог завжди з тобою! I через молитву ти можеш висловити своє найжагучiше, щемливе,
омрiяне бажання.
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— Так, звiсно. Я завжди пам’ятаю про це. Колись, не так давно,
ми разом з ненею промовляли щоденнi та вечiрнi молитви...
У кiмнатi запанувала журлива, безголоса тиша. Ще мить — i дiвчинка згорнула її, наче клубочок ниток.
— А знаєте, любi ангелятка, ви менi дуже подобаєтесь. Шкода
з вами розлучатись. Але...
— Не хвилюйся, мила дiвчинко. З нами все буде добре.
— А можна вас попросити? Одне-однiсiньке... Потурбуйтесь, будь
ласка, там про мою матусю. Вона у мене така чутлива, нiжна, печальна...
— Обiцяємо бути ангелами хоронителями твоєї матiнки, оберiгатимемо її вiд кривди, обману, заздростi, а також додаватимемо їй
бадьоростi духу та наснаги.
Цi слова подарували дiвчинцi неймовiрну втiху.
— Мої маленькi! Можна, я вас поцiлую?! Хай тепло моїх губ буде
передано всiм матерям, котрi в розлуцi зi своїми дiтками.
Марiчка лагiдно припала вустами до iконки, i так свiтло, затишно
стало на душi.
Мельничук Вадим Михайлович,
м. Iвано-Франкiвськ

Два коти
Зустрiлись два коти на ґанку
I привiталися iзранку.
Пiшли обидва мандрувати
Подалi вiд своєї хати.

Останнiй пляшку ту допив,
Цигарку смачно запалив,
А в пляшки крильця враз з’явились,
I вона в рiчцi утопилась.

Звернули котики до рiчки,
Бо захотiлось їм водички.
I тут побачили хлопчину,
Який в руцi тримав пляшчину.

Мурко аж нявкнув з переляку,
Як хлопець виламав гiлляку
I зашпурнув ту пляшку так,
Що в рiчки теж був переляк.

Щось пив iз неї i кривився,
На котикiв вiн не дивився.
А тi його все роздивлялись,
Вiд нього у кущах ховались.

Ще б довго тi коти ховались,
Та хлопцi враз розбушувались.
Один iз них упав — не встати...
Прийшла пора котам втiкати.

Першим збагнув про все Мурко:
«Той хлопець, певно, п’є пивко».
Прийшли до нього його друзi,
I пляшка вже пiшла по крузi.

Вони п’яниць не поважали,
Тому й додому поспiшали.
Ви теж мораль цю пам’ятайте
I вiд п’яниць завжди втiкайте.
Старухiна Наталiя Андрiївна,
м. Березне, Рiвненська область
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Я обираю тверезе життя
Сьогоднi чимало пiдлiткiв уживають спиртнi «напої». Вони навiть
не здогадуються про наслiдки своєї нерозумної поведiнки, про те, що їх
чекає.
Людина не може почуватися щасливою, якщо має залежнiсть вiд
алкоголю. Потрiбно, насамперед, пам’ятати про своє майбутнє. Спостерiгаючи за поведiнкою молодi, я хочу сказати про таке: пiдлiтки,
приходячи на дискотеку в станi алкогольного сп’янiння, починають
вести себе непристойно, що призводить до жахливих наслiдкiв,
Iснує такий вислiв: «Бережи здоров’я змолоду». Тому що люди,
якi з юних рокiв будуть дбати про себе, проживуть довге i повноцiнне
життя.
На сьогоднiшнiй день ми маємо можливiсть вiдвiдувати рiзнi гуртки, спортивнi секцiї для того, щоб зайняти свiй вiльний час. А ще можна
читати художню лiтературу, займатися улюбленою справою, допомагати батькам. На мою думку, не потрiбно зв’язувати своє життя з людьми,
якi вживають спиртне, iнакше нас чекатимуть великi проблеми.
Отже, я обираю тверезе життя! Пам’ятаймо: щаслива людина та,
яка має мiцне здоров’я!
Хоменко Iрина Олександрiвна,
м. Олевськ, Житомирська область

Вибiр
Життя прекрасне лиш на волi —
Щастя в руках й веселi очi долi.
А ми себе щодня у клiтку заганяємо,
Журбу i смуток алкоголем розбавляємо.
А час летить, i молодiсть минає стрiмко
Й на схилi лiт лишає вицвiлi лиш вiкна,
I попiл на плечах у вирiй рокiв вiдлiтає.
Ти розумiєш — час прийшов, життя минає...
Воно пройде — не встигнеш озирнутись,
I задуми — мов пил, як ненародженi на цей свiт дiти.
Ти згаяв мить прекрасну, веселкову —
Iсторiю для правнукiв не написав казкову.
Вибiр п’яницi
Дорога в нiкуди, дорога у лiс,
У свiт незбагненностi, болю i слiз.
Дорога в пiтьму i безодню душi,
Туди, де кричать в нiчнiм лiсi грачi.
Дорога алко — незбагненна дорога,
В нiй горя й розпуки всiм буде доволi.
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Вiн пив... Пропив усе...
Вiн пив... Пропив усе своє життя.
В колисцi спить мале дитя,
Вона — сумна, тепла хотiла,
З любов’ю й нiжнiстю горнула сина.
Воно, мале, давно все зрозумiло,
Серденько лякано у грудях билось.
Вiн пив... Усе пропив, лишились тiльки дiти,
I смутку погляду її нема куди подiти.
Вiдкрий себе
Холодний погляд, мiсяць в повнi
I море смутку й пустоти.
Роки життя летять, мов конi,
I вiд невдач себе не вберегти.
Ти ж знаєш сам, у чому винен,
Якою стежкою надалi йти.
Втрачаючи довiри i любовi береги,
Як часто нам не вистачає духу
Послати всi страхи свої пiд лiд.
I з чистим серцем попiд руку
Рiку життя свого перелетiти вбрiд.
А може, варто лиш зiпнутись
На в’ялi ноги вiд страху,
Вiдкрити серце навстiж свiту:
«Я полум’я себе в нiм вiднайду!»
Не варто бути схожим чимсь на iнших!
Не варто пiдганяти суть свою в шаблон —
Вiдкрий себе, нехай красу твою усi побачать,
Знайди себе, i серце з свiтом заспiває в унiсон.
Тверезий свiт
Вiдкрий вiкно в тверезий свiт
I вiльно подивись у неба синь простору,
Забий на негаразди i жалi —
Вони смолою обпiкають нiжну душу.
Звiльни свої страхи — не бiйсь комусь сказати «нi»,
Не бiйся дихати на повнi груди.
Зроби щасливими свої прийдешнi днi
Заради тих, хто поруч iз тобою буде.
Петриченко Дарiя Олександрiвна,
с. Собкiвка, Черкаська область
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Я обираю тверезе життя
Ви, мабуть, не раз чули про такi шкiдливi звички як курiння
та вживання алкоголю, знаєте про їх згубний вплив. Але якщо люди
знають про те, що вживаючи алкогольнi «напої», вони отруюють свiй
органiзм, чому ж вони все одно продовжують це робити?
Дiти найбiльше «руйнують» себе. Вони починають пити i курити,
прагнучи стати дорослими якомога швидше. На вiдмiну вiд дорослого органiзму, дитячий — ще слабкий, вiн росте i розвивається, тому
отруйнi речовини дiють практично миттєво. Алкоголь викликає важке
отруєння, яке нерiдко може мати фатальнi наслiдки.
У повсякденному життi ми бачимо немало прикладiв згубної дiї
алкоголю. Скiльки людей ще зовсiм молодих пiшли з життя вiд цiєї
згубної звички — вживання алкоголю!
Скiльки скоєно злочинiв у станi алкогольного сп’янiння, яким
гiрким буває похмiлля...
Якщо людина завжди перебуває в алкогольному хмелю — який
з нього чоловiк? Який батько? Який сiм’янин? Яка мати? Який, зрештою, громадянин своєї країни? Такi люди слабкi. Слабкi, бо пiддаються
згубнiй звичцi. Слабкi, бо не здатнi боротися з нею.
Я обираю тверезе життя!
Шиманський Олексiй Володимирович,
смт Ємiльчине, Житомирська область

Байка про прiоритети
Зустрiлись якось давнi друзi: Лев й Свиня
Пiд дубом, щоб погомонiти.
Мов, що там? Як склалося життя?
У свiтi цiм прийшлось як жити?
Розмову розпочав Свиня.
Поважно встав
I, рилом шмигнувши, сказав:
— Ой, друже, та моє життя
Наповнене на славу:
Веселощi, гулянки, алкоголь...
Без них i дня не обiйдусь!
Заляжу у багно на саме дно,
Лежу, радiю, п’ю й смiюсь.
Ну що, скажи, менi iще потрiбно
Для повноцiнного життя?
Не розумiю! Але є падлюки,
Так званi «носiї тверезого життя»...
I як, скажи, вони посмiли?
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Ти уявляєш, зневажать — мене!
Мов я зламався, впав... Вони... Та я!..
А як ти сам? Життя твоє
Як склалось? Розкажи, цiкаво ж!
Лев мовив:
— Ну що ж, якщо цiкаво —
Слухай. У свiтi цiм
«Падлюкою» я став отим!
Створив сiм’ю: дружину маю й дiточок;
I хату збудував у лiсi,
Завiв я господарство, близ рiчок
Басейни звiв i мiсто.
В театри ходжу я,
На рiзнi патi,
Люблю я свiтом мандрувати,
Дiтей до спорту долучати.
Наразi королем мене,
Наставником вже стали величати.
Але не п’ю,
В генделиках горiлку не вживаю,
В багнюцi не живу по саму шию!
I твердо знаю:
Той, хто пияцтво прославляє, —
Життя своє даремно витрачає!
Лiтвiнова Полiна Сергiївна,
смт Розiвка, Запорiзька область

Марна Надiя
Мене звати Надiйка. Менi 6 рокiв
Я маю матiр, яка трохи хвора. Вона обiцяє, що скоро одужає,
але для цього потрiбнi лiки. Я вже велика i розумiю, що лiки треба
купувати. Отже, я йду та прошу у небайдужих людей грошi. Правда,
дають менi мало. Iнколи якась добра людина дасть цукерку чи печиво.
Цiлий день я на роботi. Мама каже, що я вже велика i сама повинна
заробляти, i чим бiльше зароблю, тим легше їй буде. Я дуже люблю
свою матiр i хочу, щоб вона скорiш одужала. Буває, iнколи вона мене б’є.
Це трапляється, коли я принесу мало грошей. Мама тодi хвилюється,
що не вистачить грошей на лiки. Я її розумiю. Мама каже, що я — її
надiя. Спочатку я думала, що вона так каже через моє iм’я, а мати
пояснила, що я — її надiя на порятунок, бо можу заробити на потрiбнi
лiки.
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Я дуже її люблю i завжди допомагаю: мию пiдлогу, прибираю
у хатi, бо матiр не може. Iнодi, коли сусiдка дає трохи продуктiв, я сама
готую. Мамi це подобається, бо зберiгає її час та сили на лiкування.
Останнiм часом бувають перiоди, коли мама тимчасово одужує. Це
трапляється, коли я добре зароблю i мати може купити бiльше лiкiв.
Коли вона їх вживає, то стає такою веселою, запрошує своїх друзiв та
спiлкується з ними аж до ранку.
Я ще не зовсiм зрозумiла дiю цих лiкiв. Мати купує їх не в аптецi,
а в магазинi. А якщо лiкiв було кiлька пляшок, то пiсля їх вживання
мати забуває, хто я.
Це тривалий процес одужання? Як ви гадаєте?
Лiтвiнова Полiна Сергiївна,
смт Розiвка, Запорiзька область

Тверезим будь!
Ти думаєш, що ти дорослий,
Коли вино до рук береш?
Чи так вiдмовити непросто?
Чи iнший спосiб не знайдеш,
Щоб виявити свiй характер?
Чи думаєш, що ти — крутий?
Ця звичка є падiння знаком,
Це iнший хтось, уже не ти.
Задумайся, мiй друже милий,
Хай буде свiтлим розум твiй,
Вiдмовитись хай вистачає сили,
Про злагоду в своїй державi мрiй!
Я хочу, щоб для кожної людини
Тверезiсть стала нормою життя.
Хай нашi прагнення зiллються воєдино,
Не пiзнiм буде ваше каяття.
Довести друзям, що ти є достойним —
Багато способiв для того є!
Перед хворобами не будь беззбройним,
Тверезим буде хай життя твоє!
Петрiашвiлi Таїсiя Дмитрiвна,
м. Лозова, Харкiвська область
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Схаменiться, люди!
Сьогоднi вихiдний день. Для мене вiн завжди особливий. Вся моя
сiм’я вдома. Батьки не поспiшають на роботу, у сусiднiй кiмнатi спить
старший брат.
Тато порається по господарству, а мама щось «чаклує» на кухнi — звiдти линуть аромати смаженого м’яса, свiжоспеченого хлiба та
печива.
Цього дня ми всiєю родиною зробимо багато роботи, але й зможемо
добре вiдпочити. I так буває кожного разу.
Та не в усiх буває таке щасливе дитинство. З жалем i гiркотою
я дивлюсь на тих дiтей, чиї батьки щиро приятелюють iз алкоголем.
Вранцi замiсть лагiдного, усмiхненого маминого обличчя та сяючих теплом очей вони бачать синє та опухле вiд горiлки, каламутнi очi, якi не
випромiнюють нiчого, окрiм байдужостi або ненавистi. В будинку такої
родини нiколи не пахне свiжою випiчкою, смачними стравами. Нiколи
не чути лагiдних, щирих, теплих слiв, а лише брудну лайку i п’яне
белькотiння. I дитина вiдчуває себе непотрiбною, зайвою, обдiленою
долею i намагається втекти свiт за очi вiд такого життя.
Менi хочеться сказати таким людям:
— Схаменiться! Припинiть пити! Ви втрачаєте не лише самих себе,
ви втрачаєте своє майбутнє, своїх дiтей i онукiв, втрачаєте право називатись батьками i людьми взагалi! Виберiть тверезе життя, яке
принесе у ваш дiм лад i щастя!
Черкасов Богдан Олегович,
смт Рокитне, Київська область

Звернення дитини до дорослих
Людино, послухай, будь ласка,
До тебе звертаюся я.
Зупинись, якщо твоя ласка,
Тебе попередити мушу я.

Хоч я i маленька дитина,
Але знаю бiльше за вас.
Прекрасна, розумна людино,
Не треба гаяти час!

Ми вашi маленькiї дiти,
Життя цiлого нiжнiї квiти,
Ми просимо вас зупинитись
I навколо усе роздивитись.

Горiлка — це жах i хвороба,
Пиво — нестриманий сум.
А ти посмiхнися, людино,
Забудь алкогольний цей сон.

Там сонечко яснеє сяє,
Вiд алкоголю застерiгає.
Мiшина Iнна Романiвна,
смт Високий, Харкiвська область
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Крик ненародженого немовляти
Я ще зовсiм маленьке, трiшки бiльше за людський кулачок. Але
я живе. Моє сердечко б’ється швидше, нiж у дорослих, я, мов дельфiнчик, плаваю у матусиному лонi. Менi тут тепло i затишно, я прислухаюсь до стуку маминого серця, куштую все, що вживає вона. Але це не
завжди буває смачним.
Менi не подобається, коли мама палить цигарку. Я починаю задихатись, менi стає погано. Та ще гiрше буває, коли моя матуся вживає
алкогольнi «напої». У мене починає болiти голiвка, мене нудить, я почуваюся зовсiм хворим. Мої ручки i нiжки погано ростуть, я страждаю...
Але ж я хочу вирости i прийти в цей свiт до матусi здоровим,
сильним, розумним малям, без хвороб i калiцтва! Я хочу, щоб мене
любили i пестили! Я хочу бути бажаним i найдорожчим за все у свiтi!
Матусю! Дай менi шанс на щасливе i здорове життя! Не отруюй
мене, такого крихiтного, алкоголем i тютюном!
Пам’ятай — я хочу жити!
Черкасов Богдан Олегович,
смт Рокитне, Київська область

Мы — за трезвую жизнь!
Алкоголь был всегда человеку врагом,
С алкоголем не каждый, конечно, знаком.
На здоровье и психику сильно влияет,
Человека как личность он разрушает.
Привыкание быстро у всех вызывает,
И люди зависеть от него начинают.
От реальности тот человек убегает,
Кто алкоголь употребляет.
Алкоголь без труда управляет людьми,
Страдает от этого много родни.
Обнуляет семейный он капитал,
Вызывает в семье настоящий скандал.
Проблемы встают на пути человека
Нашего двадцать первого века,
Но каждый по-разному все их решает.
Одни люди в угол себя загоняют:
Пьют алкоголь, крадут, убивают —
И их за это все осуждают.
Иные же гордо идут по пути
И заставляют проблемы уйти.
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Есть много полезных занятий на свете:
Танцуют, рисуют, поют наши дети.
Но если нашло вдруг уныние — знай:
Ты — Человек, и себя развивай.
Алкоголь погубил очень много семей.
Никогда дело с ним ты не имей!
Можно смело сказать: алкоголь рушит жизнь.
Мы голосуем за трезвую жизнь!
Мельник Даниил Сергеевич,
г. Харьков

Сашко за тверезе життя
На столi стояла недопита пляшка горiлки. Сашко сидiв за столом
i невiдривно дивився крiзь прозору рiдину на сплячу жiнку. Та лежала
на диванi й голосно хропiла. Хлопець поглянув у вiкно й тихо зiтхнув.
Там, по той бiк реальностi, голосно смiялися люди, весело гомонiли
й спiвали пiсень. А чому ж не веселитися, якщо свято, улюблене свято
Сашка — Новий рiк. Хтось отримує подарунки, ласку, щастя, а хтось,
як от цей дванадцятирiчний хлопчик, лише бiль та самотнiсть.
Сашковi сумно. Йому шкода себе, шкода нещасну матiр, яка болiсно вiдреагувала на зраду чоловiка й перетворилася з симпатичної жiночки на алкоголiчку, шкода свого життя та свого майбутнього. Але
хлопчик жодного разу не дорiкнув батьковi, жодного разу не скривдив
маму. Вiн усiєю своєю, по-дитячому наївною душею вiрив у чудо. Недаремно ж i бажання загадав у Новорiчну нiч. Просив у неба терпiння,
мамi наснаги та сил кинути згубну звичку. Сашко твердо вирiшив, що
коли стане дорослим, створить свою сiм’ю, яка стане осередком щастя,
тепла i любовi. Разом з родиною буде святкувати кожен Новий рiк,
неодмiнно весело i з подарунками. А ще — вiн нiколи не буде вживати
алкоголь. Нiколи! Це Сашко точно знає. Адже алкоголь руйнує сiм’ї,
паплюжить життя, забирає красу та здоров’я, знищує особистiсть.
Сашко оптимiст. Вiн вiрить у краще, вiн знає, що зможе вистояти
сам i допомогти мамi, адже вона просто повинна прийти до тями й знову
стати жiнкою, берегинею, мамою. Сашко за тверезе життя. Вiн усе
зможе... Зможе!
Зi столу впала недопита пляшка горiлки, стукнулася об пiдлогу
й розбилася.
— Що сталося, Сашо? Хтось прийшов? — прокинувшись, запитала
жiнка.
— Так, мамо. То нове життя прийшло, — посмiхнувся хлопчик.
Iвахненко Анна Олегiвна,
м. Охтирка, Сумська область
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Алкоголь — морда змiїна
Покиньте отруту! Горiлка з’їдає
I славу добуту за мить убиває.
Ми, українцi — держави народ,
Немає на шляху в нас перешкод.
Танцюють в очах смiливi вогнi,
Тому твердо скажемо: «Випивцi нi!»
Твереза країна — щаслива родина,
Iдемо в цивiлiзацiю, свiт.
Твереза країна — краса лебедина,
Побачиш — враз свiт у щастi розквiт.
Дорослi — то справдi дивний народ:
Як тiльки вiдчують спокуту,
Одразу роблять крутий поворот
I йдуть поглинати отруту.
I бачать це дiти, починають хворiти.
Їм неприємно...
Це бачать дорослi, але кажуть:
«Даремно».
Проти горiлки ми станемо дружно,
Будем стоять до кiнця непорушно.
Алкоголь — це морда змiїна,
Їй не мiсце у нас в Українi.
Котнюк Марiя Юрiївна,
с. Калинiвка, Київська область

Свiдомий вибiр
Чимало людей на планетi палить. Хоча кожен чудово знає прислiв’я про те, що крапля нiкотину вбиває коня. А що вона може зробити
з людиною?
Основна маса людей починає палити у пiдлiтковому вiцi, вважаючи, що це «круто». Забуваючи при цьому про шкоду для молодого
органiзму, який лише починає формуватися. Вкотре повторюся, що
курiння викликає змiни майже у всiх органах людини, зменшуючи роки
життя. Про це знає й кожен курець, прочитуючи напис на коробцi
цигарок: «Курiння вбиває!» Але це нiкого не лякає. Бiльшiсть курцiв
з нього просто жартують.
Мене, як семикласника, лякає й той факт, що цигарки вiльно продаються в магазинах. I не дивлячись на заборону продавати їх дiтям —
я сам був свiдком таких випадкiв! — пiдлiтки без проблем можуть
вирiшити питання купiвлi цигарок та алкоголю. Менi iнколи здається,
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що у продавцiв за прилавком немає дiтей. Як доросла людина, мама
може продати цигарки або спиртнi «напої» дитинi? Невже магазинна
виручка важливiша за здоров’я пiдлiтка?
Прожити здорове, повноцiнне життя чи померти в двадцять вiсiм
рокiв вiд раку легень — це свiдомий вибiр кожного. Родина — це приклад життя, який ми, дiти, будемо копiювати у майбутньому. Я точно
знаю, що бажання курити в мене не буде. Адже у життi є i цiкавiшi речi,
й кориснiшi. Бернард Шоу колись написав: «Цигарка — це паличка,
на одному кiнцi якої вогник, на iншому — дурень». А менi зовсiм не
хочеться бути цим дурнем.
Душар Андрiй Романович,
м. Охтирка, Сумська область

Справжня радiсть життя i щастя!
Я люблю Україну! Милуюся природою нашого Подiльського краю.
Вслухаюся в тихий плескiт рiки Тайни, ранiшнiй спiв пташок, шум
вiтру, дзюрчання струмка... Яка краса i благодать! Скiльки позитивних
емоцiй я отримую вiд спiлкування з рiдними, друзями. Щаслива! Мене
люблять, поважають, пiдтримують, навчають, виховують. Лелiяна i пещена, зростаю, мов декоративна квiтка. Хочеться приголубити увесь
свiт...
Кажуть — дивна. Можливо. Бо свою любов хочу роздiлити усiм,
кого затьмарила жадоба наживи, злоби, скупостi, безмiрне бажання
отримання заборонених спокус...
Деякi мої ровесники, знайомi сповiдують iншi цiнностi. Починають
курити, вживати слабоалкогольнi та мiцнi «напої», вишукують забороненi сайти. Коли я бачу захмелiлих юнакiв, починаю їх жалiти. В той
момент хочу стати навколiшки перед усiма, хто причетний до виготовлення, розповсюдження, реклами цих «товарiв». Люди, не робiть зла,
воно вас погубить! Не знищуйте молоду парость, яка тiльки починає
жити. Це вашi дiти, онуки, сусiди. Вони тiльки формуються. А кругом
стiльки спокус. У майбутньому — це чиїсь батьки. Який приклад, науку
зможуть вони дати своїм дiтям? Якi родиннi цiнностi шануватимуть
такi чоловiки? Чи отримають радiсть спiлкування з ними оточуючi?
Багато риторичних запитань, на якi я поки що не знаходжу вiдповiдей.
Дорослi, не забувайте, що ми — люди. Змiнюймо цей свiт на краще.
Дайте можливiсть кожнiй дитинi зростати в мiцнiй, дружнiй, тверезiй
сiм’ї.
Людське життя таке швидкоплинне. Цiнуймо його.
Справжня радiсть життя i щастя не стикуються з курiнням i спиртними «напоями»!
Богач Свiтлана Миколаївна,
с. Старий Нижбiрок, Тернопiльська область
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Тверезе життя — це не казка, а реальнiсть
Життя без алкоголю — нiби казка.
В реальностi ж реклама мерехтить
I пропонує: «Випийте, будь ласка!»
Тодi усiм попробувать кортить...
Це справжнiй жах, коли тримає пляшку
Ще зовсiм юне, зовсiм ще мале,
I замiсть того, щоб читати книжку,
Мiцнi «напої» смокче, жлуктить, п’є.
Прекрасна наша мати-Україно,
Ти не повинна на таке хворiть!
А щоб здоровою була країна,
Життя тверезе молодь сотворить.
Щоб всi були у нас тверезi сiм’ї,
В яких панують затишок i лад,
Батькiв шанують й слухаються дiти,
А дiти для батькiв — найкращий скарб.
Щоб кожне свято — iз стаканом соку,
А не з горiлки чаркою в руках.
Своїх батькiв беруть за приклад дiти —
Хай вчаться на добрi, не помилках,
I хай тверезi українськi сiм’ї
Мiцну державу творять для добра,
Щоб Україна, йдучи у Європу,
Квiтучою й щасливою була.
Гайдай Iлона Олександрiвна,
с. Червоний Кут, Черкаська область

Тверезi батьки — щасливi дiти
Я нiколи ранiше не задумувалась над проблемою алкоголiзму,
адже в моїй сiм’ї нiхто цим не страждає. В моїй головi були лише думки
про новий телефон, модну сукню та iншi дрiбницi. Але один випадок
змусив змiнити напрям моїх думок...
Був холодний весняний день. Я з мамою йшла iз магазину з повними пакетами. З двору вийшли молода жiнка з дитиною. Маленька
дiвчинка тулилася до своєї мами, а та, ледве тримаючись на ногах,
постiйно вiдштовхувала її. Попри сильний вiтер i холод, малеча йшла
без шапки, з абияк вдягнутою курточкою та розшнурованими черевичками. Ми з мамою переглянулись i продовжили слiдкувати за дивною
сiм’єю. Мати постiйно шарпала дiвчинку, пiдганяла та бурчала на неї.
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Вiтер донiс до нас неприємний запах перегару. Жiнка дуже поспiшала,
тому швидко йшла, а маля постiйно пiдбiгало та ненароком впало. Мати
розгнiвалась i замiсть того, щоб пожалiти свою дитину, — накричала на
неї. Вiдштовхнула дочку i пiшла собi далi. Так як ми йшли позаду,
то пiдiйшли до дiвчинки i пiдняли її з холодної землi. На штанцях
з’явилась дiрка, з колiна потекла кров, а по її брудному, але милому
личку побiгли слiзки. Тихим, тоненьким голоском дiвчинка покликала
маму, але та вже її не чула, бо розмовляла з пiдозрiлим чоловiком, який
пригощав її пивом.
Нам з мамою стало дуже шкода дiвчинку, i, пiдiйшовши до неї, ми
витерли їй сльози, заклеїли ранку, застебнули куртку i зашнурували
черевички. Я зняла свiй шарфик i зав’язала на шию дитини, знайшла
в кишенi якусь цукерку i дала їй. Дiвчинка так зрадiла цьому скромному дарунку, що її великi оченята, в яких ще бринiла сльоза, радiсно
заблищали. У цьому поглядi можна було побачити змiшанi почуття:
подив, страх, щастя, бiль, сум i водночас радiсть.
Цей погляд маленької дитини перевернув мiй свiтогляд. Мої проблеми i негаразди стали такими смiшними i мiзерними. А ця дiвчинка впродовж свого короткого життя постiйно стикається з страшною
проблемою — алкогольною залежнiстю своєї мами. Адже нормальна
любляча мама нiколи не доведе себе до такого стану, коли не може
доглянути свою дитину, свою кровинку, яку виносила i народила. Чому
це дитя з ангельським обличчям має страждати, мерзнути, недоїдати? Чому вона повинна рости недоглянутою, недолюбленою, обдiленою
найнеобхiднiшим? Невже вона винна в тому, що мама слабкодуха, що
зробила головним у життi алкоголь, а не рiдну дитину? Адже алкоголь
манiпулює людиною, витiсняє з її життя головне, ставить на друге мiсце
сiм’ю i рiдних людей. Алкоголь в першу чергу вбиває людську душу,
стирає всi цiнностi, руйнує життєвi плани i робить життя нестерпним
для всiх оточуючих.
Шановнi дорослi i всi, хто дорослим стане! Перш нiж впустити до
вуст алкоголь i дати йому заполонити ваше життя, подумайте, кому
ще, крiм вас, алкоголь може скалiчити долю. Можливо, у вас є дiти,
якi пропадуть без вас, або старенькi батьки, якi теж потребують опiки.
Або навiть кiт чи собака з вами живуть — хто їх нагодує? I навiть
коли вам байдуже на всiх, подумайте про себе... Чи дозволить алкоголь
вам здiйснити свої мрiї, жити повноцiнним i здоровим життям, рости
i розвиватись?
Я вiрю в щасливе майбутнє дiвчинки, про яку розповiдала. Вiрю, що у її мами теж настане такий «момент iстини», в який вона
обов’язково змiнить свої прiоритети. Ще вiрю в те, що кожен українець
зробить правильний вибiр, на користь тверезого життя. А наша рiдна
Україна виростить тверезу, здорову, повноцiнну i щасливу нацiю.
Шишута Анна Сергiївна,
м. Луцьк
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Трезвость — в семье порядок
Алкоголь — это трудная штука,
Для семьи это просто мука.
Но пережить это можно,
Это совсем не сложно.
Нужна лишь капелька терпения,
Внимания на день рождения,
Улыбки всех друзей,
Поддержка всех детей,
Немножечко любви и ласки,
Добавим ложку доброй сказки,
Перемешаем с теплотой,
А миксер смешает любовь.
И дайте всё это человеку,
Которого покорил алкоголь.
И тогда всё ваше внимание и любовь
Вмиг заберут всю алкогольную боль,
Все эти муки, страдания,
Алкогольные ожидания!
И тогда оживут все ваши предпочтенья
В здоровой жизни и любви!
Чупрына Святослава Витальевна,
г. Красноград, Харьковская область

Я обираю тверезе життя
Чи задумувались ви над питанням: яка цiна життя? Що означає
«вести здоровий спосiб життя»?
Людина в станi алкогольного сп’янiння почувається гiрше, нiж людина в тверезому станi. Алкоголь спричиняє токсичну дiю на органiзм
i водночас формує психологiчну та фiзичну залежнiсть вiд нього. Це
означає, що людина з часом потребує його все бiльше й бiльше.
Аналогiчна ситуацiя вiдбувається i з тютюнопалiнням. Курiння,
залежно вiд мiцностi тютюну, його кiлькостi, тривалостi дiї призводить
до гострого або хронiчного отруєння. Гострим отруєнням називають
рiзке порушення життєво важливих функцiй органiзму в результатi
одноразового викурювання великої кiлькостi тютюну.
Ще один приклад нездорового способу життя — наркотики. Прийом наркотикiв також негативно впливає на органiзм людини. Наркотичнi речовини впливають на мозок, i вiн, у свою чергу, втрачає
контроль над роботою всiх органiв людського органiзму: серця, опорнорухового апарату, кровоносної та дихальної систем тощо. Вживання
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наркотикiв може призвести до смертельних наслiдкiв. Коли велика
кiлькiсть наркотичного засобу потрапляє в органiзм занадто швидко,
вiдбувається передозування, внаслiдок якого людина може зомлiти, її
дихання ускладнюється та може повнiстю зупинитися...
Людське життя непередбачуване, особливо коли людина забуває
про його цiннiсть, не турбується про завтрашнiй день. Шкiдливi звички
входять у наше життя непомiтно i перетворюються на велику загрозу...
Згадаймо одну давню легенду. На Закавказзi у пiднiжжi Арарату
проживав лiкар Алi. Коли до їхнього селища купцi привезли тютюн,
вiн погодився з ними: курцi нiколи не старiють, на них не нападають
собаки та їхнi будинки не грабують злодiї. Купцi здивувалися, бо не
чекали захисту вiд Алi. Але лiкар швидко розвiяв їхнi легковажнi
думки i роз’яснив їм: злодiї не залазять у житло людей, що палять,
бо господарi-курцi цiлу нiч не сплять у своєму домi, тому що хворiють,
кашляють; люди, що часто курять, часто жалiються на болi в суглобах,
особливо в ногах, тому вони мають при собi цiпок, щоб полегшити ходу.
А який же пес нападе на людину з палицею? По-третє, через стан
здоров’я курцi рано йдуть iз життя i не доживають до старостi.
Тому варто берегти своє здоров’я, користуючись порадами древнiх
мудрецiв. Здоров’я — не просто велике багатство, це — найцiннiший
скарб!
Я думаю, менi вдалося переконати вас, що краще займатися спортом, вести здоровий i тверезий спосiб життя. Любiть життя! Воно ж
занадто коротке, щоб витрачати його на пагубнi звички: алкоголь,
курiння, наркотики...
Я — за тверезе життя! Я — за свiтле майбутнє нашої країни! Я —
за здорову молодь!
Маслова Дар’я Андрiївна,
смт Новогуйвинське, Житомирська область

Я обираю тверезе життя
Алкоголь — великий ворог
Скiльки вiн принiс нам бiд!
Бо забрав життiв чимало,
Зруйнував вiн цiлий рiд.
Пiдлiткам майбутнє знищив,
Спорт покинули вони
I до чарки без вагання,
Дружно руку потягли.

Шлях життєвий змарнували,
Змушують усiх страждать...
Закликаю, зупинiться!
Люди добрi, схаменiться!
Дiточок побережiть,
Цiнувать життя навчiться
Й алкоголю «Нi» скажiть!
Довженко Полiна Сергiївна,
с. Гусарiвка, Харкiвська область
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Подорож на планету Грей
Якось на однiй планетi жив юнак Андрiй, що любив подорожувати
у пошуках нових пригод. Його планета була зелена-зелена, повсюди
спiвали пташки, дзюрчали струмочки. Довгi коси берiзок пестив вiтер,
лише дуб стояв непорушно, тiльки час вiд часу хилитались на ньому
листочки. У центрi шумiв i милувався своєю величчю водоспад. Одним
словом, це була екологiчно чиста планета. Тому хлопцевi щиро хотiлося,
щоб i на iнших планетах панували краса та гармонiя.
Наш герой Андрiй знову почав збиратися в подорож. На цей
раз юнак вирiшив податися на сусiдню планету Грей. Вiн дiзнався
з енциклопедiї, що мешканцi тiєї планети вживають алкоголь, тому
й почали часто хворiти та передчасно вмирати. Андрiй хотiв допомогти
людям подолати це зло й вiдновити порушений дисбаланс.
Його подруга благала хлопця залишитися:
— Ну як же ти туди поїдеш один, Андрiйку?.. А якщо ти також
почнеш уживати спиртнi «напої» та перестанеш себе контролювати?
Казали, що хто туди потрапив, бiльше не повернувся...
— Не хвилюйся, люба, зi мною все буде добре.
— Може, i я з тобою поїду?
— Юлю, не переймайся так, нiчого зi мною не станеться. Я скоро
повернуся.
Андрiй пригорнув до себе кохану й таки вирушив у подорож один.
Планета Грей виявилася навiть гiршою, нiж хлопець читав про
неї: луги та поля занепали, рiчки й озера повисихали, а люди... А що ж
люди? I на людей не були схожi — вешталися, мов примари, — прим’ятi,
неголенi, непричесанi, з каламутними, байдужими очима.
Побачивши незнайомця, мiсцевi жителi вiдразу ж почали втиратися до нього в довiр’я. Через деякий час наш хлопець незчувся, як
i сам уже був у неадекватному станi. Що ж тепер робити? Не вийшло
й планету врятувати, i її дослiдити. Невже й Андрiй потрапив у пастку
цього хмiльного «напою»?
Дякуючи Боговi, ще не перевелися розумнi жiнки. На планетi
Грей з’явилася Юля. Вона вирiшила допомогти Андрiєвi й умовила
декiлькох товаришiв поїхати з нею. Iз собою дiвчина не забула взяти
живу воду. Ця чарiвна вода завжди рятувала життя людям, тож Юля
вирiшила нею скористатися. Дiвчина оббризкала водою Андрiя — i вiн
прийшов до тями. Тепер уже всi разом друзi оросили усю планету
живою водою. Мешканцi планети Грей пiсля прозрiння дiйшли думки,
що жили неправильно. Наче полуда спала з їхнiх очей, адже побачили
своїх дiток — худорлявих, брудних; планету, на якiй жили всi цi роки, —
знiвечену, запущену, спаплюжену, недоглянуту... I такий їх жаль узяв за
стiльки втрачених марно рокiв, що вони аж заплакали. Люди — i малi,
й великi — прийнялися мити, шкребти, фарбувати в яскравi кольори
свої будинки, саджати дерева, розбивати клумби, розчищати водойми,
засiвати поля.
74

I їхнi зусилля увiнчалися успiхом. Планета була врятована, буйним
цвiтом та зелом заквiтчалася вона. На обличчях мешканцiв нарештi
з’явилися щирi усмiшки, любов i злагода запанувала в родинах.
Тепер у наших героїв з’явилася нова екологiчна сусiдка — планета,
яку перейменували на Грiн.
Отак i в життi: чоловiки думають, що все зможуть зробити самотужки, але коли з ними щось трапляється — жiнки тут як тут. Бо ж
давно вiдомо: чоловiк — то голова, а жiнка — шия. А де ви бачили,
дорогi мої читачi, голову без шиї? Ото ж бо!
Василенко Дар’я Олегiвна,
лiтературний гурток «Першi ластiвки»,
м. Черкаси.
Керiвник: Журенкова Лариса Василiвна

Пусть из толпы я выделяюсь...
Пусть из толпы я выделяюсь,
Не: пью, курю или ругаюсь,
С наркотиками не дружу –
Об этом каждому скажу,
Что жить я трезво не стесняюсь!
Не красен тот, кто с синим носом
В угаре пьяном пристаёт,
А тот, кто с вежливым вопросом:
«Чем я могу тебе помочь?»
Не тот, кто кичится, ругается,
Пытаясь превосходство показать,
А тот, кто уважительно старается
Другим на недостатки указать.
И в наркотическом тумане
Уже не трогает чужая боль,
Что тяжело живётся маме...
Ты занят только сам собой.
Но неужели ты доволен,
Что ломит каждый твой сустав?!
Опомнись! Жизнь есть не неволя,
А полный радостей состав!

Глаза дурманом налиты,
Из уст звучит отборный мат.
Твои надежды и мечты
Уж синим пламенем горят.
«Все курят, ну и я курю» —
Вот незатейливый ответ.
А в результате — жизнь свою
Сжигаешь в дымке сигарет.
А может, стоит оглянуться
И другу руку дать свою,
Чтоб он помог тебе вернуться
На жизни новой колею?
Навстречу тянут тебе руки:
Вставай из согбенных колен,
Оставь зависимости муки,
Предав привычки в долгий плен.
Создай семью, прекрасный дом —
Там радость, счастье, смех,
И ждёт, поверь, тебя везде
Любовь, здоровье и успех!
Ляшенко Аделина Ивановна,
г. Полтава
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Я обираю тверезе життя!
Як багато у свiтi прекрасних речей:
Кольори веселковi для ваших очей,
Дзвiнка пiсня швидкого у лiсi струмка,
Пiд ногами родюча, багата земля...
Стати сiрим й безмовним може все лиш за мить,
I вiд розпачу серце нестерпно болить.
Це ж не лютi загарбники знищили все,
А ота оковита в небуття вас веде.
Зупиняється час, а минає життя,
Без минулого ти, i нема майбуття!
Те усе, про що мрiяв i прагнув колись, —
Як хмаринка, розтало, подiлось кудись.
Та людина всесильна, будь же сильним i ти —
Геть обiйми зеленого змiя спини!
Не потрiбнi гармати у цiй боротьбi,
Лише прагнення жити й любити твої.
Працювати, навчатись, ростити синiв
Завжди можеш на благо країнi своїй.
Українцiв хай будуть девiзом слова:
«Я обираю тверезе життя!»
Щеголяєва Алiна Олександрiвна,
с. Артемiвка, Харкiвська область

П’янкий запах iрису
Першовересень манив новизною. «Як воно буде далi?» — думала
Iрина, переступаючи порiг коледжу. Сонце ще по-лiтньому грiло землю, на сходах кучкувалися студенти, обмiнюючись враженнями пiсля
канiкул.
— Iриско! — гукнув Роман, — зачекай, пiдемо разом до гуртожитку.
Хлопець швиденько пiдбiг до дiвчини i, за шкiльною звичкою,
забрав у неї сумку iз конспектами.
— Як твiй перший день? Сподобалося на парах?
— Звичайно! Я так старанно вчилася, щоб сюди потрапити. Потрiбно зателефонувати додому, а то, мабуть, батьки переживають.
Iра та Рома з одного села, жили по сусiдству i вчилися в одному
класi. Вони з дитинства дружать, тому вирiшили разом поступати. Iра
дуже старанна дiвчина, вона закiнчила школу iз золотою медаллю, але
можливостi поступити до унiверситету не було, i її вибiр зупинився на
коледжi, який знаходиться в обласному центрi.
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Навчання проходило дуже швидко. За пiдручниками та конспектами студенти незчулися, як пройшла перша сесiя, яку вони вдвох склали
на вiдмiнно. Скiльки радостi було у батькiв, якими гордими вони були
за своїх дiтей!
Минав рiк за роком. Роман весь час проводив з Iрою, приходив до
неї до кiмнати в гуртожитку, i вони вдвох виконували важкi завдання,
писали лабораторнi.
Одного разу хлопець, як вже звиклося, прийшов до Iри. До неї
нещодавно пiдселили нову сусiдку, яка не дуже подобалася Ромi. Третiй,
останнiй курс був дуже важливим, потрiбно було старанно вчитися, щоб
скласти державнi екзамени. Хлопець надiявся трiшки попрацювати,
але дiвчата пiшли гуляти в парк, поки ще гарна погода. Це почало
повторюватися дуже часто. Багато разiв Роман нагадував Iрисцi про
навчання, але вплив нової сусiдки i бажання «насолодитися студентським життям» перемагали.
Якось ввечерi хлопець прийшов до подружки, щоб позичити трiшки порошку. Ще на початку коридору Роман почув гучну музику i смiх,
якi лунали iз кiмнати дiвчат. Дверi вiдчинила Iриска.
— Рома, ти чого прийшов? Вже пiзно, я нiчого вчити не буду! —
чiтко i впевнено сказала дiвчина.
— Та я за... — за вiдчиненими дверима Роман побачив веселу компанiю дiвчат i хлопцiв, якi голосно смiялися, на столi стояла пляшка
горiлки iз мiзерною студентською закускою, а в кiмнатi чувся запах
сигарет. — Iриско, ти п’єш? — запитав Роман.
— Чого тобi? — розiзлилася дiвчина. — Сьогоднi День студента!
А ми хто, по-твоєму? Невже не можна трiшки розслабитися?
— Iриско!... Але ж...
— Йди звiдси, Рома, не нервуй, — мов вiдрiзала Iра i закрила дверi
перед носом хлопця.
Роман довго чекав вибачення. Вже й Рiздвянi свята пройшли.
Часто друзi зустрiчалися, але так i не обмовилися словом. Iра вiдкрито
iгнорувала Романа.
На Паску в селi пiшли слухи, що Швидковода Iрина виходить
замiж. Роман так i не почав спiлкуватися з подругою, хоч завжди був
поруч i неодноразово здавав письмовi роботи замiсть Iриски, про якi
вона забувала. Хлопець зарекомендував себе в коледжi з найкращої
сторони, тому мав деякий вплив.
Державнi iспити Iрина здавала вагiтною. Батьком її майбутньої
дитини був один iз тих хлопцiв, яких не раз бачив Роман у компанiї
Iриски. А на випускний вечiр подружка не прийшла, вона лежала
в лiкарнi iз загрозою викидня.
Пройшло десять рокiв. Травневi днi були напрочуд теплими. Подвiр’я коледжу переповнювалося студентами-випускниками, якi давно
не бачилися i дiляться своїми досягненнями. Актова зала шумiла, лунав
дзвiнкий смiх i щирi привiти, лунала музика. На сценi з’явився декан iз
довгою промовою. За ним ще було кiлька номерiв, якi ставили студенти,
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а в кiнцi виступав кращий випускник 2005 року Добролюб Роман, який
на даний момент займає посаду заступника ректора даного навчального
закладу.
Вийшовши на сцену, солiдний мужчина у дорогому костюмi очима
шукав її. Виголошував промову, яку зазубрив без пам’ятi, а думки були
про неї... Але Iриски в залi не було. Вони не бачилися десять рокiв, хоч
родини жили по сусiдству. Про її життя Роман знав лише з розповiдей
батькiв: що має двоє дiтей, що не працює, бо чоловiк ревнивий, не пускає
дружину нiкуди, випиває, а за найменшу провину — лупцює. Роман
Сергiйович так хотiв побачити свою подругу дитинства...
Урочиста частина закiнчилася. Всi почали дiлитися по своїх групах. Остання надiя Романа ще жила, вiн пiдiйшов до групи Iриски
i почав пильно вдивлятися в обличчя, щоб впiзнати знайоме.
— О-о-о-о! — почулося ззаду, — то ти тепер начальнiк! Ха-ха-ха!
Роман повернув голову. Перед ним стояла вона. Але то була вже
зовсiм iнша Iриска: дешеве вульгарне плаття, попалене i нерiвномiрно
пофарбоване волосся, яке неакуратно було заплетене у хвiст, у руках
димiла цигарка, а обличчя й зовсiм чуже — землянисте, з неакуратним
i вульгарним макiяжем, iз пустим поглядом у таких рiдних очах. Вiд
неї пахло спиртним.
— Iриско! Невже ти такого майбутнього хотiла? — запитав Роман.
А вона лише голосно засмiялася i затягнула цигарку.
Остання надiя розбилася вщент i дзвiнким грохотом вдарила Романа. На його очах виступили сльози. Десять рокiв вiн жив мрiєю
побачити свою Iриску, як ранiше, поговорити з нею... Роман повернувся
i пiшов. Перед ним вiдкривався новий свiт з можливостями i впливами,
куди вiн мрiяв пiти вдвох з подружкою, але тепер вона залишилася
у дитячих та юнацьких спогадах.
Забiяка Дiана Тарасiвна,
с. Шманькiвцi, Тернопiльська область

Я живу тверезо
Я живу тверезо,
Обрав я таку путь.
Усi ми на терезах,
Не в алкоголi суть.

Хто випив раз, той вип’є вдруге,
А я не хочу жити так,
Без алкоголю життя краще!
Хто п’є — справжнiсiнький дивак.

Алкоголь — це зло i бiднiсть,
Вiн руйнує всiм життя.
Тож збережи ти свою гiднiсть,
Красу, любов i почуття!

Я хочу жити незалежно,
Життя дається тiльки раз,
Життя з тверезiстю — безмежне,
Життя з тверезiстю — це клас!
Ейдлiн Ростислав Вiталiйович,
м. Харкiв
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Я обираю тверезе життя
Я вважаю, що життя — це найвищий дар. Через алкоголь ти можеш втратити його. Якщо ти впустиш у своє життя «зеленого змiя», то
поступово позбудешся всього: майна, кар’єри, поваги близьких людей,
шансу бути щасливим з коханою людиною, посмiшок власних дiтей...
Прикро, що у наш час спиртнi «напої» заполонили увесь свiт, i це
повсякчас призводить до жахливих наслiдкiв: дехто втрачає здоров’я,
дехто через алкоголь стає безробiтним, дехто взагалi розплачується
життям за свою дурiсть i легковажнiсть.
Вiдомо, що алкоголь погiршує стан здоров’я. Доросла людина сама
несе за себе вiдповiдальнiсть, але ж дiти дуже часто беруть приклад
з дорослих i з раннього вiку починають вживати алкоголь. Вони сидять
у пiд’їздах, п’ють, курять, смiтять, ще й на стiнах пишуть. Молодь
вважає, що йти з пляшкою пива — круто, модно, а насправдi це —
слабкiсть.
Я дуже хочу, щоб люди одумалися та кинули цю гидоту. Менi
неприємно, коли я виходжу погуляти з дiвчиною або з друзями i бачу,
як люди у нетверезому станi падають, кричать, лаються. Вони не
розумiють, що виглядають просто огидно.
Безлiч катастроф трапляється тому, що люди в нетверезому станi
сiдають за кермо. Вони здатнi на необдуманi вчинки i можуть стати
загрозою життю нi в чому не винних людей.
Не губи себе, не руйнуй свого життя, не роби дурниць! Подумай
про своїх батькiв, про те, що чекає тебе попереду. Просто помiркуй,
яким буде твоє майбутнє життя, коли ти сам станеш чоловiком, батьком, опорою сiм’ї. Зараз ти пiдлiток, тобi здається, що все краще
попереду, але на тебе чекає багато життєвих випробувань. Якщо ти
вживаєш алкоголь, то в тебе може народитися хвора дитина; особливо страшно, коли п’є дiвчина, бо, кажуть, жiночий алкоголiзм важко
вилiкувати, а це може призвести до життєвої трагедiї.
Коли я виросту, я не буду вживати цi шкiдливi «напої», моїх дiтей
я виховаю так, щоб i вони не пили в майбутньому. Я за здоровий спосiб
життя. Краще займатися спортом, грати, стрибати, бiгати, ходити на
рiзноманiтнi гуртки, правильно харчуватися, бути взiрцем для оточення. На випивку молодi люди витрачають немалi грошi. Але якщо ти
заробляєш небагато, то який сенс у зайвих витратах? Краще вкласти
кошти у добру, корисну справу.
Поряд з тобою є люди, яким ти потрiбен, якi про тебе пiклуються, хвилюються за тебе. А ти добровiльно п’єш отруту, крокуючи
у смертельну безодню. Будь ласка, обери тверезiсть, не марнуй свого
життя!
Удуденко Владислав Вiкторович,
с. Хроли́, Харкiвська область
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Моя мета — життя без шкiдливих звичок
На мою думку, людство повинно бiльше пiклуватись про себе.
Багато хто вживає алкоголь, знаючи при цьому, як вiн шкодить їм.
Вживання спиртних «напоїв», тютюну та наркотикiв — це небезпечно. Курiння — це добровiльне знищення свого органiзму, придбання
невилiковних хвороб — вiд раку до туберкульозу.
Наркотики перетворюють людину у звiра. Як наркоман у стадiї
ломки виносить все з будинку заради дози, так i алкоголiк може скоїти
вбивство чи крадiжку заради «заповiтної» пляшки. Найстрашнiше те,
що вони цього навiть не усвiдомлюють. Тiльки коли настає покарання — настає прозрiння. Приголомшує, що п’ють, курять, вживають
наркотики навiть дiти. У них страшне дитинство.
Менi шкода, що люди в нашому суспiльствi навiть не думають про
наслiдки, до яких можуть призвести всi цi шкiдливi звички. Та вони
повиннi про це знати, бо це стосується кожного з нас!
Трокоз Iрина Юрiївна,
с. Троянiв, Житомирська область

Казка «Майбутнє у наших руках»

Дiйовi особи:

С’юзi
Собачка Боннi
Цар Токсикоманiї — Токсик Шкiдливий
Цар Алкозалежностi — п’яничка Боб
Цар Палiння — Додим
Цар Iгроманiї — Джимi Навт
Цар Наркоманiї — Коко

Земля така кругла, а свiт неповторний. Але, як кажуть, iдеалiв не
iснує. Тому й тут є своєрiднi «чорнi дiри», що все псують...
У Всесвiтi є планета, вiддалена вiд сонячної орбiти на тисячi
кiлометрiв, про iснування якої не знає жодна жива душа. Вона схожа на
звичайну пляму, i кольори тут здебiльшого лише чорнi i сiрi. Це планета
Шкiдливих Звичок. Сюди потрапляють люди, якi не в силi стримати
себе вiд алкоголю, тютюну чи будь-яких токсичних речовин. Найголовнiшими тут є царi. Це звичайнi прибульцi, якi прагнуть заволодiти всiм
живим i неживим. Вони мають своїх пiдлеглих, армiї вiйськ, помiчникiв
i земних рабiв (людей). Вся планета подiлена на царства-держави, де
царi правлять i вирiшують важливi питання, а люди для них — нiхто.
Кожне царство має свою назву, яка вiдповiдає шкiдливiй звичцi.
Токсикоманiя — середня за розмiрами держава, у яку потрапляють
тi, хто «захоплюється» токсичними речовинами. Править тут Токсик
Шкiдливий (третiй цар у своєму родi). Його тiло зеленого кольору, очi
блакитнi, на зрiст вiн невисокий, худорлявий. Токсик дещо вiдсталий
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у розвитку, адже тi, хто захоплюється токсичними речовинами, перестають мислити. Його реальнiсть вiдрiзняється вiд нашої, бо вiн чує
звуки по-iншому, iнакше сприймає простiр i час.
Головними помiчниками тут є Лак i Фарба. Саме вони допомагають приймати важливi рiшення царю, дають йому поради. Армiя
Токсика Шкiдливого складається з рiзних токсичних речовин: ацетону,
коректора, розчинника, клею...
Наркоманiя — схожа на Токсикоманiю, але вона бiльша у своїх
розмiрах. Правителем тут є Коко. Прибулець на вигляд кволий, але
високий, щоправда, завжди згорблений, очi його червонi. Складається
враження, що вiн не спав вiчнiсть. Характер Коко дуже суперечливий:
iнодi вiн агресивний, деколи занадто веселий.
Цар Наркоманiї з кожним днем втрачає зв’язок з реальнiстю,
живучи власними iлюзiями. У нього лише одна помiчниця, його «права
рука» — Доза. Саме вона вiдповiдає за всю армiю Коко, вiддаючи
їм накази. До армiї Наркоманiї входять рiзнi наркотики. Ця держава
має невелику кiлькiсть рабiв, адже земнi жителi не завжди втрачають
контроль над собою, спокушаючись наркотиками.
Iгроманiя — найменша держава. Тут править Джимi Навт. Цей
хлопчина — геймер. Вiн весь час проводить, граючи у комп’ютернi
iгри або на iгрових автоматах. Хлопець замкнений, трохи самотнiй,
невпевнений в собi, мовчазний. Його приваблює вiртуальнiсть, адже на
Землi вiн не одержав любовi i приємних вiдчуттiв.
Реальнiсть бентежить цього пiдлiтка. Правити вiн почав в Iгроманiї, адже став наступником першого прибульця, i за його часiв держава набула могутностi.
Радниками Джимi Навта є Комп’ютер i Гра. Армiя царства складається з iгрових автоматiв та азартних iгор. Найчастiше в якостi
рабiв тут опиняються пiдлiтки, яким не вистачає часу для живого
спiлкування, тому що вони «живуть» у вiртуальному свiтi.
Палiння — це чимала держава. Тут головою є Додим. Це дуже
неохайний прибулець. У нього завжди поганий запах iз рота, жовтi зуби,
сiрий колiр обличчя, але все iнше тiло фiолетове. Додим отримав своє
iм’я через те, що першим у свiтi почав вдихати дим дивним способом:
брав рослину, загортав її у папiр та запалював, вдихаючи дим з неї.
Цю дiю вiн називав палiнням. Згодом виникла i назва його держави,
i палiння стало популярним на Землi.
Головною рисою характеру Додима є агресивнiсть! «Правою рукою» цього правителя стала Цигарка, а разом з нею Тютюн. Армiя
складалася з величезної кiлькостi цигарок, якi приваблювали своїм
виглядом земних рабiв.
Алкозалежнiсть — це найбiльше царство на планетi, де усiм керує
п’яничка Боб. Вiн — прибулець, який не уявляє свого життя без щоденної дози алкоголю. На вигляд вiн весь синiй, адже на зовнiшнiсть
алкогольнi «напої» впливають не найкраще. А на характер ще гiрше.
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Боб має iнтелектуальнi та фiзичнi затримки розвитку, у нього низька
самооцiнка, i вiн неприємний у спiлкуваннi з оточуючими.
Допомагає йому у всьому помiчниця Горiлка i Пиво. А до армiї
входять й iншi «напої», починаючи вiд слабоалкогольних i закiнчуючи
iншим спиртним.
Усi держави схожi мiж собою намiрами i впливом. Щотижня тут
прийнято влаштовувати збори, про якi не забуває нiхто. На зборах
вирiшуються питання щодо нових iдей для поповнення колонiї рабiв.
А чи знаєте ви, як царi та їхнi помiчники заманюють земних
жителiв до планети Шкiдливих Звичок? Щодня до прилавкiв магазинiв надходить чимало продукцiї, постачальником якої є ця планета.
У продуктових магазинах на полицях лежать пляшки з алкоголем, або
цигарки, чи нова гра, або ж будь-яка токсична речовина. Вони вислiджують людей з малою силою волi, приманюючи їх своїм виглядом,
обгорткою, назвою. А коли щось шкiдливе потрапляє до людської оселi,
воно наче збiльшує бажання людини спробувати ще такого. Саме з цього
моменту i розпочинається найгiрше. Коли людина перестає вiдчувати,
що так жити ненормально, — царi забирають її до своїх царств-держав.
А вже тодi й вiдбувається процес змiни думок, iнтелекту та фiзичних
можливостей. Цей процес проходить щодня, а щотижня царi приїздять
на Землю за новими жертвами.
I ось одного дня сталося те, на що нiхто не очiкував. На Землi значно зменшилася кiлькiсть людей, а планета Шкiдливих Звичок
поповнилася рабами.
С’юзi сидiла вдома, переглядаючи улюблений фiльм, як тут стрiчка обiрвалася та по телевiзору почали передавати екстрений випуск
новин. Панi ведуча говорила швидко i тривожно:
— Любi мешканцi, одумайтесь! Населення наче вимирає! Алкогольнi вироби, токсичнi речовини, наркотики, цигарки та iгровi автомати
взяли в полон людство. Зараз бiльша половина населення сидить вдома,
переглядаючи цей випуск, а хтось безкарно робить шкоду державi, собi
та своїм наступникам i спiвмешканцям. Перестаньте! Перестаньте! I ще
раз перестаньте! Навiщо псувати своє майбутнє? Чи не ви у минулих
соцопитуваннях запевняли нас, що «Тверезе життя зараз — запорука
здорового потiм!»? Чи не ви прагнули жити в культурнiй i розвиненiй
державi? Схаменiться! З вами була Луїза Кот, до наступних зустрiчей
i здоров’я вам!
С’юзi спочатку була обурена, що улюблену стрiчку було перервано,
та все ж продовжила дивитись фiльм. I тут час дiйшов до сцени, де пiдлiтки ходять по вулицях з цигарками, випиваючи «енергетики», юнаки
вживають наркотики, «живляться» клеєм, розчинником i фарбою, та
майже всi вони залежнi вiд комп’ютера. Дiвчинка була збентежена, було
гидко бачити, що у фiльмах це вважається «крутим».
Наступного дня слова ведучої не йшли з голови С’юзi. Вона весь
час думала: «Що, якщо на Землi залишиться лишень вона i її собака?
Що буде, коли всi зникнуть?»
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Про роздуми С’юзi здогадувалася її собака Боннi. Декiлька днiв
вона нiби читала думки дiвчинки, а згодом й сама заговорила:
— С’юзi, чи не забула ти, що зараз у свiтi екстрена ситуацiя?
— Звiсно нi... — задумавшись, сказала С’юзi. I здивувалась: —
Боннi, невже ти розмовляєш?
— Так, але зараз не про це. Пам’ятаєш, учора тобi наснився сон?
У ньому з’явилася Чарiвниця з фiльму, який ми дивимося щовечора...
— Боннi, я нiчого не розумiю, звiдки ти знаєш мої сни? — перебила
дiвчинка.
— Просто собаки — розумнi iстоти i здатнi на бiльше, нiж думають
люди. Може, я все-таки продовжу?
— Гаразд, — спокiйно мовила С’юзi.
— Так от, та Чарiвниця врятувала пiдлiткiв вiд згубних звичок
i завершила словами «Наступним можеш бути ти!» Я впевнена — вона
вела мову саме про тебе, С’юзi!
— Ти що, це ж лише фiльм! I це не справжня чарiвниця! Це її роль,
це сценарiй. Так було заплановано!
— С’юзi, а чи не ти постiйно запевняєш мене, що дива iснують, що
завжди слiд вiрити в чудеса i дiяти?
— Я... Але все-таки — це фiльм...
— Давай лише спробуємо!
— Добре, але завтра. Сьогоднi наберемось сил!
Дiвчинка лягла до свого лiжка, собака зручно вмостилася на своєму мiсцi. С’юзi не могла заснути, й тому вирiшила почитати. Вiдкрила
улюблену книгу i побачила, що сторiнки зовсiм не вiдповiдають заголовку. А картинки навiть лякають.
Ця книга була таємним посланням Чарiвницi. Вона обрала С’юзi,
тому що знала, що саме ця дiвчинка здатна врятувати Всесвiт. На
сторiнках пiдручника розповiдалося про планету Шкiдливих Звичок
i про те, як злi прибульцi прагнуть загарбати земних жителiв до своєї
планети.
Дiвчинка читала з великим захопленням, i справа дiйшла до головного — таємного листа в кiнцi книги. В ньому були написанi чiткi
вказiвки, що має робити С’юзi: «Завтра вiдразу ж берися до справи!
Разом iз Боннi ви здатнi врятувати людство! Що робити, ти знаєш
i сама, адже твоє серце все пiдкаже. Головне — не запiзнись! Прибульцi
вiд’їдуть завтра на планету Шкiдливих Звичок iз сотнями людей. Але
щоб тобi було спокiйнiше, я надiлю тебе магiєю. Нею ти можеш скористатися лише один раз. Зроби це розумно! Не запiзнись! Головне — не
запiзнись!»
С’юзi вдумалася в суть слiв. I її зацiкавила спiвпраця з улюбленою собакою. Наступний день розпочався зi слiв: «супергерої врятують
свiт».
З книги, яку С’юзi читала вчора, вона дiзналася, що царi приїздять до центру мiста на звичайному автомобiлi i спостерiгають за
перехожими, не виходячи з нього. Автомобiль здається маленьким, але
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насправдi туди вмiстяться сотнi людей, а у малолюдному мiсцi вiн не
поїде, а злетить! Також їй було вiдомо, що люди, наче зачарованi,
знають, куди їм iти, та один за одним ступають у машину, не помiчаючи
нiчого навколо себе.
С’юзi вирiшила попрацювати агентом пiд прикриттям, а собака
була супроводжуючою (саме так вони вирiшили, поки бiгли до центру
мiста). Дiвчинцi та Боннi вдалося прослизнути непомiтними. У машинi
вони сидiли поряд з багатьма «диваками», а керували автомобiлем царi.
Летiли через космiчний простiр повз планети i, оминувши Сонячну
систему, прибули до «чорної дiри». Тут все було занедбано.
С’юзi i її собака вирiшили дiяти рiшуче, i тому дiвчинка голосно
закричала: «I вам це все подобається? Цей бруд i цi шкiдники? Я вас
не розумiю, як можна так жити!»
Царi обернулися i глянули на нахабну дiвчину. Їх здивувало, що
вона така маленька i така смiлива. Але, побачивши собаку, ледве не
повискакували один одному на руки. Цим вчинком вони розсмiшили
собачку Боннi. С’юзi вирiшила швидше покiнчити з ними, але хотiла
зробити це мирним шляхом, i тому сказала:
— Давайте так: я пропоную вам угоду, а ви погоджуєтесь, iнакше
ця собака всiх з’їсть.
— Нахабне дiвчисько, як ти смiєш так з нами говорити, — мовив
Токсик, — ти не можеш нас з’їсти!
— А я й не збиралася, це зробить вона, — i показала пальцем на
собаку.
— Ти не зможеш мене з’їсти, — твердив своє цар Токсикоманiї.
Тодi С’юзi припинила суперечку. Хвилинку подумавши, вона мовила:
— Ось бачите, до чого призводить ваше ставлення. Ви вживаєте
всi цi шкiдливi речовини, а потiм страждаєте, а дехто й недочуває.
Спробуйте провести хоча б один день здорово — i зрозумiєте, яку
важливу роль грає у вашому життi ваше самопочуття.
Царi, щось обговоривши i трохи подумавши, сказали:
— Гаразд, ми згiднi.
Але насправдi думали так: «Виконаємо прохання нахабної дитини
i вiдправимо її додому».
Тодi С’юзi подумала: «З чого ж почати? Де взяти яблука, воду?..»
I вирiшила, що розумно буде, якщо вона використає магiю задля iнших,
адже добро творить дива. Дiвчинка загадала бажання: «Я хочу багато
фруктiв, тренажерiв, джерельної води i книжок!» Книжки допоможуть
виховати культуру — саме так думала С’юзi.
Ось i з’явилися всi потрiбнi речi. Прибульцi були збентеженi i трохи
наляканi, але погодилися виконувати накази дiвчинки.
— Ну що ж, почнемо. Перше, що ви робитимете — займатиметеся
спортом. Тодi ви будете гарнi, як я, i сильнi, як Боннi!
— А що це таке? — поцiкавився Додим.
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— Спорт — це фiзичнi вправи. Повторюйте за мною!
С’юзi присiдала, стрибала, бiгала. А прибульцi i полоненнi ними
люди робили все це з великою цiкавiстю. Перше завдання вразило їх,
i вони вiдчували себе не такими кволими, як ранiше.
— Далi здорове харчування i вживання води. Робiть все те, що
роблю я! — сказала С’юзi.
Прибульцi i всi присутнi знову повторювали за дитиною. Вони
почувалися бадьорiшими. Потiм дiвчинка вирiшила зайнятись вихованням нещасних i дала кожному книгу. Земнi люди умiли читати i робили
це з легкiстю, мiняючись пiдручниками, а ось прибульцi лише стиха
шепотiли:
— Ти вчиш iноземнi?
— Нi.
— I я.
— То що робити?
— Може, в тої спитаємо?
— Давай — це єдиний варiант.
С’юзi почула цi перемовини i, смiючись, пiдiйшла до iншопланетникiв. Дитина розказала їм алфавiт, показала, як писати, i трохи почитала
сама. Й тодi прибульцi вирiшили, що здоров’я виглядає краще, нiж
«безтурботне життя», багате на хвороби i слабкiсть. С’юзi пояснила
мешканцям планети Шкiдливих Звичок, що земнi люди — їм не раби
i їхнє мiсце на Землi поряд з близькими. А якщо всi жителi цiєї планети
прагнуть досконалостi i краси, то нехай насадять дерев i квiтiв. Цим
озеленять свою планету i очистять! А ще нехай змiнять назву.
Пiсля цих справ i порад усi повернулися до своїх домiвок. С’юзi
i Боннi приїхали втомленi i вiдразу полягали спати. Їхнє «завтра» розпочалося з хорошого настрою. А приємним стало те, що тепер телевiзiйнi
ефiри були заповненi новинами про дiвчинку, яка врятувала людство.
Ввечерi С’юзi знову взяла ту «магiчну» книжку, i вже тепер там
змiнилася палiтурка. На нiй було намальовано озеленену щасливу планету пiд назвою «Кориснi Звички», i лише одна сторiнка була чистою.
Саме там дiвчинка й написала:
«Майбутнє в наших руках! I якщо кожен буде берегти себе, його
наступники стануть здоровими. Люди мають бути тверезими i не
вживати наркотики, щоб бути щасливими. I якщо впадеш саме ти,
негайно пiдiймайся i роби все, щоб не бути наркоманом чи п’яницею!
Тверезе життя зараз — запорука здорового потiм! Бережiть себе
й озеленiть здоров’ям весь свiт!»
Бояр Дiана Русланiвна,
м. Луцьк

85

Пишуть учнi 8 класiв

Життя без обману
Тверезий i ясний, спокiйний й розумний,
I в соцiум вiльно крокуєш з думками.
Спокiйнi i мама, i тато за тебе,
Бо знають, що поряд нема алкоголю.
Ти вiльний, бо чистий.
Ти чесний, вiдкритий.
Ти свiтлий, бо вiрний
Своєму життю, життю без обману.
Кормiлець Алiна Вiкторiвна,
с. Новий Бурлук, Харкiвська область

Гiмн життя
Коли навкруги стiльки лиха,
Сумних, невеселих подiй,
Все бiльше людей поглинає
Зелений безжалiсний змiй.
Дивитися болiсно й страшно
В обличчя iз небуття:
Нема в них нi сенсу, нi вiри,
В очах їх немає життя!
Життя проживу я тверезо!
Так, в цьому упевнена я.
Бо щастя найбiльше у свiтi —
Весела, твереза сiм’я!
Я мрiю, щоб це страшне лихо
Усiх нас в життi обiйшло,

Бо пиво, тютюн та горiлка —
Найбiльше у свiтi зло!
Згадайте легенду про Кая,
Який вiд горiлки згорiв.
Яка ж то отрута страшная,
Якщо палить навiть чортiв!
Хай люди втрачають свiдомiсть
Вiд аромату бузку,
Вiд дивного цвiту конвалiй,
Вiд спiву пташок у лiску!
Нехай кожен скаже для себе:
«Тверезiсть — це нацiї скарб!»
I лише тверезим побачиш
Життя в розмаїттi всiх фарб!
Жук Валерiя Володимирiвна,
м. Харкiв

86

Я обираю тверезе життя!
Я — за тверезий спосiб життя!
За життя без дурману, що руйнує буття...
За квiтучу країну, за щасливу сiм’ю,
Усмiхнену матiр, веселу дочку.
Бо оковита — це зло, що руйнує сiм’ю,
А мати частенько втирає сльозу,
Дiти бояться батька свого,
Саме за це зневажають його.
Алкоголь — жахлива штука,
Для здоров’я це — отрута.
Вiтамiни споживай,
Оковиту забувай!
Краще спортом ти займись,
Людям й свiту посмiхнись,
Своїм щастям i сiм’єю дорожи
I здоров’я — скарб свiй — збережи!
Тисячна Оксана Миронiвна,
с. Кретiвцi, Тернопiльська область

Я за здоровий спосiб життя — життя без алкоголю
На даний час в Українi та iнших країнах є дуже велика проблема —
алкоголь. Дуже часто вживають його не тiльки дорослi, але i пiдлiтки.
Вживаючи алкоголь, вони руйнують своє здоров’я, а то i життя. Адже
алкоголь руйнує внутрiшнi органи: печiнку, нирки, пiдшлункову... Навiть у дорослої людини органiзм не витримує навантажень. Що казати
про дiтей? Адже у них органiзм ще не сформований.
Дiти переважно вживають алкоголь через те, щоб привернути увагу своїх однолiткiв, а також ще й тому, що так роблять їхнi батьки. Ось
ця необережнiсть батькiв може повнiстю вплинути на майбутнє їхнiх
дiтей. Отже, батькам потрiбно замислитись над своєю поведiнкою, адже
вони є авторитетом для дiтей. Їхню поведiнку дiти повторюватимуть
упродовж свого життя.
Любi батьки! Будьте для своїх дiтей зразком. Не подавайте їм
поганого прикладу.
Я за здоровий спосiб життя — життя без алкоголю.
Сольник Христина Iванiвна,
с. Довге, Тернопiльська область

87

Тверезе життя
Щоб мати здоров’я, роботу, родину,
Нiколи не пий нi горiлки, нi пива.
Займайся ти спортом, читай та гуляй,
Та тiльки «напої» спиртнi не вживай!
Мiрошнiченко Андрiй Олександрович,
м. Харкiв

За дитячi мрiї!
Як тим дiтям важко жити,
В кого татко любить пити...
Рiдним — сором, дiтям — жах
Iз сльозами на очах.
Алкоголь веде до втрат
I руйнує все пiдряд:
I стосунки, i людей,
I майбутнє для дiтей...
Нищить все людське, одразу
Викликаючи вiдразу...

Небайдужi всi! До бою!
Геть рекламу алкоголю!
Бiзнес-дядечки хорошi,
Не рахуйте бруднi грошi!
Не губiть людськi життя!
Час настав для каяття!
Потурбуймось про здоров’я
Й свiт наповнимо любов’ю,
Щоб в здорових сiм’ях дiти
Могли мрiяти й радiти!

Чумак Галина Вiкторiвна,
м. Бердичiв, Житомирська область

Я обираю тверезе життя
На вулицi весна — пора вiдродження.
Iдеш i посмiхаєшся, так тепло на душi.
Та раптом — чоловiк: лежить, мов вiдгороджений,
I пляшка лиш виднiється в руцi.
Вiн був таким, як ми, мав друзiв i сiм’ю,
Читав книжки, дивився телевiзор.
Вiн не казав, що жив в раю,
Але майбутнє виявилось грiзним.
В один момент зламалось все:
Життя, сiм’я, i навiть телевiзор.
Його, мабуть, нiщо вже не спасе,
А винен алкоголь — безжалiсний руйнатор.
Спробував раз... «Хiба це так погано?
Не звикнеш швидко», — думалось йому.
Аж ось, ледве перебира ногами,
Повзе собi по склянку ще одну.
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I нiби жаль його: занапастив життя своє,
Але ж зробив це сам, нiхто його не змусив.
I думалось, що сила волi в нього є,
Та алкоголь все вмить порушив.
Проходиш повз, i серце защемляє.
Вiн був таким, як ми, вiн просто жити хтiв...
I ось уже дверцята розтуляє
Свiт алкоголю, свiт жахiв.
Вiн знехтував усiм, забув про рiдних,
Коли до випивки тягнулася рука.
Тепер блукає помiж жалюгiдних,
Таких як сам, на помiч лиш гука.
* * *
Хiба хтось хоче повторити його долю?
I втратити усе — надiю навiть на життя.
Давайте ж скажемо ми алкоголю
Вiдверте «Нi!» заради майбуття.
Iваненко Ольга Володимирiвна,
м. Житомир

Мiй тато
В життi хороших прикладiв багато,
Але для мене кращий в свiтi — тато!
Я з татом — на рибалку i в кiно.
Є спiльне в нас захоплення давно:
Ми поважаємо i полюбляєм спорт,
Ранковий бiг, футбол i баскетбол.
Саджаємо дерева у саду.
Я поряд з ним iз гордiстю iду!
Коли спитав, як став успiшним вiн,
Подумавши, мiй тато вiдповiв:
«Легких шляхiв, мiй синку, не буває.
Та тiльки той всi труднощi долає,
Хто в працi — чесний, до людей — привiтний,
Хто друг хороший, добрий i надiйний,
Хто всi поганi звички обминає,
Життєвий успiх i добробут здобуває!»
Галак Ярослав Олександрович,
м. Яготин, Київська область
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Країнi потрiбна здорова нацiя!
Країнi потрiбна здорова нацiя!
Тож, брате, не пий!
Потрiбно нам спортом займатися!
В собi алкоголiка вбий!
Цiннiш за здоров’я нема нiчого —
Про це завжди пам’ятай!
Не слухай «друга» хмiльного,
Краще книги читай.
Ти потрiбен своїй країнi!
Чуєш мене?!
Кидай спокуси змiїнi,
Бо здоров’я пiде!
Попич Лiдiя Володимирiвна,
с. Витвиця, Iвано-Франкiвська область

Казка «Тверезе життя — це не казка, а реальнiсть»
За горою, у лiску було царство, в якому королеву було звати
Здоров’я. Погода в царствi завжди була чудовою. Небо було чистим
i безхмарним, свiтило яскраво сонечко. В її царствi люди не мали
шкiдливих звичок та займалися спортом. У царствi Здоров’я всi були
привiтними, допомагали один одному, нiкого не ображали та завжди
посмiхалися.
Але було ще одне царство, в якому королем був Алкоголь. Всi
жителi цього королiвства хворiли та мали шкiдливi звички. В їхньому
царствi постiйно було похмуро, майже нiколи не було сонечка, пташки
не спiвали в садах. Жителi часто були непривiтним один з одним.
Їхнiй король постiйно змушував жителiв працювати на нього та постiйно насмiхався над своїми пiдданими за те, що вони були такими
безпорадними.
Цi два королiвства не мирилися та ворогували один з одним.
Одного разу король Алкоголь зiбрав навколо себе найбiльших прихильникiв для того, щоб пiдкорити царство здоров’я. Взявши до рук зброю,
армiя Алкоголю виступила проти армiї королеви Здоров’я. I перемогу
отримав зловiсний Алкоголь...
Пiсля цiєї битви Алкоголь вигнав красуню Здоров’я i почав правити в її королiвствi. Королева дуже хвилювалася за своїх жителiв. Вона
розумiла, що тепер до них не будуть ставитися так добре, як вона.
Минуло декiлька рокiв, i якось красуня Здоров’я дiзналася, що всi,
хто вели здоровий спосiб життя, почали хворiти та згодом помирали
вiд алкоголю. Їй це не сподобалося. Королева вирiшила, що потрiбно
рятувати людей. Вона зiбрала тих, хто залишився з нею, i пiдняла
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повстання проти королiвства Алкоголю. В довготривалiй i запеклiй
боротьбi перемогу здобула красуня Здоров’я.
Коли обома царствами почала правити королева Здоров’я, всi жителi зрозумiли, що не потрiбно було слухатися i пiдкорятися Алкоголю,
а необхiдно пiдтримувати королеву.
Вiдтодi мешканцi царств почали вести здоровий спосiб життя, не
ображали iнших, при зустрiчi вiталися, а на їхнiх обличчях були щирi
посмiшки.
А король Алкоголь жив собi у далекому вигнаннi один, i нiхто до
нього не хотiв повертатися.
Бабич Владислава Михайлiвна,
с. Мажарка, Харкiвська область

Розмова з татом
Сергiйко в тата запитав:
— Чого учора зранку
Дядько Микола так кричав,
Лаяв малу Оксанку?

Звiсно ж, де чарка, там i сварка —
Страждає вся родина:
Не пожалiє нi дружину,
Анi малу дитину...

Чого побив тiтку Дарину,
Прогнав усiх iз хати:
I тiтку, i Оксанку, й Польку?
Чом вiн так робить, тату?

Сергiйко батька мовчки слухав,
Потiм промовив стиха:
— Тепер я, тату, зрозумiв:
Вiд чарки усе лихо.

Батько на сина подивився,
Погладив голову вихрасту:
— То все горiлка, синку мiй,
Вiд неї всi нещастя.

Коли я виросту великий,
Не питиму нiколи,
Щоб не страждали мої рiднi,
Як у сiм’ї дядька Миколи.

Дядько Микола — майстер знаний,
Умiє все робити:
I кран полагодити, й праску,
Й паркан загородити.

Я буду дбати про родину,
Як ти, мiй любий тату,
Буду любити всiх, жалiти
Й багато працювати.

Ото сусiди його й кличуть
Та просять допомоги,
А замiсть плати — наливають
«Сто грамiв» на дорогу.

Бо знаю добре: у сiм’ї
Усi щасливi та веселi,
Лиш коли злагода i мир
Панують у оселi.

А де чарчина, там i друга,
Третя, четверта, п’ята...
Буває, так його «пригостять» —
Ледь приповзе до хати.
Магоня Кристiна Євгенiївна,
с. Чайкине, Чернiгiвська область
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Лютий ворог алкоголь
Лютий ворог — алкоголь,
Вiн ослаблює контроль,
Губить тiло, як отрута.
Отака ця сумiш люта.

Друзiв сварить вiн раптово
Через зайве й гостре слово.
Бiйки, сварки й матюки —
Алкоголю наслiдки.

Я тверезiсть обираю,
Алкоголю не вживаю.
I без нього на Землi
Є чим зайнятися менi.
Володарська Лiя Артемiвна,
м. Охтирка, Сумська область

Тверезiсть — у сiм’ї лад
Тато, мама, я i сестричка-метелик (так часто називав її тато), а ще
бабуся i дiдусь — за святковим столом. На ньому багато смачних страв
i великий красивий торт iз свiчками. У мами день народження. Всiм
радiсно. Тато жартує. Мама щаслива...
Недiля. Сьогоднi всiєю сiм’єю йдемо до рiчки. Тато готує вудочки
(будемо, звичайно, рибалити), я збираю сухий хмиз, мама вибирає мiсце, де буде варити смачну пшоняну кашу, а Галинка бiгає вiд квiточки
до квiточки — ганяється за метеликами.
Аж надвечiр ми повертаємося додому — веселi i радiснi. Нам усiм
разом хороше!
Та якось непомiтно пiдкралася в нашу родину бiда: тато почав
затримуватись на роботi. А додому приходив, як вiн казав, «випивши».
Те «випивши» почастiшало, втекла з хати радiсть, а поселилися сварки
i сльози. Тато вже не цiкавиться моїми успiхами в школi, все рiдше бере
сестричку на руки, кричить на маму, штовхає її — оселився в сiм’ї страх.
Сьогоднi знову з татової «ласки» ми розбiглися з дому. Мама
з Галинкою, мабуть, до бабусi й дiдуся, а я — пiд гору у яблуневий
садок, де є в мене курiнь-схованка. Зi мною, як завжди, i мої друзi —
песик Бровко i котик Мурко. Бровко намагається лизнути мене в щоку;
Мурко, притулившись до мене, почав муркотати щось заспокiйливе.
Моє серце, сковане нещадно страхом, наповнене сумом, вiдходить,
переповнюється якимось незбагненним почуттям.
Бо ж навколо стiльки радостi! Свiт який веселий! На лужку попiд
горою сонце розгубило своїх соненяток — розцвiла килимком кульбабка.
У садку трудиться дятлик, хвостата сорока перекрикує зозулю. Одуд
грає на дуду, а деркач дере на тiльки йому вiдомому музичному iнструментi. До пташиного хору, у якому найвищi ноти бере, звичайно ж,
соловейко, приєднується десь з-пiд неба жайворонок. Якусь пташку
намагається переспiвати шпачок. Як гарно жити!
92

I все ж тривога не залишає мене. I знову тато «випивши». А що ж
буде далi? Невже буде так, як говорить мама: «Ми не будемо далi жити
разом з батьком, бо ж не можу я бiльше терпiти...»?
А як же це — без тата? Я не хочу жити без тата! Адже не так
давно нам було добре всiм разом. Як вiдмовитись вiд рибалки з татом,
вiд гри з ним у шахи, вiд прогулянок на лижах до зимового лiсу або на
каток у вихiднi днi?!
За цими думками я не помiтив, що вже стемнiло. Надi мною вже
цвiтуть зорi. Iз-за хмарки спiвчутливо поглядає на мене мiсяць. Давно
пора додому. А я боюсь. Там п’яний тато...
I все ж я iду. Ще не знаю, як, але я буду боротись разом з мамою
i сестричкою, допомагати татовi повернутися до тверезого життя, щоб
у нашiй родинi знову запанували мир, злагода i радiсть! Я знаю, що
тато добрий, що вiн любить нас, що вiн сильний i вийде переможцем
у двобої зi страшною бiдою. Я вiрю: ми ще будемо гордитися ним!
Дон Олександр Олександрович,
с. Суботiв, Черкаська область

Тверезiсть — у сiм’ї лад
Кожна людина задумується: «Яка це щаслива сiм’я?» Можливо, це
сiм’я, яка складається з двох дорослих, хлопчика i дiвчинки. Можливо,
це сiм’я, в якiй живе ще й собака або кiшка. Не знаю, у кожного свої
iдеали, але я впевнена, що нiхто не думав: «Яка це нещаслива сiм’я?»
Я й сама не знаю, але задумайтесь та уявiть.
Одного разу у парку я познайомилася з дiвчиною. Iринка була
невисокого зросту, мала русяве волосся i веснянки. Вiд неї вiдсвiчували
промiнчики добра, бiльш чуйної людини я ще не зустрiчала. Вона
завжди розповiдала про своїх друзiв, про школу, про своє мiсто, але
нiколи не про батькiв. Я поцiкавилася, яка в неї сiм’я, але Iринка
тiльки похнюпилася, а через певний час сказала: «Велика i дружна».
Я здивувалась такiй вiдповiдi, але нiчого не промовила. Лише через
деякий час Iринка наважилась розповiсти про свою родину.
Її сiм’я — це дiти у дитячому будинку, вихователi. А справжнi
батьки — то тiльки слово i нiчого бiльше. Адже мама i тато Iринки
вели нетверезий спосiб життя. Вони навiть змушували дочку ходити їм
по випивку. Це було жахливо! У той час вона хотiла, щоб мама навчила
її готувати, цiкавилася її справами у школi — але нi... Тому дiвчинка
i втекла до дитячого будинку. Тут їй добре, тут вона зрозумiла, що її
не будуть зраджувати.
Вона винесла урок iз цiєї ситуацiї: потрiбно жити тверезо!
Сьомiна Катерина Володимирiвна,
м. Золотоноша, Черкаська область
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Ми за тверезе життя
В чiм сенс життя? Скажи менi, юначе!
Невже у тiм, щоби отримать забуття,
Коли iз друзями iдеш гуляти,
Беручи пляшку пива чи вина?
Чому б тобi не захопитись спортом,
Чи може — зацiкавитись кiно?
Надалi можна мандрувати свiтом,
Знайти у книгах золоте зерно.
Навкруг тебе всього дуже багато,
Вмiй обирати, визнаючи головне!
I зрозумiй, що алкоголь лиш буде заважати
Здiйснити мрiї, народить дiтей...
Бо щастя кожному приносять дiти,
В них сенс життя — твого, мого i всiх...
I я тобi бажаю зрозумiти,
Який важливий цей дитячий смiх!
Чому? Чому не помiчаєш,
Повз тебе швидко плине як життя?
Колись, мабуть, про все це ти згадаєш,
Коли вже втратиш час, здоров’я i буття...
Горохова Валерiя Юрiївна,
смт Червоний Донець, Харкiвська область

Я обираю тверезе життя!
Алкоголь — не друг людини,
Знає кожен це школяр.
На печiнку згубно дiє,
Руйнувать вiн добре вмiє.
Виникнуть хвороби серця,
Як вживатимеш його,
I усi це добре знають...
Та однаково вживають.
Так не можна, не годиться!
Краще вже води напитись —

Органiзм не руйнувати,
Алкоголю не вживати.
Вранiшню робить зарядку,
Присiдати для початку.
Грати в iгри, у квача,
На дворi ганять м’яча.
Якщо будеш так робити,
То здоровим будеш жити.
Добре нам без алкоголю!
Бережи своє здоров’я!
Борщова Вiкторiя Русланiвна,
м. Дубно, Рiвненська область
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I буде твереза вся Україна!
Десь, колись, в однiй країнi
Сталось незбагненне диво:
Не було там зла, хвороби,
Люди жили всi щасливi.
Не було там нi потреби,
Не було нужди якої,
Було там блакитне небо,
Рiки несли чистi води.
Щоб людина сумувала —
То нiхто не чув такого.
Всi там в мирi працювали,
Туги не було нi в кого.
Там Тверезiсть — королева,
А король — то Глузд Здоровий.
Люди мали кришталевий
I чудовий свiтлий розум.
I нiхто чужий у ту країну
Не ступав iще ногою,
I нiхто не був знайомий
Iз усякою бiдою.
Це був острiвець прекрасний
Серед моря в океанi —
Свiт то був тихенький, ясний,
Слова всi не знали «п’яний».
На перший погляд, iдеальна країна, описана вище, iснувати не
може, адже ми не уявляємо держави, в якiй не вживають алкогольних
«напоїв». Але це зовсiм не так!
Справдi, сучасний свiт може iснувати без спиртних «напоїв» i тих
людей, якi їх вживають. Такий варiант, де усi мешканцi тверезi, цiлком
реальний.
Скажiмо, якщо люди будуть вести тверезий спосiб життя, рятувати вiд алкогольної залежностi iнших, то буде «ланцюгова реакцiя»:
дорослi навчатимуть своїх нащадкiв не вживати спиртних «напоїв»
i сприятимуть зниженню алкогольної залежностi наступних поколiнь.
Тому нехай не сьогоднi, та вже через декiлька рокiв ситуацiя суттєво
змiниться. Українцi почнуть вести здоровий спосiб життя.
I тодi вся Україна стане тверезою державою.
Нечесний Ярослав Iванович,
м. Копичинцi, Тернопiльська область

95

Я обираю тверезе життя
Я обираю тверезе життя,
Без нього не буде у всiх майбуття.
Твереза людина може багато:
Минати проблеми, мрiяти й лiтати.
Твереза людина має роботу.
Це краща для неї винагорода.
Має дiтей i щасливу родину,
Освiтлену радiстю кожну днину.
Має можливiсть вiдпочивати
В Єгиптi, Канадi чи у Карпатах.
Я обираю тверезе життя,
Без нього не буде у всiх майбуття.
Ковальов Олександр Артурович,
м. Золотоноша, Черкаська область

Буде твереза вся Україна
Для всiх людей на свiтi
Сiм’я — завжди святе,
Але що ж нам потрiбно?
Це «щастя неземне»?

Займатись краще спортом,
Ходить у тренажерний зал.
Ви грайтеся з малечею,
Їй придiляйте час!

Та буть тверезим треба,
Не пить i не курить,
Та цi страшнi потреби
Назавжди вiдпустить!

Тодi всi сiм’ї на Землi
Поганi звички кинуть враз.
Тверезi станем назавжди!
I буде лад у нас!
Васькiвська Юлiя Богданiвна,
м. Коростень, Житомирська область

Казка «Перший досвiд Петрика»
Кожна казка починається зi слiв: «Жили-були...» або «В деякому
царствi, славнiм государствi...» А моя казка не така. Думаю, її варто
прочитати всiм i помiркувати.
Це було не так давно. Петрик — мiський їжачок — нiколи не був
у лiсi. Й ось випала така нагода — пiти класом на прогулянку. Учитель
Михайло Потапович попередив усiх дiтлахiв, щоб далеко не заходили,
не брали отруйних грибiв i, найголовнiше, — не чiпали прозору рiдину,
яку люди залишили. То — отрута, до того ж неприємно пахне.
Всi однокласники розбiглися, з цiкавiстю вивчали кожну дрiбничку. Але через годину Петрику-їжачку стало нудно, йому хотiлося бiльше
адреналiну, бiльше пригод. I вiн пiшов далеко вглиб лiсу.
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Перше, на що вiн натрапив, — та сама прозора рiдина у пляшцi.
Тiльки-но їжачок взявся за неї, заговорила до нього Совiсть: «Агов!
Ти що?! Подумай про майбутнє. Ти сам будуєш своє життя. Ти сам
вибираєш шлях, сам обираєш кольори — темнi чи свiтлi, сiрi чи яскравi,
щоб розфарбувати своє життя.
Хочеш пригод, вживши цю рiдину iз пляшки? Це — не вихiд. Вона
додасть тобi адреналiну, та забере у тебе життя.
Ти сильний! Вилий її. У тебе ще стiльки планiв у життi буде, стiльки пригод! Вони принесуть у твоє життя рiзноманiтнiсть i позбавлять
нудьги. Все у твоїх руках! Реалiзуй себе успiшного! Я вiрю в тебе!»
Лапки їжачка затремтiли, та й сам вiн замислився. Кинув пляшку
i побiг з того мiсця, не оглядаючись. На той час уже всi шукали
Петрика-їжачка. Вiн прибiг i розповiв про свою пригоду. Всi зрозумiли:
коли учитель говорить: «Не можна» — то справдi не можна!
Зазвичай казки закiнчуються щасливо, i тепер всi знають iсторiю їжачка Петрика — i дорослi, i малi. А мораль нашої казки така:
алкоголь — найбiльший наш ворог. Всi повиннi захищати себе вiд поганих звичок, щоб не було трагiчних наслiдкiв, адже твереза людина —
щаслива сiм’я, здорове суспiльство!
Лобач Дiана Олександрiвна,
с. Хрестище, Харкiвська область

Хай буде твереза вся Україна
Тiльки свято наступає —
Україна вже гуляє.
Вона веселиться i п’є алкоголь,
А потiм втрачає всiлякий контроль.
I щоб не було нiколи бiди,
Не пий, Україно, «вогняної води».
Бо коли ти отруту вживаєш,
То п’янiєш й про все забуваєш.
Коли позбудемось злого алкоголю,
Тодi врятуємо ми свою долю.
Щоб мислить здорово
I жить барвiнково,
Давай, Україно, жити тверезо,
Щоб бiльш не ходити по гострому лезу.
I буде твереза вся Україна,
I буде в нащадкiв доля нетлiнна.
Шевчук Марiя Вiкторiвна,
с. Бiлашiв, Рiвненська область
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Життя — це ти
— Життя без шкiдливих звичок?
— Так!
— Друже, ти юний, унiкальний,
Ти прагнеш усе пiзнать,
Маєш друзiв щирих, не зазнаних?
Дай п’ять!
Життя вирує цiкаве:
Спорт, технологiї, навчання — престиж.
Престиж не в затьмареному розумi,
Не в димi цигарки.
Престиж — це ти!
Вiдкрий себе:
Точнi науки, танцi, програмування,
Журналiстика, спiлкування,
Медицина, художнє мистецтво, вокал...
Емоцiй та вражень шквал!
Так, це супер!
Це високо — до мети!
Май свою думку, май свою волю!
На провокацiю не дивись.
Друже, ти справжнiй, справжнiй i вже не дитя.
Щасти тобi! З Богом!
Знай: по той бiк часто невороття.
Стерлюс Катерина Богданiвна,
с. Решуцьк, Рiвненська область

Украина говорит «нет» алкоголю и табаку
Мы живём в XXI веке, в веке компьютеров и искусственных интеллектов. Учёные нашли ответы на многие вопросы и решение многих
проблем. Но, к сожалению, один из самых важных вопросов остался не
решён. А именно — вопрос зависимости от спиртных, табачных изделий
и наркотических средств.
В наше время все люди разделились на два лагеря. Первый лагерь — это лагерь, в котором люди ведут здоровый образ жизни, занимаются спортом, не пьют, не курят. А второй — в котором люди не
заботятся о своём здоровье. Они курят, пьют, а возможно и принимают
наркотики.
В среднем 60% смертей происходит именно из-за алкоголя. 25% —
это смерти в ДТП из-за водителей или пешеходов в нетрезвом состоянии или в состоянии наркотического опьянения. 20% — самоубийцы
в нетрезвом состоянии. И остальные 15% — это несчастные случаи
с участием алкоголя.
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Сейчас курят и пьют алкоголь не только взрослые, но и подростки.
Это «мода» у них такая появилась, чтобы показать, что они взрослые
и крутые. Хотя на самом деле это выглядит жалко и омерзительно.
Разве это нормально, когда красивые и молодые девушки стоят
с бутылкой пива и с сигаретой в руках? А ведь это будущие мамы!
Вот чему они могут научить своих детей? И вообще — смогут ли они
родить здоровое потомство? С каждым годом дети начинают курить
и пить алкоголь всё раньше и раньше. И это уже должно заставить
задуматься наше правительство.
Например, в Нью-Йорке запретили рекламировать алкоголь и табак. Также в Европе создаются антитабачные и антиалкогольные клубы, которые выступают с постоянными акциями против алкоголя и табака. В данный момент их слоганом является: «Членам клуба гарантируется продление жизни, отличное самочувствие, экономия средств
и благодарность от домочадцев и сослуживцев». А вот по плану шведского правительства за 25 лет страна должна стать полностью «некурящей». Ну что же, удачи им в этом хорошем начинании.
Если каждый человек будет понимать, что он несёт ответственность за себя и свою страну, то Украина зацветёт новыми красками!
Ведь алкоголь и табак вредит не только вам, но и вашей семье и всей
окружающей среде.
Радомская Нонна Нукреевна,
г. Харьков

Я живу тверезо
Живи тверезо, бо тверезе життя продовжує твiй вiк. Життя тобi
подарували батько i матiр, це потрiбно цiнити. Вони виховали тебе
i вчили жити тверезо, а не пити i смалити на кожному кроцi. Тверезе
життя потрiбно пiдтримувати. Просто потрiбно дбати про себе i про
своє майбутнє.
Менi не подобається, що майже на кожному кроцi ми, дiти, бачимо
таку картину: iде молода дiвчина i п’є алкоголь. Але вона iще не думає
про те, що в неї колись теж буде дитина. Не турбується нi про своє
здоров’я, нi про здоров’я своєї ще ненародженої дитини.
А потiм вона народить дитину — а в неї вона хвора на такi хвороби,
якi вилiкувати неможливо. I дитинка помирає... I тодi шкода, звичайно,
батькiв, але вони самi думають про своїх дiтей.
Закликаю вас — ведiть здоровий спосiб життя! Подумайте про себе
i про своїх майбутнiх дiтей!
Дмитренко Катерина Андрiївна,
с. Волошинiвка, Київська область
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Ми за тверезе життя
Ми за життя тверезе будемо боротись,
За це щодня ми будемо молитись,
Щоб не курили й не пили,
Здоровими були завжди.
Ми скажемо «Нi!» алкоголю,
Дамо активностi волю,
Присвятимо спорту своє життя,
Алкоголь назавжди пiде в забуття.
Давайте здоров’я своє берегти,
По тверезому шляху до мети своєї йти.
Полянська Вiра Сергiївна,
м. Черкаси

Свiт заполонив алкоголь
Свiт заполонив алкоголь. На жаль, значна кiлькiсть молодих людей в Українi починають пити ще в ранньому вiцi або через горе, або
заради вiдпочинку. Так, алкоголь дiйсно дає короткочасну радiсть3 , але
згодом ти розумiєш, що це iлюзiя, i ти знову повертаєшся в реальнiсть,
живеш, як i ранiше. А потiм розумiєш, що нiчого не змiнилося, крiм
твого здоров’я. Ось чому люди, якi регулярно вживають алкоголь,
помирають рано. Кожен раз, коли ти вiдмовляєшся вiд алкоголю, —
ти рятуєш своє життя.
А ти за тверезiсть?
Вже час кинути шкiдливi звички, вставати з колiн i рятувати нашу
країну! Ми — майбутнє нашої нацiї! Ми — молоде поколiння українцiв,
яке будуватиме величну i могутню державу. Бо тiльки такий народ, як
ми, українцi, змiг звiльнитись вiд крiпацтва, подолати голодомор, перемогти у Великiй Вiтчизнянiй вiйнi, долаючи ворогiв нашої рiдної землi,
пройти через безлiч страждань i поневiрянь. Як на мене, i зараз Україна
переживає нелегкi часи, i саме зараз нашiй країнi конче потрiбнi сильнi
люди — молодь з ясним розумом, тверезою головою, аби захистити свою
державу, зберегти сильну, незалежну нацiю заради гарного сьогодення
i щасливого життя.
Здоров’я нацiї в небезпецi, i пити в цей тяжкий час — не вихiд.
Тому годi вживати алкоголь, рятуймо свiй народ! Вставай, Україно,
люба моя Україно, вставай з колiн!
Скiльки можна це терпiти —
Майже кожного дня пити?
В небезпецi вся країна!
Пiднiмайся, Україно!
3 Наркотичнi засоби, до яких належить i алкоголь, на короткий час притупляють
вiдчуття, почуття втоми, не усуваючи при цьому їх причини.
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Чому молодь помирає?
Тому що алкоголь вживає!
Годi вже себе вбивати,
Горiлку пити, байдикувати.
Треба краще працювати
Та пiсень спiвати!
Ми — майбутнє нашої країни!
Ми — славний народ України!
Пермякова Анастасiя Вiкторiвна,
м. Лозова, Харкiвська область

Усiм порядним гостям
Ось хатинка привiтна...
Щаслива родина
У вiтальнi зiбралася
Бiля комину.
Тут пахне так смачно,
Що аж в носi крутить.
Любов, мир i злагода
Завжди панують.
Чи завжди? Нi!
Ти вийдеш iз хати —
I дiти слухнянi
Побiгли вiд тата.
Чому? Бо береться
За чарку наш батько
I, випивши, звiром стає,
Та й сказала їм мама,
Щоб бiгли подалi.
Тим часом же батько
Мордує їх матiр
За те, що прибрала
Сьогоднi недбало:
«А гiсть же все бачить.
I що вiн подумав?
I що вiн розкаже?»
Хоча це й неправда,
Та хто ж в цiй родинi
Подужає тата?
Тi дiтки малi ще:

Не бiльш як п’ять рочкiв.
Мати знесилена,
В дранiй сорочцi,
Синцi в неї з рук
I з обличчя не сходять.
Нiкого й нiщо
Той отець не послуха.
Як вип’є, стає злий,
Мов чорт, мов поруха.
Винить вiн дружину
В усьому на свiтi:
Що грошей немає
I миру в країнi.
Вiн сам вже не зможе
Вiдвикнуть й зректися
Тiєї поганки,
Вона спиртом зветься.
А ти зупинись!
I у тишi вечiрнiй
Прислухайся мовчки
До плачу родини.
Того голосiння
Нiхто не почує,
Лиш добре серденько,
Чутлива душенька.
Вернись, заступись
I сам схаменись,
Бо жахи почнуться
З маленької чарки...
Кузнюк Каролiна Владиславiвна,
м. Боярка, Київська область
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Ми за тверезе життя
Україна, як мати, — для мене одна.
Хвилююсь за неї i дбаю про неї.
Багато ж бо зла ще у рiднiм краю.
Поборемо разом його без жалю.

Я народилася в селi. Моє дитинство, шкiльнi роки минали серед
чудових, працьовитих людей. Захоплююся казковою природою, що довкола нас. Люблю навчання, поповнюю свої знання: читаю художню
лiтературу. Люблю художнi, iсторичнi фiльми. I передi мною вiдкривається краса i велич нашої Вiтчизни. Попри важкий перiод для нашої
держави, вiйськовi подiї на Сходi, спад економiки я впевнена в тому,
що Україна переможе, бо такий волелюбний народ, як наш, просто
зобов’язаний бути щасливим.
Проте iснує ще так багато невирiшених проблем у нашiй державi.
Одна iз них — це «зелений змiй», який пожирає українське суспiльство
зсередини. Поряд iз нами живуть (чи краще сказати — животiють)
люди, якi ганьблять себе непристойною поведiнкою, викликають громадський осуд. Вони ведуть нетверезий спосiб життя. Я думаю, що
боротися iз цим злом украй необхiдно. Вiрю: ми зможемо його викоренити.
Я живу тверезо.
Не раз задумувалась над тим, що змушує людей так низько падати,
втрачати своє моральне обличчя. На мою думку, такi люди не мають
власної життєвої позицiї, а тому стають рабами згубної пристрастi до
алкоголю, курiння, наркотикiв...
Я переконана в тому, що тверезе життя — це шлях до здоров’я,
щастя гармонiйної особистостi. Така людина зумiє побороти негаразди,
знайде вихiд iз найскладнiших ситуацiй, адже вона може адекватно
оцiнювати свiт, тверезо мислити, швидко реагувати.
На жаль, менi доводилось бачити, як страждають сiм’ї, у яких
батьки часто заглядають до чарки. Це справжня трагедiя для дiтей.
Постiйнi сварки, а ще гiрше — бiйки. Сiм’я руйнується. Дiти потрапляють до iнтернатiв, коли батькiв позбавляють прав їх виховувати та
дбати про них. Це — травма на все життя. Це велике зло. Це велика
трагедiя не тiльки окремих родин, а всього суспiльства. Звичайно, якби
у сiм’ї була тверезiсть, то був би i лад.
Я задумуюсь над цим i вiдчуваю бiль у душi. Якi бувають немудрi
люди! Чому вони стають на такий хибний шлях? Пригадую рядки з Бiблiї, що навчають нас мудростi: «Стежку нiг своїх вирiвняй, i стануть
мiцнi всi дороги твої, не ступай нi вправо нi влiво, усунь свою ногу вiд
зла!»
Тiльки тверезе життя може побороти зло, ненависть. Саме тому
я обираю його. I це найкращий шлях змiнити людей, навернути їх до
мудростi, добра, щоб серцем збагнули, духовно зростали, зрозумiли, що
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наша Вiтчизна — це наша друга мати, а ми — громадяни її i повиннi
служити їй, а не ганьбити своїм нiкчемним життям.
Я впевнена: коли Україна стане тверезою, усе наше життя докорiнно змiниться на краще.
Левко Iрина Iванiвна,
м. Снятин, Iвано-Франкiвська область

Тверезiсть — у сiм’ї лад
Воно ридало, бiдне, що є сили,
Замучене слiзьми й важким життям.
«Матусю, де ти? Поможи!» — просило.
Їй — випить тiльки, — тут не до дитя.
В обiрванках. Якби ж то в цьому й горе...
Нi крок ступить, нi простягнуть руки
До сонця. О, скажiть, в дитини доля —
«Рослиною» зостаться навiки!
Цей чорний свiт. Кому воно потрiбне,
Скалiчене маля?.. Ще й у такий злиденний час!
Несмiшлива епоха... Божевiльнi!
За випивку i землю iз-пiд нiг продасть.
Дивнi часи, жахливi вподобання:
Вагiтнi скрiзь з цигаркою в зубах,
I чарка... Ну а як же? Це ж змагання,
Де серед всiх тверезим бути — страх.
Отак i молодь обирає долю
Собi i ненародженiм життю.
Дорослi стали? Смак вiдчули волi?
Тодi ж не знаєм межi каяттю.
Скажiть менi: у чому ж виннi дiти?
Чому їм через вас дано страждать?
Навiщо топчете з предивним цвiтом квiти,
Що йдуть в цей свiт майбутнє виручать?
О, новi поколiння! Йдiть на помiч!
Плiч-о-плiч станьмо за Вкраїни честь нову!
I буде злагода, а з нею — i добробут поруч.
Ми — за тверезу молодь, за живу!
Гурняк Альона Станiславiвна,
м. Смiла, Черкаська область
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Годi алкоголь вживати!
Схаменися, любий брате!
Годi алкоголь вживати!
Час тобi спортсменом стати
I спиртне iгнорувати!
Є багато видiв спорту,
Обирай один для себе.
Раджу я футбол обрати,
Й футболiстом гарним стати.
Буде все у тебе класно,
Якщо кинеш пити вчасно.
Iншим ти допомагай —
Алкоголь забороняй!
Сметаняк Денис Володимирович,
с. Витвиця, Iвано-Франкiвська область

Я за здоровий спосiб життя
Алкоголь i тверезе життя — надзвичайно гостра проблема нашого
часу. Чимало людей мають шкiдливi звички палiння, пияцтва, потерпають вiд наркозалежностi. Знаю, що зазвичай молода людина починає
палити чи вживати алкоголь тому, що думає, нiби це круто, класно
i стильно. Насправдi — це солодка смертоносна брехня. Геть не розумiю
таких людей. Навiщо забирати в себе самого життя i псувати здоров’я?
Дуже хочеться вiрити, що рано чи пiзно наша молодь (та й люди зрiлого
вiку) все-таки зрозумiє свою помилку.
Я поважаю таких людей, якi щоденно займаються спортом i дбають про своє здоров’я, живуть за принципом «у здоровому тiлi —
здоровий дух». Бути «як усi» в поганiй компанiї — ознака слабкодухостi,
невпевненостi в собi. Це те саме, що пливти за течiєю, яка тебе пiдхопила
i несе разом з усяким непотребом, який трапився на шляху.
Коли змушують спробувати алкоголь чи палiння, потрiбно знайти
в собi мужнiсть висловити власну думку, вiдстояти свою позицiю.
До того ж мати шкiдливу звичку — не дуже привабливо. Тi люди,
якi палять чи вживають алкоголь, одразу вiдвертають увагу вiд себе.
Ну кому приємно спiлкуватися навiть з молодою гарненькою дiвчиною,
вiд якої тхне перегаром чи тютюном?
Кажуть, здоров’я — це не все, але без здоров’я все — нiщо. Це
справдi так. Але парадокс: випиваючи, люди найчастiше пiднiмають
чарку «за здоров’я».
Я пропоную змiнити спирт на спорт. Раджу всiм вiдмовитись вiд
шкiдливих звичок, бiльше гуляти на свiжому повiтрi, робити ранкову
зарядку, займатися рiзними видами спорту. Не потрiбно забувати про
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здорове харчування. У рацiонi повиннi переважати овочi i фрукти,
можливо, менш смачнiшi, нiж чiпси, смажена та жирна їжа, газованi
напої, однак така їжа бiльш корисна. Бути здоровим — це обирати для
себе майбутнє.
Переконана: хто в цю мить знайде в собi сили вiдмовитись вiд
баночки пива чи енергетика, яскравого коктейлю чи склянки вина, без
яких не уявляв свого уїк-енду ранiше, зробить перший крок до здорового життя. А далi... далi, широко розплющивши очi, не задурманенi
алкоголем, зможе побачити, який розмаїтий, цiкавий, захопливий наш
свiт. I кожен iз нас — його органiчна частинка.
Гладчук Iрина Iгорiвна,
м. Снятин, Iвано-Франкiвська область

Моя правда
Я — ще не народжене маля своїх батькiв. Менi всього тринадцять
тижнiв. Саме зараз у мене починають формуватися всi внутрiшнi органи. Пiд час мого розвитку на моє здоров’я можуть впливати рiзнi
шкiдливi звички моїх рiдних, у тому числi й алкоголь.
Дякувати Боговi, мої мама й тато не вживають алкоголь, а навпаки — займаються спортом, харчуються тiльки корисною їжею. А коли
мама дiзналася, що у неї в животику б’ється моє сердечко, то почала
завзятiше слiдкувати за своїм харчуванням. I ось сталося те, чого
я найбiльше боявся: мама була на обстеженнi у лiкаря i, на жаль, все
закiнчилося сумно. Спецiалiст сказав, що через те, що мiй далекий
предок вживав алкоголь, я можу народитися неповноцiнним, тобто не
таким, як iншi дiти. Мама була дуже засмучена, адже вона так чекала
на мене. Менi якось стало страшно — не тiльки за себе. Адже алкогольнi
«напої», якi вживав родич, мали негативний вплив не тiльки на нього,
а й на всiх нащадкiв.
На жаль, вплив алкоголю може передаватися з поколiння в поколiння. Нi! Тiльки не це! Невже це може бути i з моїми дiтьми? Зараз
я став невимушеною жертвою свого родича. Я впевнений, якби вiн вiв
тверезий спосiб життя, то я б, без сумнiвiв, народився б здоровим, та
й вiн би прожив значно довше. Та цього не сталося. Предок помер
i поставив пiд сумнiв народження всiх iнших малят нашого роду.
Так чи iнакше, як добре, що у нашому мiстi є справжнi лiкарi.
Вони дiзналися причину моєї хвороби ще на раннiй стадiї, коли можна
було уникнути бiди.
А я обiцяю, що коли з’явлюся на свiт i стану дорослим, то буду вести тверезий спосiб життя, щоб мої нащадки нiколи не зiштовхувалися
з такою проблемою.
Яремака Вiкторiя Василiвна,
с. Стецiвка, Черкаська область
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Святкуємо тверезо
На свiтi iснує багато рiзноманiтних свят, що дорослi та дiти святкують iз великим задоволенням. А що ж насправдi означає «святкувати»?
Мабуть, нiхто нiколи серйозно над цим не замислювався. Усi вважають,
що свято — це обов’язково святковий стiл, весела компанiя, пиво...
Чому ж обов’язково пиво? Це ж не що iнше, як отрута для людського здоров’я! Нерiдко «завдяки» саме алкогольним виробам помирають люди, руйнуються сiм’ї та трапляються iншi серйознi проблеми.
На мою думку, свята можна проводити i без спиртного на столi.
Запитаєте, як? Наприклад, збираючись своєю сiм’єю або запросивши
близьких друзiв, попити разом чаю, приємно та вiдверто поспiлкуватися
або згадати смiшнi та щасливi випадки з життя.
Навiть таке свято як весiлля можна святкувати дуже весело i без
пива.
Коли у моєї сестри було весiлля, то на святкових столах не було
жодної краплини спиртного. Проте свято пройшло жваво та весело.
Спочатку молодi їхали до церкви, де їх вiнчав служитель. Вiн
давав їм поради для подальшого спiльного життя. Пiсля вiнчання гостi
поздоровляли молодих вже як нову сiм’ю. Пiсля привiтань зазвичай усiх
гостей запрошують до святкового столу. Пiд час обiду вiдбуваються
рiзнi дуже цiкавi конкурси — як для молодих, так i для усiх iнших.
I протягом усього свята нiхто не п’є жодної краплини алкоголю.
Я переконана — будь-яке свято можна вiдсвяткувати без спиртного!
Подумайте про своє майбутнє i не вживайте алкоголь — це шкодить
вашому здоров’ю!
Орябинська Руфiна Петрiвна,
с. Пiсочин, Харкiвська область

В воскресный день
В воскресный день с семьёй моей
Мы вышли со двора.
«Я поведу вас в магазин» —
Сказала нам мама́.
Вот через парк уже бежим.
И видим наконец
Большой красивый магазин,
Похожий на дворец.
Из зала в зал переходя,
Здесь движется народ.
И вот увидел я «Кагор» —
Народ его берёт...

«Возьму потом...» — подумал я,
И бросил взгляд туда,
Где полки, полные «добра,
Что чище, чем слеза»...
А мне всего пятнадцать лет!
На кассе не поймут!
Ищу я папы, мамы след,
Они же проведут.
Я подхожу: «Мама́! Папа́!
Заданье дали мне:
Как буду чувствовать себя,
”
Когда я во хмеле?“»
106

У мамы круглые глаза,
Открыт у папы рот...
А тут брательник подошёл,
Бутылочку берёт.
И говорит: «Не будешь пить!
А лучше выпью я!
Тебе я вкратце расскажу,
Как чувствую себя!
После какой начнётся смех,
Веселье и погром,
После какой придут друзья
И сядут за столом.
Потом вино, коньяк и ёрш“,
”
И кругом голова.
А там — разборки и дебош,
И песни до утра».
...Кричат соседи. Звон стекла.
Братуху не унять.
И мама плачет у окна:
«Зачем же так бухать?»

Вот и милиция пришла,
Забрали всех в отдел.
Папа́ бледнее стенки стал,
И мысль: «Плохой отец...
Ведь почему не объяснил,
Что счастья нет в вине?
Ведь почему я допустил?
Прощенья нету мне...»
И жалко стало мне семью,
И вывод сделал я:
«Ни водку, ни Кагор“, ни ёрш“
”
Не буду брать ”в друзья!
Возьму я лучше солнца свет
И лёгкость ветерка,
Журчанье речки и рассвет,
Луну возьму в друзья!»
Мы всей семьёй читали стих,
Смеялись до утра.
Какое счастье, что у нас
Хорошая семья!
Даншин Антон Павлович,
г. Харьков

Я живу тверезо!
Я живу тверезо, я обрала тверезе життя! Коли мої однолiтки п’ють
спиртнi «напої», я займаюся спортом, тому що я розумiю: алкоголь —
це шкiдливо та погано. Я не думаю, що мої батьки хотiли би чути, що
їхня дитина була у нетверезому станi. Мене бiльше приваблює спорт
та здоров’я. Краще випити чаю або чисту воду, анiж алкоголь. Зараз
алкоголь — велика проблема у молодi, люди залежнi вiд нього. Кинути
пити так само важко, як кинути палити чи вживати наркотики. Вибiр
за вами! Власне я живу тверезо, i вам раджу!
Я живу тверезо, я живу яскраво.
Я здоров’я маю та проблем не маю!
Можете не вiрити, але добре знаю:
Алкоголь поганий — краще вип’ю чаю,
Книгу прочитаю, десять раз присяду,
Пробiжу дистанцiю, та пiду на танцi я.
Жити всiм тверезо — вас я закликаю.
Ви не пийте алкоголь — дуже вас благаю!
Сахоненко Юлiя Олександрiвна,
смт Нижня Кринка, Донецька область
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Тверезе життя — це диво!
Я, Денис Бойчук, проти вживання алкогольних «напоїв». Той, хто
не може прожити без алкоголю, потiм сильно шкодує. Бо життя — це
диво!
Я хочу сказати, що алкоголь шкодить вашому здоров’ю й ускладнює ваше життя! Алкоголь — поганий радник! Навiть якщо ви не
вживаєте алкоголь, завжди знайдеться той, хто ускладнить ваше життя
своєю нетверезою головою. Якби усi люди на Землi перестали вживати
алкогольнi «напої», тодi б робота мiлiцiї стала легшою, а ваше життя —
кращим. Якщо подумати, то багато людей порушують закони та права
пiд дiєю алкогольного сп’янiння. Не чекайте, поки всi люди перестануть
вживати алкоголь, почнiть з себе, скажiть алкоголю «Нi! Нi, я сьогоднi
нова людина, i навiк з алкоголем договiр зник!»
Хочеш довше життя прожити —
Перестань цигарки палити,
Хочеш мати ключi вiд хати —
Прийдеться з алкоголем зав’язати!
Пляшку ти не чiпай,
Власну голову на плечах май.
Тобi треба оздоровитись,
Закалятись та алкоголю не торкатись.
Хочеш стати успiшною людиною —
Тодi знай — мої слова за дурницю не сприймай!
Бойчук Денис Миколайович,
смт Нижня Кринка, Донецька область

Роздуми про наболiле
Цвiте весна. Життя таке прекрасне.
Не хочеться сьогоднi про сумне.
Та тiльки йшла я нинi бiля парку,
Побачене так вразило мене.
Там молодь — розпашiла, напiдпитку —
Зчинила шум: брутальна лайка, бiйка...
Ну й що за диво, скажете, з якої речi
Потрiбно перейматися оцим?
Цигарки, пиво, потiм оковита...
Ще ж молодi, рокiв п’ятнадцять їм.
А потiм недалеко до крадiжок.
Спливло нiзвiдки — й грiзно: «Кримiнал».
Ще ж юнi зовсiм! Та невже подiти
Вам нiкуди гарячий свiй запал?
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Тверезiсть — тема досить актуальна,
Не модно нинi в чарку заглядать.
Сьогоднi основне — вiдповiдальнiсть.
Хто ж, як не молодь, це повинен знать.
Для нас вiдкритi дверi у спортзали:
В здоровiм тiлi — i здоровий дух.
Бiблiотеки теж чекають, кiнозали.
Життя — це пошук i постiйний рух.
А ще театри, парки i музеї...
Своє дозвiлля спланувати час.
Тодi не буде мiсця для бездiлля
I пиякiв не буде серед нас.
Буднiк Iрина Анатолiївна,
м. Борзна, Чернiгiвська область

Тверезiсть — у сiм’ї лад
Зима. Снiги. Морози.
Сердитий вiтер все кида з-пiд нiг.
Прийшов Василькiв батько iз роботи...
I ледве перейшов через порiг.
Вiн майже кожен день був п’яний.
I кожен день пускав в хiд кулаки.
А мати з сином у кутку лежали,
Як тi нещаснi, бiднi жебраки.
Вiн все пропив. Не було бiльш нiчого,
Що можна з хати винести йому.
Аж раптом — валянки в кутку малого
У очi впали: «Вiзьму i проп’ю».
Дiзнавсь Василько про задуми батька,
Швиденько валянки притиснув до грудей.
Не встиг сховатись — раптом iзненацька
Полетiв зразу прямо до дверей.
А мати стала захищати сина,
Стиснула мiцно до своїх грудей.
«Я так люблю тебе, моя дитино!» —
I сльози полилися iз очей.
А батько п’яний вигнав їх за дверi
У той холодний i глибокий снiг...
Горнула мати хлопчика до себе.
Просила Бога, щоб його зберiг.
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Яка то була нiч — нiхто не знає,
Важка й холодна, темна i сумна.
Знайшли ту жiнку мертву бiля хати,
А поряд з нею — рiднеє дитя.
Накрила мати своїм тiлом сина
I руки пiд голiвку пiдклала.
А батько п’яний в хатi спочиває
I валянки до себе пригорта.
«За валянки горiлки можна взяти.
За валянки я питиму весь день.
А отже, буде в мене знову свято.
Я цiлий день спiватиму пiсень».
На ранок — син Василько у лiкарнi,
Хорошi люди хлопчика спасли.
Матуся його у снiгу замерзла,
А батька п’яного пiд руки повели.
Аж десь через недiлю у лiкарню
Зайшов батько провiдати синка.
— Пробач менi, синочку. А ти знаєш —
У мене пропозицiя така...
Тобi я валянки куплю,
Не ображайся ти за старi.
Ну вже так вийшло, зрозумiй...
Новi старим будуть не пара.
Кататись будеш на снiгу,
Будеш ти гратись з дiточками,
Узуєш валянки новi,
На гiрку побiжиш з санками.
— Мiй любий таточку, менi
Тi валянки вже не потрiбнi.
Не буду бiгати з дiтьми,
Не буду гратися я в iгри.
Не маю своїх нiжок я,
Вони обмерзли на морозi.
Тодi як з мамою ти нас
Залишив голих на дорозi.
Скажи, мiй таточку, за що
Пiшла матуся у могилу?
За що без нiжок залишивсь?
За що забрав ти мою силу?
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Почни тверезе ти життя.
Вiзьмись, татусю, ти за розум.
Бо це — отрута, не добро,
Це людськi гiркi, тату, сльози.
Мартинюк Юлiана Володимирiвна,
с. Рахнiвка, Хмельницька область

Тверезiсть — у сiм’ї лад
Любов, нiжнiсть, ласка, доброта... Як заворожують цi слова. Як
добре жити в оселi, де панують цi почуття. Хороше тiй дитинi, котра
зростає в такiй сiм’ї.
Та в наш час, коли життя мчить у шаленому ритмi, багатьом дiтям
доводиться дорослiшати в скалiчених сiм’ях. Найчастiше їх калiчить
алкоголiзм батькiв. Як жахливо споглядати на дитя, яке стає свiдком
безпробудного захмелiння дорослих, якi втрачають контроль над собою
та забувають, що у них є дитина. У такiй сiм’ї панують тiльки бiйки, сварки, чвари. Найстрашнiше, що батьки навiть не усвiдомлюють,
у якому становищi опинилися i як живеться тепер їхнiм дiтям. Та i як
вони можуть щось збагнути, коли постiйно живуть в алкогольному
чадi?
Дитячi благання, сльози, самотнiсть, голод i холод залишаються
поза увагою таких «матусь i татусiв». У них iнший клопiт: де взяти
грошi на чергову пляшку. Для цих «батькiв» дитина стає зайвим тягарем або (а це ще ганебнiше!) засобом для отримання милостинi, щоби
знову забутися в гiркiй отрутi.
Про що мрiє дитина в такiй сiм’ї? Думаю, про те, як iде щаслива
з батьками, якi лагiдно тримають її долоньки у своїх i бачить їхнi теплi
усмiшки. А потiм сильнi батьковi руки пiдiймають її вгору так високо,
що, здається, можна вхопити сонце. А коли вмостять на плечах, мати
трiшечки захвилюється, чи не злякалося її дитя, i поцiлує в нiжку.
Та iз солодких мрiй вона знову потрапляє в гiрку реальнiсть, де
довкола дим вiд цигарок, гора пляшок, сердитi очi матерi та захмелiлий
батько. Але попри все це дитина любить своїх батькiв i пiдносить
молитви до Бога, щоб Вiн дав їм розуму i мудростi.
Певна рiч, це серйозна проблема нашого сьогодення. Таку безвiдповiдальнiсть батькiв можна оцiнювати як злочин. Адже дитина заслуговує на гiднi умови життя, освiту i найголовнiше — любов.
Так не може тривати далi! Подивiться навколо! Стiльки краси,
добра, стiльки цiкавих справ! Спиртне не приведе вас до щастя. Воно
лише на мить задурманить, а потiм — знову реальнiсть, знову буденнi проблеми, вiд яких не втечеш. I так поступово ви станете рабом
алкоголю i не зможете без нього жити.
Я щаслива дитина, бо народилася в щасливiй родинi. Радiю, що
маю чудових батькiв, якi завжди допоможуть та пiдкажуть. Я вiдчуваю
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їх любов, ласку, турботу. Коли в нас виникають труднощi, вирiшуємо
їх разом. Маю право висловити власну думку, здобути добру освiту.
У моїй сiм’ї завжди враховують погляди iнших. Я цiную те, що маю.
Щиро бажаю всiм дiтям вiдчувати родинний затишок. Сподiваюся,
що тi, хто має справу з алкоголем, задумаються, згадають про те,
що вони — батьки, i змiняться. Адже ми, дiти, маємо право зростати
в здорових люблячих сiм’ях, аби згодом, у дорослому життi, зумiти
зробити правильний вибiр — без алкоголю та наркотикiв.
Дмитрук Ангелiна Тарасiвна,
м. Снятин, Iвано-Франкiвська область

Не отбирайте детство у детей
Нет для ребёнка большей красоты,
Чем нежная улыбка мамы.
Себя обделит — скопит на цветы,
Идёте вместе вы на праздник, и с цветами!
А есть такие, к сожаленью, дети,
Которых дома к ужину не ждут.
С улыбкой на пороге мама их не встретит,
В объятьях тёплых маминых им не уснуть.
У родителей таких детей
Ценности совсем другие.
Выпивка таким нужней,
Чем их малыши родные.
Я вижу, девочка сидит на песке,
В самом углу площадки.
Её спрашивают: «А мама твоя где?»
Детский голос: «Мама придёт, мама в порядке».
А дома её ждёт холодный суп,
Ночь, окутанная сквозняками.
Грубый, страшный пьяной мамы друг,
У него не лицо — сплошная рана.
Завтра тоже она будет ждать,
Сидя одиноко у детсада,
Вовсе не о роскоши мечтать —
О заботе и улыбке мамы.
Но однажды её не встретят,
Она пойдёт домой одна.
В лицо подует нежеланный ветер,
Она промокнёт от дождя.
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Переступив порог дома,
Она увидит спящую маму.
Решит, что спит, устала,
И свернётся калачиком рядом.
Под звуки дождя уснёт,
Как и мечтала, у мамы на руках.
И уже ничто не тревожит:
Ни обиды, ни слёзы, ни страх.
Но в реальность заставит вернуться
Перегар, из груди — хрипота...
А вдруг маме завтра не проснуться?
А вдруг завтра она — сирота?
Сорокина Анастасия Сергеевна,
г. Харьков

Я обираю тверезе життя
Я живу у селi,
Тут дорослi i малi.
Люди в нас завжди веселi,
Добро живе в кожнiй оселi.
Слово «тверезiсть» багато що значить,
Визначення рiзнi собою тлумачить.
Воно нiби хоче нас навчити
Не вживати алкоголь i не палити.
Та люди не знають, що роблять,
Коли алкоголь вже пригублять...
Навiщо губити своє життя?
Напевно, не думають про майбуття.
Не думають про наслiдки,
Адже бувають випадки:
Людина думає, що алкоголь вживати можна,
Не знаючи, на що ця отрута спроможна.
Тому я закликаю вас:
Не будуйте для себе жахливий каркас!
Для того, щоб жити гiдно,
Вживати спиртне зовсiм не потрiбно!
Мартинюк Мар’яна Василiвна,
с. Карпилiвка, Рiвненська область
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Екскурсiя, яка змiнила життя
Рудоволосий Тарасик з нашого двору завжди був веселим та привiтним хлопчиком, мав багато товаришiв, вирiзнявся органiзаторськими
здiбностями та особливим характером i не по рокам розумним, проникливим поглядом. А все тому, що життя навчило його бути таким:
веселим i безтурботним на вулицi, i самотнiм, ображеним, без батькiвської пiдтримки — вдома.
Його тато, Микола Дмитрович, у минулому лiкар-терапевт, через
надто велику прихильнiсть до алкогольних виробiв вже два роки не працює. Нiякi вмовляння з боку дружини та батькiв, скандали зi сльозами
на очах та душевним болем не допомагали.
Коли Тарас залишався наодинцi з собою, вiн довго думав про те, як
допомогти витягти тата iз прiрви суцiльної «ейфорiї», сну та похмiлля:
читав лiтературу, опрацьовував iнтернет-ресурси — i все-таки натрапив
на те, що могло стати соломинкою, яка допоможе повернути батька до
тями.
На наступний же ранок хлопчик побiг до зоопарку та купив два
квитки, для себе i тата: вже у цi вихiднi вiн спробує змiнити їх життя
на краще.
Така увага з боку сина стала приємним сюрпризом для Миколи, бо
останнiм часом для родинного затишку та спiлкування вiн не мав часу.
Суботнього ранку вiн навiть поголився та начистив черевики, спiльна
прогулянка з сином мала i для нього велике значення.
Коли батько з сином пiдiйшли до зоопарку, Тарас сказав: «Тату,
всi цi роки ти був поряд зi мною, проте менi так часто не вистачало
батькiвського плеча. Дозволь сьогоднi стати для тебе екскурсоводом
i порадником».
Перша клiтка, до якої Тарас пiдвiв тата, була з павичами. Їх
яскраве пiр’я, хвiст-вiяло зi своєрiдними плямами-очима, поважна хода
не могли не викликати захоплення. У головi Миколи промайнула думка
про те, скiльки ж навколо краси, а вiн не помiчав її. Захмелiлий вiд
щастя, вiн майже не чув того, що розповiдав йому син про птахiв, а той
добре пiдготувався, бо це ж вiн сьогоднi екскурсовод.
Наступний вольєр, до якого пiдiйшли хлопцi, був з мавпами. Вони
грайливо перестрибували з гiлки на гiлку, висiли на довгих лапах,
смикали одне одного за хвоста. «Безтурботнiсть!» — ось що прийшло
на думку Миколi.
Король звiрiв Лев байдуже дрiмав на сонечку, навiть не звертав
уваги на гостей, якi пiдiйшли до клiтки, у якiй вiн мешкав зi своєю
самкою. «Зовнi лев — це ледачий звiр, який подовгу дрiмає i байдикує.
Тiльки коли лев голодний i змушений переслiдувати стада травоїдних
або коли повинен захищати свою територiю, вiн виходить з цього стану», — продовжував свою розповiдь юний екскурсовод. «А я зажди
вважав саме лева дуже хижим звiром, — продовжив батько. — Та
й не дивно, бо я нiколи не цiкавився географiєю. Я завжди хотiв
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допомагати людям, лiкувати їх». «Так, тату, ти ж був чудовим лiкарем,
тебе поважали колеги i люди, яким ти допомiг. Але ти, певно, забув про
це...» — сказав хлопчина.
Ще двi години вони бродили мiж клiтками. «Наша екскурсiя пiдходить до завершення i нам залишився останнiй вольєр, де б я хотiв
з тобою зупинитися».
На особливий подив для Миколи — це був вольєр зi свинями.
Маленькi поросята щось їли, а самка лежала у багнюцi. Що може бути
краще в спекотний день?
Тато запитав сина, чому вiн закiнчив екскурсiю саме так. Адже
асоцiацiї з свинею з’явились у нього не найкращi.
Тарас на хвилинку замовк, а потiм сказав все, що назбиралось
у нього за цi безкiнечнi останнi два роки: «Розумiєш, тату, цi зупинки
бiля вольєрiв я робив з тобою не випадково, а щоб донести до тебе
одну важливу думку. Коли людина починає пити, вона спочатку стає
схожою на павича. Її рухи стають плавними i величавими, вона починає
вдавати з себе того, ким вона не є насправдi. Потiм вона набуває характеру мавпи: така ж весела i безтурботна, здатна безкiнечно шуткувати
i загравати. Потiм вона уподiбнюється до лева i стає гордою, самовпевненою, неконтрольованою у своїх пориваннях. Але на завершення вона
перетворюється на свиню i, подiбно до неї, валяється у багнюцi. Та я б
хотiв, щоб ти взяв вiд цих тварин лише найкращi риси: красу, вiрнiсть,
впевненiсть, пiдтримку та захист своїх рiдних, адже ти — найкращий
тато!»
Пiсля цих слiв хлопчик вже бiльше не мiг нiчого говорити, з його
очей градом котилися сльози, а голос тремтiв вiд переживань. Вiн
вперше сказав батьку те, що довго тримав у собi. Скупа чоловiча сльоза
тремтiла на очах Миколи, вiн обiйняв сина, притис до грудей i пообiцяв:
«Я стану для тебе таким татом, про якого ти мрiєш!»
В уявi вирували спогади: день весiлля, виписка з пологового будинку, першi кроки i першi склади сина. Вiн навiть i не помiтив,
що Тарасику вже одинадцять. Микола вирiшив: завтра вiн влаштує
сiмейний пiкнiк, а вже найближчим часом влаштується на роботу.
I нехай це не буде лiкарня, але фiнансова пiдтримка так необхiдна його
тендiтнiй Марiйцi та сину!
Ця екскурсiя на все життя запам’яталась Миколi. Вже стареньким
дiдусем вiн переповiдав її онукам, водив їх до зоопарку, який став для
нього вiдправним пунктом нового життя без алкоголю.
Пiддубна Амiна Вiкторiвна,
м. Бiлопiлля, Сумська область
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Пишуть учнi 9 класiв

Шановна молодь України!
Шановна молодь України!
Не пiдкоряйтесь своїй лiнi
Та прочитайте цi слова,
Що написала для вас я.
Бо цi слова — то заклик мiй
До врятування наших мрiй.
Бо мрiї нашi алкоголь вбиває
Та майбутнє наше забирає.
Друже, випусти ту чарку з рук,
Що принесе багато мук.

Ти спробуй краще вiтамiни,
Вони дадуть здоров’я й сили.
Мiй любий друже,
Не пий! Не треба!
Бо забере «це дiло»
Все здоров’я в тебе.
Шановна молодь України!
Тож всi рятуйте свої мрiї.
Не пийте всi i не курiть,
Здоров’я своє бережiть!
Голуб Дарина Вiкторiвна,
м. Смiла, Черкаська область

Не пий, чоловiче!
Не пий, чоловiче! Благаю!
Твiй подих палає спиртом...
Допоки ти рюмку тримаєш,
Страждають i жiнка, i дiти...

Живи, чоловiче! Тверезо
Спiвай i виховуй дiтей!
Адже алкоголь — це лезо,
Що рiже живих людей.

Не пий, чоловiче! Ти — батько!
Бояться, тремтять малюки...
Коли ти п’яний — вони плачуть!
Вiд п’яних твоїх матюкiв!

Колись ти, прокинувшись зранку,
Вiдчуєш спокiй, красу.
Почуєш: «Я дякую, тату!» —
I тихо утреш сльозу.

Не пий, чоловiче! Тримайся!
Ти тiльки тверезим — людина!
Живи! Не iснуй, не спивайся!
Забудь про горiлку i вина.

I заживеш щасливо
З сiм’єю. Без чарки грiхiв.
Тверезе життя — це диво!
А пиво... Залиш дурним!
Птушко Софiя Сергiївна,
м. Вишгород, Київська область
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Тверезiсть — у сiм’ї лад
У життi людей багато шкiдникiв:
Наркотик, алкоголь та сигарети.
Вони руйнують життя юнакiв,
Дiвчата рiдко йдуть уже в декрети.
Єдина чарка чи один ковток
Вбиває їх здоров’я репродуктивне.
I кожен крок, в життi невiрний крок
Знижує шанси на здорову дитину.
А дiти — поколiння молоде.
Вони — майбутнє нашої країни.
Спосiб життя батькiв воно веде
Ще в животi у мами, з пуповини.
I приклад дiти з них беруть, з батькiв.
Тож слiд же їм для нас зразками стати:
Забуть про алкоголь i цигарки,
А про здоров’я i своє, й дiтей подбати.
Олексенко Юлiя Володимирiвна,
м. Красноград, Харкiвська область

Я обираю тверезе життя
Мене звати Iван. Я живу в дружнiй сiм’ї в гарному селi Забороль.
У мене є мама, тато i молодший брат Матвiй.
Я пiдлiток, навчаюсь у 9 класi. Займаюсь спортом, тому спиртного
не вживаю взагалi. Подальше своє життя я пов’язую зi спортом, отже
обираю тверезе життя.
Не може бути хорошого спортсмена з людини, яка вживає алкоголь. I навiть у своєму вiцi я розумiю, який негативний вплив має
алкоголь на органiзм людини. Вiн приводить до рiзних хвороб i навiть
смертi. Через нього розпадаються сiм’ї, дiти залишаються сиротами.
Дорослих позбавляють батькiвських прав, дiтей вiдправляють в iнтернати.
Отже, алкоголь — це дуже шкiдлива звичка.
Я хотiв би, щоб у нашiй країнi була дуже сувора кара людям,
якi продають спиртне пiдлiткам. Адже вони — наше майбутнє. Також
я хочу подати гарний приклад своєму молодшому брату.
Збережемо нашу нацiю здоровою i щасливою!
Грипич Iван Сергiйович,
с. Забороль, Рiвненська область
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Буде твереза вся Україна
У життi завжди ми готовi,
Новi вершини вiдкривать.
Для цього треба буть здоровим
I алкоголю не вживать.

А лiки зараз дорого вартують,
Та й алкоголь ти не задарма п’єш.
Задумайся хоча б на мить,
Яке майбутнє України ти руйнуєш!

Бо це не модно i не круто
У це столiття, в цей же час.
А наймоднiше зараз бути
Здоровим, сильним повсякчас.

I хто ж тодi, коли не ми,
Вкраїнський рiд повинен рятувати?
Життя тверезе почнеш ти —
I Україна може розквiтати.

Калугiна Олена Iгорiвна,
с. Старий Нижбiрок, Тернопiльська область

Абетковий кодекс тверезостi
Алкоголь — актуально, абстрактно, абсолютно? Алкогольний ажiотаж авторитетно аргументуємо, аналiзуємо, атакуємо.
Бажано бадьоритися безалкогольно. Бенкетувати безалкогольно.
Безалкогольностi — браво! Безнастанно, безугавно, безоглядно.
Вiд вина вiдмовтеся, водою вiдновлюйтеся! Вiдповiдальнiсть вiдчуйте, вiчнiсть вдихнiть, волею власною Всесвiт вразьте! Втримайтеся,
вистойте, вчинком вдалим втiштеся!
Горiлка гарантує гармонiю, гаразди, гiднiсть? Геройствуєте, гнiваєтеся, галасуєте, гуляєте, грiшите? Гляньте: гарячка гарцює, гониться,
гризе. Готуйтеся, гордi горiлкою!
Ґуля, ґрати — ґатунок ґрунтовний гультiпаки.
Даремно думаєш дочекатися доброї долi, дядьку, доправляючи
додому дiжку дешеву. Дружина дiзнається, докорятиме, дорiкатиме.
Досить!
Егоїсти, екземплярами екзотичними експериментуючи, етикетки
епохальнi експонуючи, етиловi експлуатуючи, економте!
Ємнi єдностi єднають?
Жагу життя живлять?
Знервованiсть, зневiру, знемогу згладжують?
Iлюзiями iнтригують? Iстиннiстю iмпонують?
Їдкiстю їжачать?
Ймовiрно, йодують?
Компоту келих куди кориснiший. Казан кашi калорiйнiший. Кухоль квасу кислiший.
Легко ласуйте лiщиною, лiкуйтесь лимоном, липою, лопухом. Любуйтесь лелеками, лебедями, лiлеями.
Мiцна медовуха — минуле, морс морквяний, м’ятний — майбутнє.
Молоко, м’ясо — мiцна мускулатура.
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Нав’язують непевний «напiй»? Насторожтесь, не насолоджуйтесь!
Наркотиками неухильно нехтуйте!
Одержимi оковитою, остерiгайтесь! Опiумом ошуканi, обiкраденi,
обдiленi, оговтайтесь! Оп’янiлi, опритомнiйте, отямтесь, отверезтеся!
Пляшка пiнного пива пересушує. Пам’ятайте: пивце погубить!
Покиньте пивнi пиятики, пияки!
Розливаєте? Розкошуєте? Розiгрiваєтеся? Розслабляєтеся? Рятуйтеся!
Сонце смiється. Свято стрiчає сiм’я. Стiл, скатертина, страв сила-силенна: сир, смажене, сало, солодощi, соки. Сусiди спантеличенi:
склянки сивухи, слив’янки сховались? Сiм’ї спиртне спротивiло. Суть:
схаменiться, скасуйте спиртне! Схвалiть, сприймiть спецiальний сухий
сiмейний стиль!
Тверезiстю тiштеся! Тверезiстю тверднiть! Тверезостi торжествуйте!
Узвару українському уклонiться! Узвар успадкуйте! Узваром
утвердiться, українцi!
Фрешi фруктовi фiнансуйте!
Хлiбом харчуйтеся, холодцем хизуйтеся!
Цитрусовi цiнуйте!
Чаєм частуйте!
Шампанське шипуче шкодить. Шипшину шануйте!
Щавлик щадiть!
Юшка юшиться.
Яблука яснiють, ягоди яскравiють.
Безкоровайна Вiкторiя Сергiївна,
с. Ясна Поляна, Харкiвська область.
Керiвник: Гудкова Свiтлана Станiславiвна

Ми за тверезе життя
Всi мають завжди пам’ятати:
Ми за тверезий стан буття,
I щоб майбутнє добре мати,
Не знищуйте своє життя.

Коли людина не твереза,
Немає меж у сприйняттi.
Життя гойдає, мов терези...
Та вибiр завжди є в життi!

Тверезiсть — наша сила й розум —
З народження дається нам.
Зелений змiй несе загрозу!
Тверезiсть — це природний стан.

Хай кожен з вас запам’ятає:
Майбутнє створюємо ми.
Тверезий стан хай кожен має,
Хай розум прагне чистоти!

Дерев’янко Альона Олександрiвна,
м. Василькiв, Київська область
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Алкоголь
Це розумiють навiть дiти:
Немає гiршого на свiтi,
Нiж всеї смертностi король —
Такий шкiдливий алкоголь.
Вино, горiлка, навiть пиво —
Це небезпечно для життя.
Це i погано, i шкiдливо —
Повиннi знати ти i я.
Етиловий спирт — складова алкоголю —
Приводить до хвороб, нестерпного болю:
Цироз, анемiя, подагра, судоми,
Слабкiсть органiзму i глаукоми.
Цi хвороби складнi й небезпечнi,
Вiд них швидко смерть забезпечена.
Тож коли пропонують вам бокал —
Подумайте, чи потрiбен вам такий фiнал?..
Птиця Мирослава Василiвна,
м. Бучач, Тернопiльська область

Монолог нового життя
«Без тебе я — нiкуди, а з тобою вже нiхто»
Ти знову за моїм столом, Алкоголю. Поруч — головний бiль, цироз
печiнки, серцева недостатнiсть. Скiльки в тебе ще друзiв? А я самотнiй... Ранiше на твоєму мiсцi було Здоров’я, а поруч Радiсть, Щастя,
Смiх, мої дружина i дiти. Коли раптом прийшов ти, почав труїти мiй
мозок, все стало змiнюватись. Одного разу я зрозумiв, що в мене вже
нiкого немає, крiм тебе. Ти став заповнювати моє життя, весь мiй
вiльний простiр. З тобою нiяких проблем, а разом з тим — обов’язкiв,
почуттiв i навiть болю. Iнодi сльози за минулим — то душа хоче привести мене до тями i звiльнити вiд тебе. Я вже без тебе нiкуди, а з тобою
я вже нiхто. Хто я? Хто ти? Я з плотi i кровi, з живою душею. А ти
примара, отрута, а ще гiрше — ти убивця. Скiльки горя ти принiс?
Скiльки душ загубив безневинних? Скiльки дiтей страждає? Ти гiрше
вiйни! Людинi перемогти людину набагато легше, анiж перемогти саму
себе. Спочатку змушуєш людину занепасти духом, робиш чорними її
думки, тiло, душу.
Залежнiсть твоя, Алкоголю, гiрше будь-якої радiацiї, бо та вiд
часу проходить, а ти навпаки — ще бiльше вкорiнюєшся. Що я повинен
робити? Сидiти з тобою поруч? Чи перемагати себе?! Боротися зi всiма
твоїми друзями — страхами, лiнощами, невпевненiстю? Йти проти твоїх
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тортур i хвороб, або марити якусь годину навiяним щастям, що в мене
немає нiяких проблем, бiд, бо я їх не бачу — ти ж заслонив їх своєю
великою, широкою, оманливою спиною!
Алкоголю, ти такий гарячий, бо забираєш тепло з моєї душi,
робиш її холоднiше айсберга. Я вiдчуваю твiй холод... i льодянi голки
пронизують моє тiло, починаючи вiд кiнцiвок, та стрiмкими стрiлами
летять до мого серця. Я вже не вiдчуваю, як воно б’ється... Темрява...
Швидка допомога... Лiкарня... Врятували.
Вдома: стiл, розпочата пляшка горiлки, чарка. Взяв пляшку, вiдкрив, пiднiс понюхав... Зблiд. Нiби струмом проникло все тiло. Стоп.
Досить. Взяв пляшку, вийшов, вилив на будяк. Посмiхнувся, розпочав
нове життя. Навiть двiр змiнився — будяк пожовк i засох. Нiби на свiт
знов народився. А скiльки вже в трунах лежать — їх не вдалося, не
встигли врятувати. Не вiйна їх покосила, а ти, алкоголю!
Скажiть «нi» алкоголю, зумiйте себе перемогти. Живiть дiйсним
життям, а не в примарному свiтi! Не дайте перемогти себе рiдинi!
Жирний Руслан Сергiйович,
с. Михальчина Слобода, Чернiгiвська область

Буде твереза вся Україна
Буде твереза вся Україна,
Бо в Українi всi козаки!
Знає кожен — дорослий, дитина —
Спиртне п’ють лише слабаки!
Наш край багатий на звичаї й свята,
Єднають традицiї наших людей.
Та не для того, щоб пити завзято,
А радо стрiчати у себе гостей.
Ми нацiя сильна — нас не здолати,
Жодному ворогу не по зубам.
То чи не зможемо ми не вживати
Те, що зсередини шкiдливо нам?!
Пиво, горiлка, вино i подiбне —
Хто українець — не буде вживати.
Ми патрiоти, i нам не потрiбно
Свою Батькiвщину занепащати!
Вiльний i сильний, рiвному рiвний,
Скаже кожному наша родина:
«Пити не будем, бо козацький дух сильний —
Буде твереза вся Україна! »
Жирна Анастасiя Володимирiвна,
с. Михальчина Слобода, Чернiгiвська область
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Я обираю тверезе життя
Я Счастливий Владислав Андрiйович. Менi п’ятнадцять рокiв,
i я проти вживання алкоголю взагалi. Змалечку мої батьки говорили, що вживати алкоголь i наркотичнi препарати дуже шкiдливо для
здоров’я. Я запам’ятав цi слова на все життя.
З дитинства я бачив, як алкоголь негативно впливає на людей
i зокрема на мою рiдню. Але у моїй родинi вже вiсiм рокiв нiхто не
вживає алкоголю.
В компанiях моїх однолiткiв п’ють дiвчата i хлопцi, менi теж говорять: «Сiдай, трохи вип’ємо, i нiхто не побачить». Але я завжди буду
проти вживання алкоголю, тому що вiн псує життя людей. I я не знаю,
скiльки вiн ще спотворить людських життiв, але я скажу: «Я обираю
тверезе життя!»
Счастливий Владислав Андрiйович,
м. Гайсин, Вiнницька область

Я вибираю життя
Засiйте вчинок — i ви пожнете звичку,
посiйте звичку i ви пожнете характер,
посiйте характер — i ви пожнете долю.
В. Теккерей

Ми робимо вибiр мало не щодня. Ми обираємо, з якими людьми нам спiлкуватися, чим займатися, що їсти чи пити, яких звичок
набувати.
Менi лише 14, але i я вже стою на порозi найголовнiшого свого
вибору: набувати корисних звичок, при цьому вдосконалюватись, чи
шкiдливих, якi поволi сковують i беруть надi мною верх?
— Вiд вибору залежить усе твоє подальше життя, — сказав менi
мiй дiдусь. А ще розповiв дуже цiкаву iсторiю:
— Одного спекотного вечора, повертаючись з роботи додому, у задушливому вагонi електрички напроти мене сидiла старенька бабуся, —
таємниче усмiхнувшись, промовив дiдусь, — рокiв восьмидесяти. Неподалiк вiд неї, схилившись важко на спинку сидiння, спав, бурмочучи
щось собi пiд нiс, далеко не тверезий юнак. Похитавши головою в знак
величезного свого незадоволення, стара жiнка розпочала дивну розповiдь.
«Коли я була ще зовсiм маленькою, моя прабабуся розповiдала,
що колись, ще за часiв герцогiв та благородних герцогинь, лордiв та
баронес, десь далеко за кордоном жив один маловiдомий художник,
а звали його Леонардо. Герцог, який любив його творчiсть, людиною
був набожною, замовив йому фреску на стiнi собору пiд назвою Тайна
” була
вечеря“. Леонардо спочатку думав вiдмовитись, тому що робота
надто кропiткою. Але плата за картину була бiльшою за його страхи.
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Швидко знайшлись люди, котрi погодились бути натурщиками, з яких
можна намалювати апостолiв. Та найважливiшим було знайти персонажа, що передав би образ Христа. Довго шукав майстер у храмах,
монастирях та соборах, але нiде не було такої людини, яка б втiлювала
у собi чистоту, щирiсть, любов до iнших. Та нарештi в одному iз мiських
храмiв знайшовся такий юнак, вiн там спiвав.
Робота завершувалась, але залишилось зобразити Iуду-зрадника.
Знову почались довгi пошуки, та нiчого не вдавалось. Довгих три роки
художник шукав людину, яка допоможе передати цей образ. Одного разу, їдучи дорогою, митець помiтив п’яничку, що валявся у канавi. Так як
часу робити етюди не було, майстер наказав помiчникам привести цього
чоловiка у собор, де малював фреску. Вiн вимальовував, витончено
торкаючись пензлем стiни, усi вади, якими володiв юнак: самолюбство,
злiсть, гордiсть, заздрiсть. Та раптом натурщик впiзнав себе на фресцi.
Протверезiвши вмить, юнак подивився на картину та промовив, що уже
бачив її приблизно три роки тому. Леонардо запитав, як це можливо,
адже про фреску нiхто не знає. Натурщик зiтхнув i сказав: Три роки
”
назад я щасливим був, спiвав у храмi, i якийсь художник намалював
iз
мене образ Iсуса Христа“».
— Саме так, онучко, людина з iдеалу, з прекрасного творiння Божого перетворюється на справжнє нiщо, зробивши неправильний вибiр.
— Не знаю, скiльки часу я просидiв у глибоких роздумах, — сумно
продовжив розповiдь дiдусь, — та коли я зiбрався з думками, не було
нi бабусi, нi нетверезого юнака. З того дня я не вживаю нi краплi алкоголю. Адже нiколи не знаєш, де та межа, з якої так важко повернути
назад.
Розмова з дiдусем мене дуже вразила, я пам’ятатиму цю iсторiю
все своє життя.
Я, як i мої однолiтки, лише починаю жити. I ми не знаємо, що
чекає нас далi, якi перипетiї змусять нас падати та пiднiматись (а може,
падати i залишатись на мiсцi), але ми завжди маємо вибiр.
Та все ж для мене так i залишилось незрозумiлим, чому Людина,
яка має все, обирає шлях, що веде у прiрву? Чому Людина, яка має
розум i може думати, не думає про те, що буде, якщо вона не зупиниться? Скiльки ще дитячих доль має скалiчити пияцтво та наркоманiя
батькiв? Скiльки ще дiтей повиннi схоронити батьки, аби зрозумiти, що
в цьому є й їхня провина? Скiльки ще ми повиннi втратити молодих
перспективних юнакiв та дiвчат, якi могли б зробити великi вiдкриття?
Скiльки?!
Вiдповiдi на цi питання не знає нiхто, але я вже знаю точно, що
моя доля, доля моїх батькiв та, зрештою, моєї країни — це я i мiй вибiр.
Тому я обираю життя.
Парфенюк Анастасiя Миколаївна,
с. Українка, Рiвненська область

123

Люби життя — живи тверезо!
Тверезiсть кладе дрова в пiч, м’ясо
в каструлю, хлiб — на стiл, кредит —
державi, грошi — в гаманець, силу —
в тiло, одяг — на спину, розум — в голову,
достаток — в сiм’ю.
Б. Франклiн, американський
вчений, журналiст, видавець,
дипломат, полiтичний дiяч

Ми всi для чогось приходимо в цей свiт, i збагнути, в чому сенс
життя, нелегко. Рано чи пiзно будь-яка людина обирає свiй шлях,
замислюється над своїм мiсцем у життi. Напевно, чогось бажає, до
чогось прагне, але на дорозi до своєї мети зустрiчає багато труднощiв
та спокус.
Сильнi духом люди все життя намагаються досягти своїх цiлей,
шукають новi горизонти та новi iнтереси. Тi ж, хто не впевнений у своїх
силах або хто вирiс поряд iз поганим прикладом, створюють собi додатковi труднощi, вживаючи алкоголь або наркотики. Досягаючи короткотривалого задоволення, наче створюють iлюзiю, що все добре та життя
триває. А насправдi такi люди iз року в рiк деградують, знущаючись
з себе та своїх рiдних.
Як може людина, що затуманює свiй розум, збагнути красу життя,
кожну дрiбничку прекрасного свiту?
Зараз, у бурхливий час, на долю нашої країни випало стiльки
випробувань, та i в повсякденному життi проблем i так багато. Дуже
важливо для нас залишатися небайдужими до людей, що заплуталися,
допомагаючи їм вибрати тверезий шлях.
Коли трапилося так, що в мене народилася сестричка з вадою
серця, мене особисто дуже вразило те, скiльки є багато матерiв, що
страждають з хворими дiтками. Але скiльки багато знайшлося добрих,
чуйних, небайдужих наших українських людей: волонтерiв, лiкарiв,
донорiв, якi допомогли врятувати i вилiкувати менi сестричку. Я не думаю, що серед них були алкоголiки чи наркомани. Я усвiдомив, скiльки
треба багато прикласти зусиль, щоб врятувати чуже життя, працюючи
лiкарем-хiрургом. Треба мати досвiд, купу знань та вмiнь. Напевно,
для такого лiкаря велике задоволення — бачити вилiкувану дитину
та щасливi очi її батькiв. У такому прикладi для мене проявляються
справжнi цiнностi життя.
Скажiть, як можна взяти та зруйнувати самотужки найцiннiше,
що є, — життя, вживаючи спиртне або наркотики?! Я вважаю, що
розумна людина вибере для себе тiльки тверезий шлях.
Авузi Едгар Езенва,
смт Покотилiвка, Харкiвська область
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Бережiть здоров’я, дiти
Бережiть здоров’я, дiти,
Щоб завжди життю радiти.
Сонце вранiшнє стрiчайте,
Всього злого уникайте.
Найцiннiший дар — життя,
Що не день — то вiдкриття.
Радiсть, успiх чи невдачi —
Маєм ми усе пiзнати.
З вiрної дороги не зiйдiть!
Вперто до мети своєї йдiть.
Всi шкiдливi звички обминайте,
Шансу шкодити здоров’ю не давайте!
Алкоголь i наркота —
Для здоров’я — це бiда!
Не травiться цигарками,
Не ласуйте цукерками.
I не пийте «кока-колу»,
Щоб не шкодити здоров’ю.
Все вживайте ви найкраще —
Хай мiцним буде здоров’я ваше!
Чiпси також ви не їжте,
Бутерброди теж залиште,
«Живчик», «фанту» не вживайте —
Всi шкiдливi звички вiдкидайте.
За пости не забувайте.
Фрукти, овочi вживайте.
Дайте тiлу вiдпочинок,
Не робiть страшних помилок.
Хай природа стане другом —
Бiгайте чимдуж зеленим лугом,
Ванни сонячнi приймайте,
Про здоров’я своє дбайте.
Бо здоровий — не сумує,
Над загадками мудрує,
Вiн долає всi вершини —
Це ж чудово для людини!
Ткач Анастасiя Сергiївна,
с. Вербка, Вiнницька область

125

Трезвая жизнь — это не сказка, а реальность
Мир полон жестокости и злобы,
Независимо от времени и погоды.
Кто-то плохо обращается с детьми
И проводит за бутылкой все ночи и дни.
Мыслей нет, что дети рождаются — калеки,
Жизнь пошла не так у этого человека.
Надо протянуть руку помощи, пока не поздно,
Ведь не всё ещё потеряно, спасти можно!
Посмотри вокруг, радость есть и без водки,
Не трать попусту время, дни и так короткие.
Живи солнцем, небом, закатами,
Всё настоящее внутри тебя спрятано.
Ты сильней, чем все плохие привычки, вместе взятые,
Не испугать ребят яркими красками,
У них, должно быть, свои взгляды, на то, что сказано.
«Трезвость — норма для каждого!» — вот как жить надо,
Чтобы потом не искать пути обратно!
Кравченко Евгений Николаевич,
с. Чапаево, Полтавская область

Перший снiг
Перший снiг. Такий довгоочiкуваний i такий бажаний. Мабуть,
Наталка нiколи не перестане радiти йому, наче маленька дитина. Завжди буде чекати на нього, мов якогось дива. Адже це приємно: просто
сидiти бiля вiкна й насолоджуватися безкiнечним водоспадом крижаних
снiжинок, спостерiгати, як закругленi в прекрасному танку маленькi
балеринки починають осiдати на чорну замерзлу землю й утворювати
бiлоснiжну пелену, бачити, як повiльно, але впевнено, сутенiє; i саме
в такi моменти розумiти iстинну цiну часу.
Так було i того дня. Випав перший снiжок. I хоча назбиралося
багато справ, але дiвчина все ж не встояла. «Лише пiв годинки», —
подумала вона i, вмостившись якнайзручнiше, поринула у свiт своїх
думок. У кiмнатi запанувала тиша. Час плинув невпинно...
Раптом — дзвiнок у дверi. Хтось прийшов. «Невже гостi?» — майнуло в головi. Не поспiшаючи i трохи засмучено Наталка попрямувала
до дверей. Яким було її здивування, коли, вiдчинивши упертому гостю,
який безперервно тис на дзвiнок, на порозi побачила Марiйку. Уся
пошарпана, брудна, вимучена. Блiда вiд перевтоми та голоду, дiвчина
ледве трималася на ногах. Її заплаканi, повнi невимовного болю очi
шептали: «Порятуй нас...»
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— Пустиш? — ледве вимовила.
— Так, звичайно, проходь, — вiдповiла шокована вiд побаченого
Наталка.
Напiвжива Марiчка насилу переступила порiг квартири i впала.
Бiдна дiвчина знепритомнiла. Вона не могла бiльше бути сильною, не
могла триматися рiвно, а просто хотiла на мить забутися. Забути про
все те жахiття, яке коїться в неї вдома. Хотiла прожити щасливе життя,
хоча б навiть увi снi.
Усi знали її сiм’ю. I не зважаючи на те, що вони переїхали до
будинку Наталки зовсiм нещодавно, упертi слухи розповсюдилися по
всiх околицях iз неймовiрною швидкiстю. Розповiдали рiзне, але лише
сусiдка Наталя знала правду. Вона допомагала дитинi з цiєї нещасної
родини, чим могла. Так, коли батько черговий раз напивався та починав
галасувати, то Марiйка завжди могла прийти до сусiдки.
Але не завжди так було... Не завжди дiвчинка страждала вiд
важкої руки рiдної людини. Колись вони жили щасливо та безтурботно
втрьох: мама, тато i Марiчка. Усе змiнилося в однин момент. Страшна
хвороба неньки вимагала вiд батька бути сильним, наполегливим, та
вiн не змiг — зламався. На жаль... Життя ставало все скрутнiшим,
а недуга все страшнiшою. А коли смерть пiдкралася зовсiм близько,
її тато повнiстю втратив будь-яку надiю на порятунок. Єдиним його
другом став алкоголь, а вiрною спiврозмовницею — чарка. I так день
за днем. Усе пiшло шкереберть, до дна, до безоднi, iз якої вiн уже не
змiг викарабкатися. А дитина? Марiчка стала об’єктом вимощення зла
за колись не збережене життя, за втрату близької й коханої людини.
Можливо, батько десь у глибинi душi розумiв, що коїть, але алкоголь
затьмарював його розум.
Запитаєте, чому ж Марiйка й досi живе з батьком? Чому терпить
такi нелюдськi страждання? Напевно, вона й сама того не розумiє. Нiхто
не розумiє. Лише її серце пiдказує, що так i має бути, що це її рiдна
кров. Правду кажуть, що дитяча любов безкорисна i найчистiша, але
цього нiхто не цiнує...
Марiчка й досi непорушно лежала на лiжку, а Наталка все бiгала
навколо нещасної дiвчини. Намагалася виходити, та невiдомо, скiльки
ще таких побоїв витримає молоденька, незмiцнiла душа.
«Невже це янголятко заслуговує на таке життя?» — тривожнi
мiркування не давали спокою сусiдцi. По її щоцi покотилася сльоза.
Наталка сидiла, прикута пильним поглядом до непритомної гостi, наче
чекаючи якогось дива, що може статися до приїзду «швидкої».
Думка снувала все вище i вище, все тривожнiше й тривожнiше...
А за вiкном у казковому вальсi переплiталися снiжинки. Випав перший
снiг...
Моiсєєнко Вiталiна Михайлiвна,
м. Охтирка, Сумська область
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В детских домах
В детских домах, колониях
Схожи разбитые судьбы:
Часто пили родные,
Бывало, родители.
Да и все люди...
Алкоголь... Алкоголь...
В нём есть только боль.
Детские жизни на муки похожи
В семье, где пили родные,
Бывало, родители.
Да и все люди.
Стон над семьёй катит волной:
«Что с ними сделала страна?
Зачем погибли люди?»
В них больше нет души —
Осталась только боль,
Залитая спиртным жестоким.
Детская душа спокойна тогда,
Когда нет алкоголя в родительских судьбах,
Когда не пьют родные, родители,
Да и все люди!
Балахонова Наталья Николаевна,
г. Пивденное, Харьковская область

Монолог водки
Я — водка. Я — сама философия. Этот жалкий мир нуждается
во мне. Многие взрослые и некоторые глупые подростки обращаются
ко мне за помощью, когда у них проблемы. Я им помогаю, жертвуя
собой. По крайней мере, они так думают, что я им помогаю. Они испытывают «кайф» и «наслаждение», приходят к «умной мысли». Однако
это опасно. Я порчу здоровье и могу испортить отношения. С одной
стороны, я пользуюсь этим. Но зачем мне, неодушевлённому предмету,
эта польза? Я не чувствую себя героиней. У меня нет чувств, а у людей
есть... Или это действительно так? Может, я просто жалкая пародия
на философию? Я, может, и открываю людям глаза, но делаю их
несчастными и бедными. Я вижу, как им плохо. В моём существовании
есть как «плюсы», так и «минусы».
И вот, этот несчастный человек подходит ко мне снова. Он нуждается не во мне, он нуждается в потерянной семье, проигранных деньгах
и приёме обратно на работу.
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Люди — странный предмет: когда им плохо, они идут ко мне,
а не к реальной помощи. Они не идут к мечте, не ищут путей, они
обращаются ко мне. Я — один из немногих порталов в мир иллюзий.
Человек выпивает меня.
В жизни человека уже нет смысла. Он был раньше.
Я чувствую, как человек погибает.
Трофименко Дарья Олеговна,
г. Харьков

Твереза родина — лад у сiм’ї
У товариствi лад —
Усяк тому радiє,
Пияцтво ж, навпаки, —
Безладдя й лихо дiє.

А хочеться малому
Дорослим закричати:

Якщо тверезий батько й мати,
То й у сiм’ї уже гаразд.
I дiти, й хата у порядку,
I тепло, й затишно у вас.
Заметене подвiр’я
I прибрана кiмната,
Доглянута худоба,
Садиба й кошенята.
Та тiльки хтось з дорослих
До пляшки потягнеться —
Все рушиться довкола
I горечко стається.
Коли пиячить батько, —
То це ще пiвбiди,
А як пиячить мати —
Додому хоч не йди.
Нiхто не приласкає
I казку не розкаже...
А мати ще й налає,
По пляшку посилає.
I хочеться дитинi
Не плакати й ридати,

«Навiщо, ви, рiдненькi,
Гуляєте та п’єте?
Того, що є святого,
Нiяк не бережете...
Заллєте своє горе
Горiлкою чи вiскi,
А потiм з головою
Не дружите нiтрiшки.
I в станi оп’янiння
Не тямите нiчого,
Тому й стається лихо,
Що надто вже залито.
Нiколи ще й нiкому
Отая оковита
Не принесла спокою.
А тiльки злиднi й лихо.
Дорослi, схаменiться,
До пляшки не тягнiться!
Дитина вас благає,
I навiть закликає:
Покиньте згубну звичку,
Поставте краще свiчку,
Молитву почитайте,
I себе не втрачайте!»

Камiнська Тетяна Олегiвна,
м. Коростень, Житомирська область
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Моя тверезiсть — мiй скарб
Життя — як свiчка. Доки ми живемо, вона потроху згорає i час
проходить невiдворотно. Коли ж людина вживає алкогольнi «напої», її
свiчка починає палахкотiти сильнiше i, вiдповiдно, життя стає коротшим.
Багато хто вживає алкоголь як засiб для «заливання» власних
проблем, або ж для швидких веселощiв. Але «ейфорiя» проходить
швидше, нiж хотiлося б. Людина прокидається на наступний ранок
з тими самими проблемами або ще їх i додає; веселi друзi зникають,
болить голова... Неприємних наслiдкiв можна й уникнути. Як? Це дуже
просто — не вживати алкоголь!
Тверезiсть — скарб, даний кожному, але не кожен розумiє його
цiннiсть. Людинi з ясним розумом набагато простiше в життi. Знайти
гарну роботу, мати родину, бути шанованою людиною можна тiльки
не будучи залежним вiд алкоголю. Найгiрше — вiн викликає звикання,
а бути залежним i пiд владою, що починає керувати вами — рабство.
Втрачаючи владу над собою, можна прожити щасливо, але дуже недовго, допоки ваш власник не почне вiд веселощiв переходити до вбивства
за такi необхiднi кошти.
Будьте вiльними i незалежними, вирiшуйте самi, як вам жити.
А я обираю тверезiсть — це мiй скарб!
Вавер Марiя Янiвна,
м. Смiла, Черкаська область

Святкуємо без алкоголю!
Алкоголь...
Лиш вiсiм букв,
А скiльки бiд вiн в дiм несе:
Скандалiв, розпачiв, розлук —
З собою тягне вiн усе.
Здавалося б, якийсь «напiй» —
А зводить з розуму, ще й як!
Багато умертвля людей
Та їх життя калiчить так,
Що i в жахiттi не насниться,
Як би ти не хотiв! Ось так...
То що ж за пагубна та звичка?
Яке ж дiяння те її?
О, друзi, це вам не усмiшки,
А катастрофа! Дiйсно, це
Великий привiд горювати,
Якщо в твоїй сiм’ї хтось п’є.

«Чому? — спитаєш ти, мiй друже. —
Що тут такого? П’є? Нехай!»
На це скажу тобi я ось що:
Коли хтось п’є — життя не рай!
Анi для того, хто вживає,
Анi для родичiв його.
Усi вони переживають
I з нетерпiнням ждуть, чекають
Повернення того «свого».
Людину свою рiдну, любу,
Того, що не вживав i зроду,
Додому ждуть... А вiн не йде,
Все з друзями ляси веде.
Й горiлку пивом запива,
I байдуже йому сiм’я.
У нього там «товаришi»,
Що лиш кричать: «До дна, до дна!»
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Вiн з ними з ранку i до ночi,
А знає вiн їх з учора.
А вiн-то дума: «Побратимiв
Удало я сей раз знайшов».
Чому? Тому що, друже милий,
Так славно мутить мозок той
Хитрющий дядько алкоголь.
А вже i нiч, i ранок там,
А вiн усе гуляє, знай.
Йому там весело. А вдома
Сiм’я уся в сльозах сидить
I потихеньку гомонить.
Не знають, чи живий, чи нi,
I де його тепер знайти...
Сумують, плачуть знов i знов,
I згадують лиш тихим словом.
Не повернувсь той чолов’яга,
Обрав вiн iншеє життя.
I байдуже було, що вдома
Лишились дочка, син i та,
Що щиро так його кохала.
Вiн, не згадавши i цього,
Пiшов тодi, гульвiса п’яний,
Ген до «товариша» свого,
З яким життя було, як казка,
Бо ж можна пити досхочу!
Гуляти, тринькати всi грошi
Й робити те, що захочу.
I дiточки вже пiдростали,
I дочку замiж кликать стали,
I ось вагiтна вже вона.
А що ж то? Келих-то вина
В руках її... «Як можна так?» —
З презирством вигукнув їй брат.
Вона лиш з докором зиркнула
I випила його за так.
«Сестричко, серденько, послухай,
Це ж яд, отрута!
Як не жаль тобi себе,

То хоч дитину не губи.
Подумай: виросте вона
I нездорова, i крива,
Знущань тодi не обереться.
Нащо ж псувати їй життя?
Не буде мати повноцiнного
Вона тодi уже життя.
Бо ж алкоголь руйнує все:
Клiтини мозку, нирок, серця.
Отруту вiн у кров несе,
Занапастити може легко
Усе життя твоє... I все.
Пропаща ти...
Утратила свою ти волю,
Залишила сiм’ю i волю.
I волю, сестро!»
«Це чому?»
«Чому?.. Дурна яка ти, Боже,
Бо у залежнiсть свою возьме!»
I тут сестра поволi, тихо
Прибрала з рук ту чарку з лихом.
I зрозумiла вже нарештi,
Що звичка то дурна, нечесна.
Що? Вже давненько надто п’єш?
Себе швиденько ти уб’єш!
I цей паскудний алкоголь
Iз тебе зробить повний ноль!
Щоб мати нацiю здорову,
Навiки мусим ми забуть
Про пиво, спирт, вино i «колу»,
Фiзичний розвиток згадать,
I всiм на лобi написать:
«Святкуємо без алкоголю!»
Ось так потрiбно вже звикать!
Тверезiсть — це безцiнний скарб,
Який ми мусим берегти.
Тверезiсть — i у сiм’ї лад,
I щастя, й радiсть навкруги.

Землiн Юлiя Сергiївна,
м. Балаклiя, Харкiвська область
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Я живу тверезо
Без
Без
Без
Без

здоров’я
здоров’я
здоров’я
здоров’я

— немає життя,
— немає науки.
— нема майбуття,
життя наше — мука.

Ми за тверезе життя,
У якому немає свавiлля!
Ми за здорове життя,
У якому нема божевiлля!
Звички шкiдливi скорочують всiм
Вiку й життя на землi.
Сiм’ї ламають, здоров’я зовсiм,
Люди стають агресивнi та злi.
Проти звичок шкiдливих потрiбно боротись,
Знищити все, що зашкодить життю.
Звичок шкiдливих потрiбно зректись —
Вiдкрити дорогу гiдному майбуттю.
Давайте усi життя берегти,
Захистимо долю й здоров’я.
Будемо вiрить у диво земне —
I люди всi стануть здоровi!
Давайте разом вiдкинемо думку,
Що манить зламати життя.
Давайте разом очистимо душу,
Поки назад ще є вороття!
Ковальчук Iнна Григорiвна,
с. Оженин, Рiвненська область

Алкоголь руйнує сiм’ї
Хоч я ще дуже юна i мало розумiю в життi, але хочу розповiсти
iсторiю свого дитинства, пов’язану з батьком.
Мiй батько — афганець. Скiльки я його знаю, вiн уживає спиртне.
Що моя мама тiльки не робила йому — все було марно...
Знаєте, не дуже приємно, коли у 15 рокiв хочеш згадати щось про
батька, а у пам’ятi постають лише моменти, коли вiн був п’яним. Хоч
батьком вiн мiг бути хорошим.
Через алкоголь вiн не мiг знайти роботи. I тому за двох працювала
мама. Коли батько навiть просто виходив з двору, його зразу тягнуло
до магазину за чаркою.
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Ви запитаєте: чому мама його не вигнала? Вiдповiдь буде дуже
проста: мама хотiла, щоб у мене i мого старшого брата був батько. Але
вона все ж не витримала: коли менi було 10 рокiв, батьки розлучились.
Я i брат залишилися з мамою. З тих пiр з батьком i його рiдними
стосунки не пiдтримую.
Тому я справедливо можу сказати, що алкоголь зруйнував нашу
сiм’ю. Через це я до сьогоднi не можу згадувати своє дитинство без слiз.
I я точно знаю, що через багато рокiв, коли створю свою сiм’ю, у нiй
не буде мiсця алкоголю. I моя майбутня дитина нiколи не зазнає того
болю i страждань, що випали на долю її мами.
Кушнiр Ольга Iванiвна,
с. Зелена Дiброва, Черкаська область

Келих страждання
У давнiй час, в далекий вiк
Пили люди святу воду,
У нiй спокутували грiх,
За грiх страшний всього народу.

Боронитись? Хто зумiє,
Ну а хто лише нап’ється.
Та надiя ще жеврiє,
I прозрiння повернеться!

У столiттях час минає,
Та того нiхто не бачить,
Море душ людських буяє,
А злих дiл — так i тим паче.

Хмiль по свiту ще гуляє,
Iз собою радiсть водить.
Та навiки забирає
Долю, щастя й, звiсно, совiсть.

Хтось колись в далекiм краї
Грiх по свiту розпустив —
Воду з келиха святого
Навiки вiн осквернив.

Все, що втратили ми здавна —
Смiх життя, велику силу —
Знов вiдтворимо ми вправно,
Долю знайдем сизокрилу.

Iз прозорої криницi
Породилось злеє зiлля,
А вiд Божої правицi —
На покару йде похмiлля.

Бачить свiт очима будем,
Не руками, як тi фавни.
Бiд науку не забудем
I повернемо днi файнi.

Не саме воно приходить:
Тiло й душу забирає,
Тихо смерть з собою водить,
I спасiння вже немає.

Знайдем чисте ми спасiння,
Коли вип’єм святу воду.
I в Христове Воскресiння
Кинем пити всiм народом.

Келих бiд всiх i страждання
Iз вогненною водою
Тихо жертву обирає,
Тягне в пекло за собою.
Литвин Роман Сергiйович,
м. Бiлопiлля, Сумська область
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Обираймо тверезе життя!
Дитинство наше — наче сад вишневий!
Зростає й квiтне, в юнiсть попада.
А юнiсть цвiтом радує привiтним,
Аж поки не трапляється бiда...
Прийде вона, як той мороз у травнi,
Як гусiнь, що об’їсть вишневий цвiт.
Не дасть красi розквiтнути духмянiй,
Що Бог дає лиш раз на людський вiк.
Зелений змiй пiдстерiгає нишком
Творiння нiжне, що бажає жить...
Шепоче тихо: «Ти скуштуй лиш трiшки...»
I раптом — страх провалля прийде вмить!
Не пiддавайся гаспиду, юначе!
Не дай зламати молоде життя,
Бо сумно юнiсть-вишенька заплаче...
Твоє обiрветься на цьому майбуття.
Нехай той сад вишневий буйно квiтне,
Дарує радiсть людям i тобi!
А прийде час — вiн подарує плiдно
Рясний врожай для любої землi.
Погиба Мiлена Олександрiвна,
м. Обухiв, Київська область

Я обираю тверезе життя!
Тепле, яскраве сонце сповiщало про прихiд лiта, i тiльки ранок
обiцяв гарну погоду. Настя прокинулася лиш тодi, коли сонце було
вже високо над землею i пронизувало своїм промiнням кожну гiлочку
дерев у парку поблизу дому дiвчини. Вона мимоволi усмiхнулася, бо
усвiдомила, що вже перший день канiкул.
Настя — цiлеспрямована, весела, старанна i доброзичлива дiвчина,
студентка другого курсу унiверситету фiзичної культури. Вона веде
здоровий спосiб життя.
Вставши з лiжка, яке манило ще трiшки понiжитись у сонячному
промiннi, Настя попрямувала до ванної, щоб вмитися. Потiм зробила
ранкову зарядку, заправила лiжко i поскладала на своє мiсце весь одяг,
який вона вчора, недбало скинувши, поклала на крiсло, бо була вже
надто втомленою, щоб прикидатись господинею. Зранку Анастасiя сiла
i зробила запис у свiй щоденник: «Ранок — це найчудовiша пора дня, бо
все навкруги пробуджується, усмiхається, тому вiн мене так i просить
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до нових пригод i наполеонiвських планiв». Ще вона написала список
справ на сьогоднi:
1. Допомогти батькам.
2. Почитати художню книжку для задоволення.
3. Зробити пробiжку.
4. Зустрiтися з подругою.
5. Приготувати вечерю для всiєї сiм’ї.
Сьогоднiшнiй девiз: «Усмiхатись сонцю i дiяти спонтанно».
Згодом мати покликала батька i дiтей до снiданку. Пiсля цього
Настi мама доручила пiти до магазину за продуктами. Ввiйшовши
у супермаркет, дiвчина взяла продукти i пiдiйшла до довжелезної черги.
Бiля самої касирки вона побачила дiвчину приблизно її вiку, яка
купувала спиртнi «напої». I раптом вона впiзнала, що це її колишня
подруга. Анастасiя поринула у спогади: колись ця дiвчина виручала
її з будь-якої складної ситуацiї i допомагала, радiла з нею, робила
сюрпризи. Вiдтодi Мар’яна дуже змiнилася. Колись таке довге, блискуче волосся подруги лягало на плече i яскраво виблискувало на сонцi,
а тепер воно пострижене та зовсiм втратило красу. Опущенi, опухлi очi,
брудний одяг, не зав’язанi в кедах шнурки, подерта сорочка... Згадує
Настя, що Мар’яна була першою модницею в унiверситетi. Й огорнув
дiвчину сум. Прийшла вона додому з поганим настроєм, залишила
пакунки на кухнi, почовгала до своєї кiмнати i сiла за письмовий стiл. Те
сонце, яке зранку здавалося таким радiсним, її вже не тiшило. Анастасiя
згадувала як розiйшлися їх дороги...
Мар’яна вiддалялася вiд неї, почала розважатися з iншими друзями, i одного дня сказала, що вони не можуть бiльше дружити. А на
запитання «Чому?» — вiдповiла, що почувається бiля неї гiршою, немов
у тiнi. Так i закiнчилася дружба.
Пiсля всiх цих спогадiв Настя вирiшила помиритися з колишньою
подругою i повернути її до тверезого життя. Номера телефону вона
не мала, але Мар’яна якраз була в он-лайн, тому дiвчина написала
в контактах:
— Привiт. Як справи?
— Привiт. Норм.
— Я хочу з тобою помиритися. Дуже сумую за тобою.
Хоча Мар’яна вже прочитала повiдомлення, та не вiдписувала.
Вона тримала руки над клавiатурою i плакала. Насправдi вона жалiла,
що посварилася з Настею. Через декiлька хвилин роздумiв дiвчина
все ж таки наважилася вiдписати:
— Вибач мене, будь ласка, я зробила дурницю, коли посварилася з тобою. Дуже жалiла, але в мене на вистачило смiливостi, щоб
вибачитися. Ти молодець, що перша написала.
— От i добре, то ми помирилися?
— Так, звичайно.
— То давай зустрiнемося.
— Давай завтра в парку.
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Наступного дня дiвчата зустрiлися, довго говорили. I Настя запросила подругу на пробiжку у цьому ж парку. Мар’янi було важко дихати,
але вона не здавалася, i вирiшила, що їй треба щось змiнити у своєму
життi.
Вiд цього часу дiвчата зустрiчалися кожен день: бiгали, спiлкувалися. Мар’яна знову повернулася до здорового життя, без алкоголю
та заздрощiв до подруги, яка їй вчасно допомогла подолати проблему
залежностi вiд спиртного.
Анастасiя i Мар’яна займалися не тiльки своїми особистими справами, а й вирiшили допомогти iншим. Вони створили свою групу в соцiальнiй мережi: «Я обираю тверезе життя!» Дiвчата розмiщували там
рiзну iнформацiю про поганi наслiдки вживання алкоголю, рiзнi мотивацiї для молодих людей, їх духовний та фiзичний розвиток. Долучали
туди своїх знайомих, друзiв, про яких вони знали, що в них починається
така ж проблема. Спiльна робота дуже їх об’єднала, вони з ентузiазмом
придумували й iншi способи вплинути на молодь, бо це є цвiт нашої
нацiї, майбутнє України, за яке ми боремося i прагнемо кращого. А без
здорових, тверезих, розумних людей його неможливо побудувати.
Калугiна Олена Iгорiвна,
с. Старий Нижбiрок, Тернопiльська область

Що за радiсть у пияцтвi?
Мiста неначе погорiли,
Неначе дiти подурiли:
З горiлкою в руках iдуть,
На перехожих всiх плюють!..
Себе вони не поважають,
Залишки розуму втрачають,
I про свою людську подобу
Не дбають зовсiм, забувають.

Дитина ж
Не розумiє того лиха,
Пиячить, колеться й палить.
Дорослим байдуже воно,
Аби прибутки принесло
Таке веселеє вино.

Батьки ж вмовляють, нарiкають.
Менi ж вас, дiточки, як жаль!
Реклама робить свою справу,
Дiтей у ярма запрягає.

Яке ж майбутнє в цiй країнi?
В такiй країнi пропадать!
А ще поганше на Украйнi
Дивитись, плакать — i мовчать! —
Як алкоголь дiтей вбиває,
Останнiй розум забирає,
Штовхає на злочинний шлях.

У ярмах лицарськi сини!
А препоганiї пани
Дiтям чужим збувають пиво,
«Бiр-мiкс», «джин-тонiк»,
Всяку муть.

Цьому покласти треба край!
Тодi на Українi буде рай,
Коли всi спортом будуть займаться,
Коли всi разом оберуть
Тiльки тверезий чесний путь.
Доренський Микола Юрiйович,
м. Харкiв
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Я живу трезво
Я живу трезво! И я могу с гордостью это утверждать! Никогда
не пойму тех людей, которые могут похвастаться своими пьяными
выходками или тем, как они целые сутки провели за компьютером,
играя. Ведь как бы они не считали эти занятия своим хобби, как бы для
них это не было «круто» — всё равно ни к чему хорошему не приведут
подобные увлечения. Жить трезво — вот что по-настоящему здорово!
Сейчас я хочу рассказать о моём понимании трезвой жизни, которую я стараюсь вести.
Когда мы слышим фразу: «Этот человек — за трезвую жизнь!» —
в голове появляется первая мысль о том, что этот человек не употребляет алкоголь, наркотические вещества и другие вещи, которые лишают
человека трезвого состояния. Но ведь эта трезвость может заключаться
ещё и во многом другом!
Например, трезвость в воспитании, в поведении, в убеждениях,
в действиях, в мыслях и в мировоззрении. Причём всё это создаётся
пошагово.
Исток лежит в воспитании. Всем давно известно, что воспитание —
это залог успешного будущего. Если родитель трезв в воспитании,
а именно — ведёт здоровый образ жизни, доступно объясняет ребёнку,
что хорошо, а что плохо, создаёт условия для хорошего воспитания, то
в итоге это приведёт к тому, каким будет поведение ребёнка в дальнейшем. То есть — к трезвости в поведении. Как это? Это уметь вести
себя правильно, культурно, этично, уметь уважать себя и других. Но
ведь на поведение может оказать влияние окружение, в котором человек
окажется. Поэтому нужно иметь трезвость в убеждениях. То есть придерживаться своих норм, принципов, не поддаваться плохому влиянию
окружения, если такое имеется, уметь отстоять своё мнение, чтобы оставаться собой и чувствовать себя комфортно. Затем, если человек трезв
в убеждениях, то будет оставаться трезв и в своих действиях. Будет
поступать правильно, разумно, вне зависимости от влияния окружения.
Трезвость действий заключается в нескольких вещах. Первое — это
обдуманность фраз, поступков. Второе — это умение распоряжаться
временем. Желательно уметь распланировать свой день, чередовать
отдых с работой, уделять время тому, чего желаешь и что необходимо.
И самое важное — трезвость в мыслях! Важно уметь мотивировать себя на лучшее, разумно оценивать ситуацию, обосновывать свои
мысли, ставить цели.
И вот затем формируется лично ваше мировоззрение. Уже правильное, логичное, разумное, то есть трезвое! Безусловно, вести
здоровый образ жизни — это огромный труд над собой! Но какими благодатными будут результаты этого труда! Я готова трудиться!
Я — Человек !
Водопьянова Виктория Сергеевна,
г. Харьков
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Я обираю тверезе життя!
Ми самi обираємо, яким буде наше життя. I часто цей вибiр ми
робимо ще в дитинствi, ще в дитинствi ми творимо своє майбутнє.
Я також зробила свiй вибiр. Я обираю тверезе життя!
Алкоголь руйнує людину. Вiн вiдбирає все: здоров’я, мiсце в суспiльствi i, найстрашнiше, — сiм’ю. Тому я впевнена у своєму виборi.
По-перше, алкоголь пригнiчує утворення клiтин кровi, що зумовлює недокрiв’я, iнфекцiї, сповiльнює циркуляцiю кровi в судинах мозку,
приводячи до постiйного кисневого голодування його клiтин. Великий удар наноситься печiнцi, пiдшлунковiй залозi. Вiд алкоголю також
потерпає наша центральна нервова система.
По-друге, у людей, котрi п’ють, розпадаються сiм’ї. Їхнiм батькам
соромно за них, а їхнi дiти можуть наслiдувати їхнi звички у майбутньому. П’яницi ламають життя не лише собi, а й невинним дiтям.
Наприклад, якщо батьки вживали алкоголь, то дитина може народитися з психiчними вiдхиленнями.
Важливим фактором для мене стала ще й соцiальна шкода, яку
наносить алкоголь. З нетверезими людьми неприємно спiлкуватися.
Вони вважаються «дном» нашого суспiльства. Вживання алкоголю —
ознака слабкої людини. Людина починає пити, коли не може самостiйно
впоратися зi своїми проблемами. Але запивати своє горе — не вихiд. Так
роблять лише слабохарактернi люди, i я, звiсно, такою бути не хочу.
Деякi люди вбачають в алкоголi насолоду. Їм подобається «бути
пiд градусом». Свiт їм здається прекрасним, коли поряд є пляшка.
Звiсно, зi сторони це виглядає жахливо. На мою думку, насолоджуватися життям можна i без алкоголю. Наприклад, я щаслива, коли поряд
мої батьки, друзi, коли займаюся улюбленими справами: читанням,
малюванням, керамiкою... Для багатьох свiт прекрасний i без алкоголю.
Отже, давайте створювати здорове, щасливе суспiльство, i починати з себе. Обираймо тверезе життя.
Надьон Олена Вiталiївна,
смт Коротич, Харкiвська область

Батьки! Схаменiться!
У свiтi людей є багато,
Що алкоголь вживають на свято,
П’ють кожен день безпробудно,
I горя не знають, про все забувають.
I своїм дiтям, як на зло,
Поганий приклад подають.
Дитинство у своїх дiтей вiдбирають,
Про яких нiколи не дбають.
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Головне у їхньому життi —
Грошi як на алкоголь знайти.
Немає в них нiяких бажань,
Окрiм як влаштувати скандал,
З кимось побитись, украсти, збрехать...
Отже, повинен їх хтось рятувать.
Дорослi! Рятуйтесь, згадайте негайно,
Що дiти чекають i татка, i маму.
Чекають любовi, добра i турботи,
Нiяк не агресiї. Вiрять у казку:
Тверезi повернуться їхнi батьки,
I будуть стрiчати веселi свiтанки,
Водитимуть їх на рибалку, у парки,
У шахи зiграють або в домiно,
I сходять iз ними хоча б у кiно.
Батьки! Схаменiться, згадайте про нас —
I буде в сiм’ї у нас завжди гаразд.
Сафiн Сергiй Вадимович,
м. Харкiв

Я обираю тверезе життя
Чи не кожного дня ми стикаємося з алкоголем у будь-якому його
проявi: нетверезi люди на вулицi, що лякають простих перехожих;
реклама по телебаченню, яка закликає нацiю до деградацiї; прихована
оковита в улюблених серiалах та фiльмах. Зрештою ми починаємо
думати, що без «напою» з градусом не обiйтися, i приймаємо його до
свого столу наче доброго друга, а не злiсного ворога.
Мене лякає таке бачення людей, адже я знаю тих, хто страждає
вiд вбивчої залежностi. Я живу в маленькому мiстечку, де всi один
одного так чи iнакше знають. Не дивно, що тут немає роботи з хорошою
зарплатнею, але є постiйнi проблеми, якi без вирiшення накопичуються
з кожним днем. Зрештою, життя вносить свої корективи, i люди постають перед важким вибором. Так стається з кожним у цьому свiтi,
я впевнена.
Але постає питання: чи є сильною особистiсть i чи вистоїть вона
пiд натиском незмiнних обставин i проблемних метаморфоз?
Якщо так, то вона не схилиться перед чаркою у безвиходi, в надiї
на втiху в такiй мiзернiй ницостi простого «напою».
Якщо ж нi, то людина потребує допомоги, бо ж сама не впорається
перед такою приземленою спокусою. Сотнi тисяч таких осiб зараз просто вiдкидаються суспiльством. Вони — засiб прибутку для виробникiв
алкогольних «напоїв», жертви i «смiття» для держави в цiлому, адже не
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здатнi заробити i принести користь, а лиш здатнi витратити вкрадене
або забране у своїх родичiв, яких врештi-решт втрачають через пляшку
«щастя».
Я добре розумiю, що алкоголь не приносить задоволення i щастя,
як це висвiтлюють по телебаченню, а приносить лише букет хвороб, залежнiсть. I забирає родину, яка була поряд i пiдтримувала тебе цiлiсiньке життя. Вiн не здатен позбавити нас проблем, хоча, можливо, на
деякий час мозок про них забуде. Але ж зранку вiн зрозумiє, що вони
не зникли, а додались.
Я обираю тверезе життя зi здоровим майбутнiм, яке нiщо не буде
затьмарювати залежностями i принадами нереального.
Нiколи не обирайте своїм другом алкоголь, адже вiн приводить
лише до могили. Обирайте людей, якi оточують вас, саме вони здатнi
пiдтримати в будь-яких проблемних ситуацiях. Перед тим, як взяти до
рук чарку, добре подумайте: чи варто?
Терещенко Мирослава Михайлiвна,
м. Богуслав, Київська область

Ще не пiзно, зупинись!
А знаєш, тату, я тобi пробачив,
Пробачив все й багато зрозумiв:
Ти головного, тату, не побачив —
Нас, найрiднiших, захистити не зумiв.
Вiд кого захистити? Та ж вiд себе,
Вiд звички згубної — любовi до вина,
До пива, до горiлки, до розваги.
I втратив ти родину. От цiна.
Ти промiняв сiм’ю свою на друзiв,
На тих, що «поважають» за столом,
Не за дiла хорошi поважають,
А за чарки́ i келихи з вином.
Тепер я вирiс, став дорослим, тату,
Менi вже чотирнадцять. Я не п’ю.
Я захищаю маму, захищаю нашу хату.
Колись створю тверезу я сiм’ю.
У тебе будуть внуки — мої дiти,
Я з ними буду завжди й повсякчас.
А ти, якщо захочеш, зможеш порадiти
За всю родину нашу, за всiх нас.
За те, що я на тебе зовнi схожий,
Що руки, як у тебе, беручкi,
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Що я не п’ю, не б’ю нiкого, не тривожу,
Що плани маю мудрi i чiткi.
У тебе є ще шанс вiдкрити очi,
Залитi оковитою колись.
Згадай пропитi всi i днi, i ночi.
Ще, таточку, не пiзно! Зупинись!
Я закликаю всiх, хто ще в туманi,
Хто друзiв на горiлку промiняв:
Допоки ще не пiзно, зупинiться!
Не для горiлки нам життя Бог дав!
Живiть тверезо. Не руйнуйте марно
Своє життя, життя своїх родин.
Нiколи, чуєте, не забувайте,
Що десь на вас чекає рiдний син.
Тверезою хай буде Вся країна,
Родина кожна, мiсто i село!
Хай процвiтає наша Україна,
Щоб всiм нам добре й затишно було!
Шульга Захар Петрович,
с. Домантове, Черкаська область

Я обираю тверезе життя!
Тверезiсть — норма життя. Це не просто вислiв — це узагальнене
поняття принципу як такого. Не можна планувати своє майбутнє, жити
теперiшнiм часом у повному обсязi, знаходячись пiд впливом зовнiшнiх
факторiв. I не важливо, що це за фактори: будь це алкоголь, наркотики
або сильнодiючi речовини, якi тимчасово можуть змiнити наше ставлення до реального свiту, наше вiдношення до того, що вiдбувається.
Не можна сховатися вiд проблем життя за склянкою алкоголю. Як
правило, таке «вирiшення проблем» уводять людину вiл прийняття
вiрних рiшень i лише тимчасово закриває очi на оточуючу реальнiсть.
З чого все починається? Пляшка пива або слабоалкогольного «напою» на дискотецi з метою розважитися, пiдняти настрiй, бути таким,
як i всi. Як прийнято вважати, без цього неможливо «осягнути саму атмосферу» вечiрки. I тут саме собою виникає питання: молодi
дiвчата i хлопцi, якi мають величезний потенцiал, здоров’я, радiсть
i запал, багато з них мають певнi таланти, здiбностi i бажання зробити цей свiт прекраснiшим, — чому, потрапивши в певну компанiю,
вони вирiшують розважитися, не задiюючи свої внутрiшнi можливостi,
а просто вживаючи спиртне, вiддатися в руки алкогольних веселощiв
з непередбачуваним фiналом?
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Якщо комусь здається, що пара пляшок пива на дискотецi —
це нормально, то, на мою думку, це не так. Давайте звернемося до
математики i розглянемо, що таке система. Це перiодичне повторення
чого-небудь. Вживання однiєї пляшки пива один раз на тиждень теж
можна вважати системою, яка в кiнцевому пiдсумку може призвести
до систематичного, i навiть щоденного вживання алкоголю. I, напевно,
варто задати собi питання: а чи потрiбно це тобi? Я особисто знаю людей
у мiстi Балаклiя, якi професiйно займалися спортом i вiдстоювали
честь України на мiжнародних змаганнях, мали блискучi перспективи
i на хвилi успiхiв вживали алкоголь, як їм здавалося, в незначних
кiлькостях, що в кiнцi кiнцiв зруйнувало не тiльки їх кар’єру, але
й майбутнє життя.
Навiть у давнi часи людство завжди боролося з пияцтвом. У другому тисячолiттi до н. е. в Китаї особи, схопленi пiд час пиятики,
пiддавалися смертнiй карi. У стародавнiй Iндiї схоплених у пияцтвi
людей змушували пити з розпеченого металевого посуду гаряче вино.
Кожен римлянин мав право вбити свою дружину, якщо заставав її
п’яною. У древнiх Афiнах сп’янiння вважалося станом, гiдним презирства, п’яних на перший раз штрафували, а на другий — страчували.
У Росiї за Петра Першого була випущена спецiальна медаль вагою 12
кiлограм, яку п’яницям одягали на шиї i змушували носити вiд тижня
до пiвтора року.
Отже, корiнь бiльшостi бiд людей — це алкоголь. Сiмейнi розлади,
необдуманi хулiганськi дiї, дорожньо-транспортнi пригоди. То чи варто
вживати алкоголь, щоб на iншу чашу терезiв покласти своє здоров’я,
майбутню кар’єру, просте людське щастя?
Для себе я зрозумiла, що тверезiсть i розсудливiсть у сучасному
життi, обґрунтованiсть прийнятих рiшень, умiння радiти життю й отримувати вiд нього все найнеобхiднiше без додаткових стимуляторiв
набагато краще, нiж короткочасна алкогольна феєрiя.
Калайда Єлизавета Олегiвна,
м. Балаклiя, Харкiвська область
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Пишуть учнi 10 класiв

Я обираю тверезе життя!
Я обираю тверезе життя,
Бо тверезiсть — мiй найбiльший скарб.
Запам’ятай! Це твоє ж майбуття,
Щоб не був ти алкоголю раб!
Великi поети здавались
У полон до «зеленого змiя»,
Талантом своїм викуплялись,
I життя своє вiддали.
Доля наша — це картина,
Малюєш її саме ти:
Алкоголем, чи нiкотином,
Чи кольорами своєї мети!
Буду жити я щасливо:
Без вина, горiлки, пива!
I не здасться Україна,
Буде твереза вся країна!
Цвiгун-Сахно Олексiй Вiкторович,
с. Мелешкiв, Вiнницька область

Мiй скарб — тверезiсть
Бо де ти скарб собi збираєш,
То й серце там живе твоє.
Бо що ти сiєш, те i маєш,
Тож не марнуй життя своє.
Прости нас, Господи, усує...
Дай мудре слово i думки,
Бо якось наче й не пасує
Шукати у пiтьмi стежки.

Бо лиш тверезий душу має
I може свiтло запалить.
Лиш вiн скарби земнi плекає
I мудро научає жить.
Мiй скарб — тверезих дум полiт,
Слова, що сонячно зiгрiють.
Тверезо глянемо на свiт —
Його любити всi умiють.
Тихончук Сергiй Володимирович,
м. Березне, Рiвненська область
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Коли тверезий — яснi твої думки
Коли тверезий — яснi твої думки,
Коли тверезий — контролюєш сам себе.
Коли тверезий — спокiй навкруги...
Коли тверезий — то повинен знати,
Що алкоголю в свiтi, поряд з нами — нi!
Якщо розумний ти,
То нiколи алкоголю в руки не бери.
I пам’ятайте, друзi, ви завжди:
Алкоголь призводить до бiди.
Бражник Iрина Михайлiвна,
с. Новий Бурлук, Харкiвська область

Я обираю тверезе життя!
О, життя моє швидкоплинне, ще юне! Ти — безцiнний дарунок Бога
i моїх батькiв. Я хотiла б присвятити тебе соцiально вагомiй та цiкавiй
працi, що принесе не тiльки фiнансову впевненiсть моєму наступному
кроку, але i користь душi та людям. Час цей наближається, i менi знадобиться сила i терпiння, наполегливiсть, допитливiсть, а найголовнiше —
здоров’я. Бо я — майбутня опора моєї родини та країни, майбутня мати
та берегиня, тож маю пiклуватись як про розум, так i про тiло.
Людина — справжнє диво. Але довершеного немає нiчого, i наш
органiзм — система вразлива, особливо до рiзних видiв отрут. Алкоголь
же, безперечно, — отрута. Вiн шкiдливо впливає на всi органи. Звеселяє
на мить, а вiдбирає красу, розум, адекватнiсть та спроможнiсть народити здорових дiтей. Можна заперечити, що помiрнi дози не приведуть до
жахливих наслiдкiв. Iсторiї ж чудових людей, що згубили в алкогольнiй
пристрастi своє життя та зiпсували або й зруйнували життя близьких,
дуже промовистi i, нажаль, не така рiдкiсть.
Я не хочу на початку життя ставати на хибний шлях. Я люблю
спорт, мене приваблює туризм та активне дозвiлля. Гарно вдихати чисте
повiтря та щирi емоцiї захоплення вiд свiту мистецтва, природи та
краси людських взаємин! Вони ж дарують найбiльшу розраду в життi.
Починаю також шукати i своє мiсце — роботу, що вдовольнить потребу
в самореалiзацiї i стане постiйним задоволенням.
У свiтi стiльки радостi та захоплюючих пригод, стiльки можливостей для саморозвитку, для допомоги iншим людям, для пiзнання
прекрасного! Думаю, що активна людина обов’язково має бути тверезою, щоб мати яснiсть розуму та контролювати свої дiї якнайкраще.
Не хочу гаяти жодної хвилини на те, що може знищити мене чи моє
майбутнє. Я обираю тверезе життя!
Жирнова Марiя Сергiївна,
смт Березiвка, Харкiвська область
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Я обираю тверезе життя
З чого ж почати твiр про тверезий спосiб життя? Якi слова пiдiбрати, щоб передати мої думки щодо цiєї теми? Можливо, спочатку потрiбно розповiсти, що то взагалi таке — тверезий, або ж здоровий спосiб
життя?
Кожна людина сама вибирає свою дорогу, i в наш час мало хто може з гордiстю сказати, що нiколи в життi не вживав спиртних «напоїв»
i навiть не знає, якi вони на смак. Для мене ж тверезiсть — це не просто
вiдмова вiд алкоголю. Це i вiдмова вiд сигарет, вiд наркотикiв. Я хочу
розповiсти свою iсторiю, яка пов’язана iз здоровим способом життя.
Зараз я навчаюся в мiстi, але ще зовсiм недавно була хорошою
ученицею в рiдному селi. Я нiколи не замислювалась, що через мою
стiйку позицiю щодо алкоголю мене можуть не зрозумiти. Ще з дитинства я чiтко розумiла, що нiколи не оберу шлях, який може привести
в безодню. З першого дня, як у нашому селi з’явилася спортивна секцiя,
я вирiшила, що маю бути там. Багато моїх друзiв почали займатися зi
мною, але їхнього запалу вистачило ненадовго, а я чiтко розумiла, що
бiльше не зможу без спорту жодного дня. I так я обрала свiй шлях
у життi, в якому ще нi разу не розчарувалася. I от коли я приїхала до
мiста, я почала вiдчувати себе «бiлою вороною», нiхто не мiг зрозумiти,
чому я не курю i не вживаю спиртнi «напої», адже це так «круто»,
особливо в наш час. Зi свого боку, я не могла зрозумiти, як можна
вихвалятися тим, що ти можеш «перепити» всiх своїх друзiв! Для
мене це було так само дивно, як зустрiти серед вулицi кiшку, яка
йде i розмовляє з собакою про погоду. Так, це, можливо, i смiшно,
але, з iншого боку, — це дуже велика проблема, яку потрiбно негайно
вирiшувати, щоб не було зовсiм пiзно. Можливо, поки ви читаєте мiй
твiр, десь у нашiй рiднiй країнi хлопчик десяти рокiв вперше закурив,
а дiвчинка не старша за нього випила алкоголь... I вони вже стали на
свiй шлях, який приведе їх до прiрви... I вже буде пiзно щось робити
i рятувати їхнi життя. Потрiбно дiяти зараз, адже ми хочемо бачити
красиве i свiтле майбутнє, яким можна буде пишатися!
Насамперед потрiбно, щоб батьки придiляли увагу своїм дiтям,
цiкавилися, де i з ким вони проводять вiльний час. Потрiбно рiзними
способами показати дитинi, що жити тверезо — це краще, нiж вбивати
своє здоров’я. Та я вважаю, що поки кожен пiдлiток не зрозумiє, що
насправдi для нього краще, жоднi батьки, держава, друзi не зможуть
йому допомогти. Тому я бажаю, щоб кожен обрав свiй життєвий шлях,
який приведе до щасливого майбутнього. А я з гордiстю можу сказати, що я обираю тверезе життя i хочу, щоб тверезою була вся наша
прекрасна країна.
Кулакiвська Тетяна Iванiвна,
м. Ватутiне, Черкаська область

145

Ми за тверезе життя
Зупинивсь за пiвкроку до цiлi,
Алкоголь твою душу залив.
Нi, не пляшка весь свiт твiй закрила,
Це ти пляшкою свiт весь закрив.
Вже останню цигарку скурив
I забув про дiтей, про дружину,
Ти на них свої очi закрив, —
I нiхто тобi в цьому не винен, —
Утопивши у чарцi надiї
I забувши про все, що святе...
Але ангел у тебе ще вiрить,
Врятуватись благаю тебе.
Я благаю гiркими сльозами:
Зупинись! Не поповнюй ряди
Тих, що зараз немає мiж нами —
За горiлкою в пекло пiшли.
Данилiв Марiя Романiвна,
с. Витвиця, Iвано-Франкiвська область

Исповедь водочной бутылки
Дз-з-и-и-нь! Звяк!
Звук удара стекла о металл.
В мусорный контейнер падает отжившая свой век бутылка. Упала
она в кучу прочего мусора: картофельных очисток, яблочных огрызков,
обёрток от конфет, пакетов из-под кефира и других дурно пахнущих
отходов.
— Ах, как тут грязно, сыро, темно! Куда это я попала? — горделиво
воскликнула бутылка из-под водки. Гладенькая, прозрачная, блестящая, она никак не могла понять, что делает среди этого отвратного
мусора. Совсем недавно стояла эта красавица на столе и мужские
загорелые руки (правда, немного трясущиеся) нежно обнимали её.
— Беспредел! Я среди вас быть не должна! Мне ли в такую пропасть падать? — вопила зазнавшаяся стекляшка.
Проснулись и огрызки, уже засыпавшие, отжив своё, и картофельные очистки проснулись, и весь сор сонно смотрел на взбунтовавшийся
пузырёк.
— Что это с тобой, голубушка? — ласково спросило сморщенное
подгнившее яблочко. Ты, поди, уже свою миссию выполнила, пора на
покой.
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— Какой покой? Какую миссию? — воскликнула бутылка, меняя
негодование на интерес.
— Ох, да ты ведь совсем молода, многого не знаешь, — тихо
промолвил пакет из-под кефира. — А ведь здесь у каждого своя история,
своя судьба и своя дань человеку, для коего нам довелось жить. Хочешь,
мы тебе расскажем?
— Думаю, да, — отозвалась бутылка, подстёгиваемая любопытством своим и тягой к новому.
— Начнём тогда, — обратился кефирный пакет к обитателям контейнера.
И все, кто проснулся от глубокого спокойного сна, поведали свои
истории.
— Я — конфетная обёртка, которая носила в себе шоколадную
радость для детей. И пусть я не очень полезная, но они любили меня,
ждали встречи со мной, делились мною. Вместе со мной приходил в дом
праздник, — мечтательно вспоминала обёртка.
— А я — огрызок яблочный. Моё яблочко не только радость, но
и пользу принесло огромную. И мой путь ещё не окончен: я в землю
уйду и с матерью-природой сольюсь, помогая ей всячески.
— А мы — картофельные очистки. Картофель, который мы в себе
носили, любила вся семья, ведь он кормил всех. Счищали нас нежные женские руки. Мы часто слышали, как хозяйка дома говорила:
«И что бы мы делали без картошечки?» Как приятно осознавать свою
значимость!
Ещё немало историй, одна другой интересней, было рассказано
этой ночью.
— Мы все принесли пользу людям: сделали их сытыми, здоровыми,
даже счастливыми. Пора нам на покой, — подвёл итог пакет из-под
кефира.
Вот только бутылка стала вдруг грустной и мрачной, поблекло
и померкло её сияние.
— Что же ты приуныла, подружка? — спросила её консервная
банка. — Мы ждём исповеди от тебя.
— Я расскажу вам свою историю, и вы поймёте, от чего так больно
мне сейчас, — молвила бутылка печально. — Я из многодетной семьи.
Сначала вместе со своими сёстрами мы жили в магазине, где было чисто
и уютно. Каждый день к нам приходил мужчина и забирал с собой
одну из моих сестёр. О дальнейшей их судьбе я ничего не знаю, а вот
мужчина часто жаловался продавщице на своё житьё-бытьё. И жена
от него ушла, и дети покинули, и с работы уволили, вот только мои
сёстры-бутылки приносили ему радость.
Когда мужчина, наконец, пришёл за мной, я очень обрадовалась:
верила, что именно я нужна ему, он нежно прижимал меня к груди,
трепетно прикладывался к моему горлышку, любил меня бесконечно...
Но увидела я, что человек менялся просто на глазах: моё содержимое губило и его тело, и душу, и разум...
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Только сейчас, послушав вас, я поняла, что гордиться мне нечем.
Это только внешне я блестящая, а внутри меня — леденящая душу
пустота.
Не выдержала бутылка и разрыдалась, но никто её не утешал, ибо
даже содержимому мусорных контейнеров известно, какова разрушительная сила алкоголя.
Так неужели люди не могут понять то, что ясно даже яблочным
огрызкам и картофельным очисткам?
Лашко Клавдия Александровна,
пгт Эсхар, Харьковская область

Давайте жити тверезо!
...День весняний. Сонце сяє, навкруги птахи спiвають,
А над квiтами, мов ельфи, бджiлки весело лiтають.
Ще й веселка над землею виграє диво-дугою
Та дерева зеленiють, вмитi ранньою росою.
Ну хiба ж в такi хвилини вдома хочеться сидiти?
А у лiсi так прекрасно — знають це дорослi й дiти.
Тож компанiя зiбралась, стала думати-гадати —
Й вирiшила на природi шашликiв покуштувати.
Замаринували м’яса, шампури й мангал зiбрали
Та до лiсу, що за мiстом, швидко всi помандрували.
Серед друзiв випадково «затесався» i Семен —
Хлопець добрий i розумний, а ще — справжнiй джентльмен.
Не збирався на пiкнiк вiн, але хлопцi ублагали
Й на прогулянку до лiсу iз собою його взяли.
Назбирали швидко хмизу, добре вогнище розклали,
Розпалили — та й пiд дубом гарно пiсню заспiвали.
А щоб стало «веселiше», щоб ще бiльше «кров заграла»,
Iз авто горiлки пляшку дружно братiя дiстала.
Потiм — другу, тодi й третю, в хiд пiшла уже й четверта,
Та здаватись не хотiла ця компанiя уперта.
Пили все те, що горiло, готувались до забав,
Лиш Семен не пив нiчого й за всiма спостерiгав.
Дивувався, як мiняє людей чемних алкоголь,
Як втрачають над собою вмить усi вони контроль,
Сподiвався, що за розум вiзьмуться його друзяки,
Що зупинять термiново на спиртне свої атаки.
Та не так-то воно було: допили все до краплини,
Стали очi каламутнi, як в скаженої тварини.
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Що тут сталось, люди добрi! Усi нiби подурiли —
Тi блювали, тi ридали, iншi голяком ходили,
А тi бились мiж собою, аж чуби у них трiщали,
«Ой, рятуйте! Убивають!» — на весь лiс репетували.
То затихли, помирились, стали бiльше випивати,
I майнула в когось думка через вогнище стрибати.
Стрибнув перший, потiм — другий... Третiй як заверещить!
Друзi дивляться — а в нього низ штанiв уже горить.
Кинулись усi до хлопця, стали його рятувати
I незчулись, як ялинка поруч почала палати.
Ох i налякались друзi! Метушилися, вищали!
А в цей час пожежну службу перехожi викликали.
Не минуло й пiвгодини, як прибули вогнеборцi,
Вмить пожежу загасили нашi українськi хлопцi.
I мiлiцiя примчала, вийшов iз авто сержант:
«Що ж, хлоп’ята, ви усiх нас налякали не на жарт.
Ви ж могли й себе спалити, чим же думали, скажiть?
Якби вчасно ми не встигли, скiльки б тут було жахiть!
Вiд пожежi i дерева, й люди могли постраждати,
Довелось перед законом вам тодi б вiдповiдати.
Бачу, що вiдпочивати треба вам iще навчитись,
Бо усi такi гуляння можуть лихом закiнчитись.
Слухайте й запам’ятайте все, що буду я казати:
Вам спиртнi «напої», хлопцi, не потрiбно розпивати!
Хiба ж є розваг замало? У футбола йдiть пограйте!
На дурнi й шкiдливi справи краще ви свiй час не гайте.
Тож скажу iще раз, хлопцi: треба добре пам’ятати,
Що спиртне нiде й нiколи не потрiбно уживати!»
...А Семен, котрий так марно хотiв друзiв зупинити,
Вирiшив їх на майбутнє хитрим способом провчити.
Вийняв фотоапарата, наробив свiтлин «цiкавих»,
Де п’яницi виступали в епiзодах у яскравих,
Показав друзякам фото, де вони так веселились,
Щоб тверезими очима тi на себе подивились.
Сподiваємось, що бiльше не захочеться їм пити,
Зрозумiють, що найкраще — це завжди тверезо жити!
Баяк Владислав Володимирович,
смт Десна, Чернiгiвська область
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Пiдступний «друг»
Менi надзвичайно пощастило, що я знайома з алкоголем тiльки як
з пiдступним ворогом, тому мати будь-якi стосунки з ним не бажаю.
Шкода, але алкоголь має тiсний зв’язок з такою великою кiлькiстю
людей! Всi вони чомусь вбачають у спиртних «напоях» розраду.
На жаль, проблема алкозалежностi стрiмко поширилася останнiм
часом серед нас, молодi.
Алкоголь пiдступний, але ще бiльш пiдступнi люди, що користуються слабкiстю молодого поколiння. Так, саме слабкiстю! Несвiдома
людина — слабка перед великою кiлькiстю спокус дорослого свiту.
Кафе, бари переповненi пiдлiтками, якi без контролю дорослих не орiєнтуються серед iснуючих проблем.
Проблемою алкозалежностi держава мало цiкавиться, але де ж
наша свiдомiсть?! Ми ж — майбутнє нацiї! Я не хочу народити сина
вiд хворого чоловiка! Я не хочу мати сина-алкоголiка!
Проблему можна вирiшити спiльними зусиллями, але в першу
чергу пропустивши її через власну свiдомiсть. Нiхто не повинен бути
осторонь. Це наше спiльне горе, це наший гiркий бiль.
Я звертаюся до однолiткiв: радiсть життя поруч. Не в пляшцi,
а в спiлкуваннi iз здоровою, активною молоддю, яка радiє, йде вперед
до нового.
Остапiєнко Маргарита Володимирiвна,
м. Чигирин, Черкаська область

Тверезiсть — у сiм’ї лад
Поглянь навколо, обернись.
Ти задоволений життям?
Поки не пiзно — схаменись,
Бо буде горе усiм нам!

Що не працюєш ти — байдуже,
Байдужа вже тобi сiм’я...
В тебе ж «проблем багато дуже»,
А iнше все — то маячня.

Коли життя несправедливе,
Жорстоке iнодi бува,
Здається, що усе жахливо
I виходу у вас нема.

Але ось так не має бути,
Повинен вихiд ти знайти!
«Турботи» маєш ти забути!
I далi впевнено iти!

I ось тодi, як повелося,
«На помiч» прийде алкоголь —
I таким гарним все здалося,
Що вже втрачаємо контроль...

Зверни увагу: на свiтанку,
Коли встає твоя сiм’я,
Донька промовить: «Добрий ранок!»
I нiжно обiйме тебе.

Нiщо тебе вже не турбує,
Проблеми зникли в небуття,
«Психолог-алкоголь» «рятує» —
Немає труднощiв життя.

Мабуть, ранiш не помiчав,
Як донечку приємно чути,
Тодi на неї ти гарчав,
А зараз слiв тих не забути...
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Твоя сiм’я — твоя опора.
Назавжди це запам’ятай.
Яке б не сталось в тебе горе —
Про неї ти не забувай!

Кожнiй митi ти радiй!
Життя — це радiсть повсякчас!
А алкоголь — це ворог твiй,
Не дай йому згубить твiй час!
Iсаєнко Ольга Вiталiївна,
м. Мерефа, Харкiвська область

Тверезе життя — це не казка, а реальнiсть
Вулицею N розпластався не зовсiм тверезий чоловiк з недопитою
пляшкою в руцi. Вiн мiцно спав, але тримав алкоголь так, нiби вiн був
найсильнiшим талiсманом з усiх, якi тiльки знав.
П’яничка прокинувся, як у його руках з’явилася табличка: «Я —
безнадiйний алкоголiк (на слово «безнадiйний» зверталася особлива
увага перехожих), прошу допомогти менi прожити в цьому жорстокому
свiтi або просто купити пляшку горiлки».
Усi перехожi презирливо-докiрливо всмiхалися та крокували вперед. Але один-єдиний чоловiк дивився на п’яничку так пильно, немовби
хотiв заглянути йому в душу. Той чоловiк був одягнений у свiтлий одяг:
бiлi штани, бiла сорочка та навiть бiле взуття.
Вiн пiдiйшов до п’янички, подав йому в однiй руцi хлiб, в iншiй —
пляшку, та промовив:
— Ми обираємо свою долю. У будь-якiй ситуацiї в нас залишається
вибiр. Можливо, нелегкий, можливо. Але не сумнiвайся, вiн є в кожного (навiть у тебе). Вибирай: налагодити своє життя чи казати «я —
безнадiйний алкоголiк» та одночасно випивати пляшку до дна.
Завжди залишається вибiр. Якщо його немає, людина не живе,
а iснує.
Завжди залишається вибiр... — з цими словами чоловiк поставив
i хлiб, i алкоголь перед п’яничкою. Вiн подався вперед, поступово
зникаючи у повiтрi.
До п’янички пiдбiг захеканий продавець.
— Ви його бачили? Його самого, тобто янгола. Кажуть, що вiн дає
усiм другий шанс. Якщо людина ним не скористається, на неї впаде
кара Божа!
Продавець знову метнувся до своєї крамницi...
П’яничка прочумався, тричi позiхнув, ледь розплющив очi пiсля
мiцного сну та побачив знайому картину. На його табличцi з одного
боку лежав хлiб, з iншого — горiлка. Чоловiк боязко протягнув руку до
хлiба...
Черняк Валерiя Миколаївна,
м. Славутич, Київська область
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Про доброго чоловiка i лиху куму
Жив-був добрий чоловiк,
Працював iз року в рiк.
Вiн господар: все умiв
I сiм’ю свою глядiв.
Але якось, мов чума,
В двiр заглянула кума:
— Щось ти, куме, пiдупав,
Вiд роботи аж охляв.
Хiба ж можна так трудитись?
Треба часом похмелитись.
Ось така собi кумася...
Лихо б їй! I де взялася?
Кума в хату заманила,
Швидко стiл уже накрила.
Враз чарчину наливає,
Гостя щиро пригощає.
Наливає раз i два —
Вже й сп’янiла голова.
А була ж iще робота —
Хтiв полагодити плота...
День при днi кума вчащала,
Свого кума пригощала.
Хоч i мав удосталь справ,
До куми вiн зазирав.
Чоловiк наш i незчувся,
Як в горiлочку втягнувся,
Втратив у людей повагу,
Бо щодня «тамує спрагу»:
П’є горiлку, наче сiк.
Геть пропащий чоловiк!
Став у снi вiн розмовляти,
До горiлочки моргати:
«Ти ж моя рiднесенька,
Прозора, чистесенька,
Грiєш зверху, з середини,
Крутиш розум у людини.
Вiд усiх тебе ховаю,
Ти ведеш мене до раю.

Але може, то не рай?
Спробуй все це розпiзнай...
Коли добре роздивляюсь,
То вiд бiсикiв ховаюсь.
Вони скачуть i регочуть.
Що вони вiд мене хочуть?
Стусанами б’ють, що Боже...
Швидше це на пекло схоже.
Я їм чарку наливаю,
Всiх вiд себе вiдганяю,
А вони, мов навiженi,
Лiзуть до очей, скаженi...»
I вселилось горе в хату —
Чоловiк пропив зарплату.
Плаче жiнка — вiн не чує,
Часто вдома не ночує.
П’є щодня i п’є затято,
Повиносив усе з хати.
Дiти просять припинити
Ту горiлочку вже пити.
Їм не спекатись думок:
До лiкарнi один крок...
* * *
...Жив-був добрий чоловiк.
Працював iз року в рiк,
Та кума й горiлка клята
У дiтей забрали тата...
Довго дiти горювали,
Гiркi сльози проливали.
Горя в рiчцi не втопити...
Аби довго в свiтi жити,
Викидай поганi звички,
Пий водицю iз кринички,
Свiжу, чисту, мов роса —
У здоров’ї ж бо краса,
Розум, сила, шана всюди.
Лиш в тверезих щастя буде!
Бондар Михайло Анатолiйович,
м. Березне, Рiвненська область
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Тверезе життя
Життя... Яке воно прекрасне!
У ньому стiльки барв i кольорiв!
Навiщо руйнувать його завчасно?
Адже проґавиш ти багато свiтлих днiв.
Iз друзями втрачаєш спiлкування,
Не слухаєш ти батьковi повчання,
А маминi слова — це просто звук,
Вiд хвилювання її серця ти не чуєш стук.
Для тебе алкоголь — забава,
Як йдеш гуляти — це звичайна справа.
А може, думаєш, що будеш ти крутiшим?
Чи п’єш, щоб стати веселiшим?
Хлопчино, ти обманюєш себе!
Це до добра тебе нiяк не доведе.
В здоровiм глуздi ти життю радiй
I про дiтей здорових, хлопче, мрiй.
Можливо, алкоголь ти другом звав?
Невже про небезпеку ти не знав?!
Подумай, перш нiж склянку брати:
А може, досить свою долю руйнувати?
Невже не можеш ти без цього жити?!
Без алкоголю сонечко не так буде свiтити?
Ти озернись навколо i життю радiй.
I про нащадкiв ти без пляшки мрiй.
Щербакова Єлизавета Сергiївна,
с. Протопопiвка, Кiровоградська область

Я выбираю трезвый образ жизни
Вспоминаются слова одного из героев Николая Островского:
«Жизнь даётся человеку один только раз. И прожить её надо так,
чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы...»
Чем старше становишься, тем глубже понимаешь смысл этой фразы.
Конечно, каждый выбирает свою дорогу жизни. Кто-то делает
карьеру, кто-то стремится создать хорошую семью, кто-то старается
огородить себя высоким забором и спрятать за ним не только материальный достаток, но и свою совесть от посторонних глаз. А кто-то
уповает на судьбу или ждёт манны небесной. У каждого своя дорога...
И, наверное, общество было бы скучным, если бы жизнь каждого
человека складывалась по шаблону. Мне кажется, самое главное —
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оставаться самим собой, не поддаваться на провокации и не стараться
казаться «крутым» (мол, курю, потому что «модно»; выпью, потому что
в компании не хочу быть «белой вороной», попробую разочек «колёса»,
что ж тут такого?).
Пифагору принадлежит фраза: «Пьянство есть упражнение в безумии». Разве не так? Именно алкоголь похищает рассудок у человека.
Да и вообще, нет ни одного органа в человеческом теле, который бы
не подвергался разрушительному влиянию алкоголя. Вот и получается,
что начинают пить «за компанию», а потом калечат себе жизнь, потому
что дурная привычка быстро затягивает, и ох как трудно избавится от
неё.
Может, люди пьют, чтобы быть бесцеремонными, более развязными, весёлыми, самоуверенными? Мне кажется, нет. Просто употребление спиртного становится тяжёлой хронической болезнью. Человек
теряет трезвость духа, теряет здоровье.
Нужно помнить, что именно здоровье — бесценное достояние,
а потерять его очень легко. Какому же обществу нужен инвалид, не
способный прокормить даже себя, не то что трудиться на благо общества?!
Нельзя быть духовно и физически хилым, а значит — слабым. Ведь
каждый человек мечтает быть сильным, смелым, успешным, физически
здоровым. В этом помогает спорт. «В здоровом теле — здоровый дух!» —
прекрасно сказано. Именно занятия спортом дисциплинируют, делают
человека ответственнее, серьёзнее, закаляют характер и силу воли.
Это куда лучше пустого, бесцельного времяпровождения. Именно
занятия спортом закаляют организм, укрепляют здоровье, а здоровый
человек сможет реализовать свои планы, успешно перенести нагрузки,
добиться поставленных целей.
В глазах нетрезвого человека меркнут и гибнут радость, мудрость,
знания, да и смысл жизни теряется. Очень жаль, что среди моих современников много таких, которые ведут малоподвижный образ жизни:
часами просиживают за компьютером, пьют пиво, курят. И конечно
же, они могут всё изменить, ведь только человек может повлиять на
самого себя, а это стоит делать ради процветания и достижения всего,
о чём мечтаешь.
Запорожец Алёна Сергеевна,
г. Балаклея, Харьковская область

Музей алкоголю
Усiх вiтаю! Заходьте. Прошу сiдати.
Музей алкоголю маю честь представляти.
Тут немає пiдробок, лиш живi експонати.
Якщо ви готовi — дозвольте розпочинати.
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Цей чоловiк мав друзiв, родину.
Вiд щастя людського до чарки полинув.
Починав потроху, а дiйшло все до того,
Що дружина пiшла та iз друзiв — нiкого.
А цей бiдолаха, що спить пiд парканом,
Колись пiдкоряв моря, океани.
Мiг багато зробити, та пiддався «традицiї»:
«Тверезих морякiв не буває!» — i... спився.
А цей ось хлопчина любить гулянки
Iз друзями в клубi з ночi й до ранку,
Вважає, що «модний», що завжди «у темi»,
Насправдi ж — самотнiй, ще й iз здоров’ям проблеми.
А цей «експонат» мрiяв письменником стати,
Та вiд слабкостi духу почав випивати.
Вiн би мiг увесь свiт сколихнути поезiєю.
Та так уже спився, що нiколи не тверезiє.
А ця ось дiвчина горе запиває.
Вона нi чоловiка, нi дiточок не має,
Молода i гарна — могла б ще родити,
Тiльки б спиртне припинила пити.
У нашому музеї була б iще одна зала,
Та мiсця у нiй для всiх не вистачало.
Це тi, хто страждає вiд спиртного «букету».
Таких зiбралось чимало — майже вся планета.
Це дiти, якi пiд впливом алкоголю калiками стали.
Не виннi вони — їх батьки випивали.
Деякi малюки вже народились такими,
А деяких п’янi батьки часто били.
Були б там ще й тi, хто жертвами стали:
П’яницi їх били або грабували.
Були б ще у залi старi батько й мати...
Кому життя присвятили? Чому дiтки такими стали?
Наразi в тiй залi лише купа дзеркал.
Дивися уважно, приймай рiшення сам.
Роздумуй, вирiшуй, правильний шлях обирай:
«Експонатом» для музею цього не ставай!
Бо щастя — не в спиртному, а в щасливiй родинi.
Хай люди живуть у тверезiй країнi!
Ткаченко Тетяна Сергiївна,
м. Малин, Житомирська область

155

Руїна
Нестримний, колючий осiннiй вiтер шалено танцював на вулицях,
у дворах, шматуючи золото осенi, зриваючи останнi листочки з дерев.
Вiн настiйливо стукав у вiкна, що приваблювали вогником теплим,
родинним, гуркотiв смiттєвими урнами на зупинках, заважав iти поодиноким перехожим. Мабуть, злився, що незабаром прийде зима i йому
доведеться частенько мерзнути на вулицi. Аж ось, побачивши привiтно
розчиненi ворота, ввiрвався у двiр ошатного будинку. Спочатку пробiгся
гiлками кущiв i дерев, не знайшовши нiякої поживи, рвонув до пiд’їздiв
i, здивований, зупинився: маленька постать зiщулилася на лавцi бiля
одного з пiд’їздiв. Нiде нiкого немає, всi давно вже вдома, у теплi,
в затишку. А цей хлопчисько що тут робить? Дитя схилило голову
й безутiшно плакало. Хто образив? Чому не йдеш додому?
Спливав повiльно час... Аж раптом дверi пiд’їзду розчинилися,
й у двiр вибiгла напiвроздягнена жiнка. Вiдразу кинулася до дитини,
обняла його, пригорнула до себе, стала щось швидко говорити хлоп’ятi.
Син затих, схилився до матерi. А далi вони вдвох зайшли до пiд’їзду,
пiднялися сходами на третiй поверх й обережно зайшли у квартиру.
Iз великої кiмнати чулося гучне хропiння. Це батько. Той, який
радiв народженню нащадка, разом iз сином ходив гуляти у дитячий
парк, щоб погодувати горiшками веселих руденьких бiлочок i покататися на каруселях. У пам’ять хлопчиковi врiзалося: тато купує червонi
i бiлi кульки, аби запустити їх у небесне плавання, загадуючи при цьому
найпотаємнiшi бажання. I летiли кольоровi посланцi у синь, несучи
мрiї хлопчика про iграшковий автомобiль, нову книжку-розмальовку,
цiкавий комiкс. А ще тихими вечорами тато грав з ним у шахи. Вiн
завжди дивувався, як розумно батько пояснював тi таємничi ходи.
Ще пам’ятав хвилюючу подорож у човнi на острiв. Як його сiм’я там
чудово вiдпочила! Днiпро ласкаво омивав береги, а тато з мамою радiсно
смiялися. Батько ловив соми, лящi, товстолобики, з яких мама варила
смачнючу юшку. А вiн старанно допомагав татовi. Сонечко обiгрiвало
їх затишок, спокiй, взаєморозумiння.
Сонячна днина закiнчилася того дня, як тата звiльнили з роботи.
Потяглися чорнi днi, мiсяцi, роки... Життя нiби роздiлилося на двi
частини — «до» i «пiсля»... Голова родини не змiг оговтатися вiд цiєї
трагедiї. За що звiльнили, адже вiн досвiдчений спецiалiст?! Як можна такими нехтувати? Спочатку шукав роботу, але знайшов... вiрних
друзiв-пиякiв, що знали «рецепт щасливого життя»: топи горе у чарцi
i нi про що не думай! Так просто: випив — i забув про негаразди!
Задумався батько: горiлка чи сiм’я? Горiлка! Вiн — чоловiк, а отже —
головний, тому сам вирiшуватиме, як по-новому жити дружинi й синовi.
I не треба нiчого ускладнювати!
У родинi почалися страшнi проблеми: роздратований, пiдiгрiтий
спиртним, батько чiплявся до дружини, сина, виливав на них свою
лють. У квартирi стояв крик, все частiше гостювала бiйка. Мама за156

хищала сина i себе, але сил i надiй ставало все менше i менше. Мрiї
хлопчини про спокiй у сiм’ї були нездiйсненнi. Що ж робити? Вiн
кидався захищати маму — i тодi перепадало бiльше йому. А одного разу
колись рiдний i близький тато схопив грубо його за плечi i виштовхав iз хати. Так маленька постать опинилася на лавцi бiля пiд’їзду,
зiщулившись вiд холодного пронизливого вiтру.
У квартирi й далi чулося голосне хропiння захисника родини,
з кiмнати горiлчаний сморiд поширився всюди. Над попелищем, що було
колись щасливою сiм’єю, стояли, схиливши голови в зажурi, жiнка i її
надiя — синок.
Пiсля буряної ночi у вiкна заглянуло заспане сонечко, хотiло, як
завжди, обiгрiти всю родину, але побачило валiзи, жiнку i дитину,
якi збиралися в дорогу, осяяну осiннiм, але теплим, сповненим надiї
промiнням. Щасти їм! Хай знайдуть своє нове, свiтле життя!
Через два днi сусiди бачили чоловiка з квартири, що на третьому
поверсi, який, сумно схиливши голову, сидiв одиноко на дитячому майданчику. Вiн нi до кого не вiтався, нi з ким не говорив. Був занурений
у свої важкi думи. Пройшло кiлька днiв — i чоловiк вийшов iз пiд’їзду
з рюкзаком за плечима. Вiн поспiшав, очевидно, на вокзал. Сонце
в цей час сховалося за хмари, але, побачивши свого давнього знайомого,
виглянуло на коротку хвилю i послало на щастя промiнчик надiї.
Можливо, руїна зникне i натомiсть постане новий мiцний будинок?
Так хочеться в це вiрити! Але сонце освiтлює дорогу! Отже, все буде
добре! Стежки трьох доль знову з’єднаються — i воскресне сiм’я!
Попович Ольга Юрiївна,
м. Черкаси

Тверезе життя — це реальнiсть
Людське життя — найбiльша цiннiсть,
Людське життя — найнезбагненнiша таємниця.
Людське життя — дарунок Божий.

Ми приходимо у свiт не просто так, не випадково, а для того,
щоб виконати належну нам мiсiю, залишити по собi слiд. Яким вiн
буде — залежить вiд кожного з нас. Людина — частинка природи,
а в природi панує гармонiя, у нiй все взаємопов’язане i взаємозалежне.
Природа молиться красi. I людина як частинка природи у всьому шукає
гармонiю, намагається жити у злагодi зi свiтом i з собою, вiдкриває для
себе красу i творить красу сама.
Шкiдливi звички псують людське життя. Вони спотворюють i руйнують гармонiю. Величезний грiх — витрачати своє життя, задовольняючи ненажерливу пащу шкiдливих звичок. Алкоголь, курiння, наркоманiя здатнi зiпсувати найкращi паростки людської душi. Не варто
гасити сонце щастя чи заливати горе спиртними «напоями». Вiд цього
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щастя не стане бiльшим, а горе не поменшає. Згадаймо Чiпку, героя
роману Панаса Мирного «Хiба ревуть воли, як ясла повнi?». Вродливий,
роботящий, розумний юнак через вживання алкоголю перетворився на
вбивцю, на «пропащу силу». Загадаймо Омелька Кайдаша з «Кайдашевої сiм’ї» I. Нечуя-Левицького, майстра на всi руки, богомiльного
чоловiка, який, не зумiвши перебороти тягу до п’янства, трагiчно загинув. А скiльки талановитих письменникiв, спiвакiв, художникiв, учених
зiпсували свої долi, вкоротили собi вiку, не змогли досягти того, чого
хотiли, через згубний вплив алкоголю! А скiльки довкола кожного з нас
людей, якi все мiцнiше й мiцнiше потрапляють в обiйми «зеленого
змiя»...
У кожної людини — одне життя. Iншого не буде. Це не чорновик,
який можна переписати, виправивши помилки. На жаль, не всi помилки
виправляються. Шкода, коли людина прожила своє життя, так i не
замислившись, навiщо i як, бо розум її був затуманений алкоголем,
а воля паралiзована пошуком наступної випивки. «Не вбий» — навчає
нас заповiдь Божа. Алкоголiк iз дня у день, iз року в рiк вбиває в людинi
людину. Хiба варта доза спиртного такої жертви?
Живiмо тверезо. Милуймось красою природи. Дивiмося одне одному в очi. Знаходьмо в очах рiдних людей щастя, радiсть, любов. Цiнуймо
кожну мить життя, не витрачаймо нi однiєї його хвилинки на шкiдливi
звички.
Кашуба Анастасiя Володимирiвна,
с. Калитинка, Вiнницька область

Моя доля
У мене є мрiй так багато вiддавна...
Я хочу яскравi i сонячнi днi,
I небо блакитне, спокiйне, безхмарне.
Я хочу закiнчення кожнiй вiйнi,
Я хочу всiм дiтям щасливе дитинство,
I кожнiй родинi — свiй затишний дiм,
Я хочу щасливе, здорове суспiльство,
А надто — свободу, свободу усiм.
Я хочу свободу! О так, вiд усього:
Всiх битих пляшок, питних нечистот,
Бо в нас у життi занадто вже цього,
Ми в брудi потонем безслiдно от-от.
Я хочу свободу вiд запаху пива,
Сп’янiлих iдей, нетверезих думок.
Я хочу, щоб мить та настала щаслива,
Коли п’яний гуркiт навiки б замовк,
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Бо я на Землi не для того, щоб пити
Й пiд вiкнами влiтку горлати пiснi.
Моя доля — жити! Боротись, любити,
Шукати себе, а не гнити в пiвснi.
Моє щастя — дружба, родина, кохання,
А не алкогольне цунамi вночi.
Менi не потрiбнi хмелю катування,
Бо знаю: в життя є свої палачi,
I краще я їм вже вiддамся бездумно,
Бо їх вершить долi навчив сам Господь.
А вiд пивоварiв стає менi сумно,
I в думках: «Зашкодь! Зашкодь їм, зашкодь!»
Та як це зробити? Менi, малiй краплi
Тверезостi, в морi сп’янiлих очей?
Чи мене саму не поранять тi шаблi,
З якими пiду проти хмелю мечей?!
А втiм, не важливо. Я вiрю, що зможу,
Я знаю, що зможу, i я це зроблю:
Одного щасливого дня переможу
Залежнiсть хоча б серед тих, кого я люблю.
Бо я на Землi не для того, щоб пити
Й пiд вiкнами влiтку горлати пiснi.
Моя доля — жити! Боротись, любити,
Шукати себе, а не гнити в пiвснi!
Сточна Алевтина Сергiївна,
смт Червоний Донець, Харкiвська область

Все можна змiнити!
Сашку Васильєву п’ятнадцять рокiв.
Та що вiн бачив у життi своєму?..
I скiльки на душi осколкiв...
Вже в нього повнi торби суму.
Матерi немає в хлопця,
Залишився лиш п’яниця-батько,
Який весь час сидить в пивницях,
Останнi грошi пропиває хвацько.
Сашко з дитинства палко мрiяв,
Щоб разом з матiнкою, татком
Гуляти в мiстi. Посмiшкою сяяв,
Всiм здавався янголятком.
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Проте роки минають швидко,
Коли вже у дванадцять
Життя здалося несолодким
I почалася тяжка праця.
Чому йому дiсталась така доля?
Дiтям не повинно бути важко.
Вiн хотiв ще грати у пiстоля
Й поринати в дивовижну казку.
Не працювати батька замiсть,
Щоб себе, його прогодувати...
Алкоголь — слабких потрiбнiсть,
Аби життя лише псувати.
Ми в змозi повернути тi часи,
Коли в Сашка була матуся i тверезий батько,
Хоча б у казцi хлопця зможемо спасти,
Буття наповним величезним щастям.
I ось ми бачимо сiм’ю здорову та спортивну,
Мiж батьками радiє дитинча.
Це ж тi Васильєви, вони такi чарiвнi,
Коли без випивки iснує їх сiм’я!
Немає мiсця алкоголю
В життi здорової людини!
Немає мiсця алкоголю
В сiм’ї, де є дитина!
Ми себе нiколи не обмежим
Пияцтва гнилими ланцюгами!
Дитинство має бути кришталевим,
Не залишитись в пам’ятi сльозами!
Макарова Ольга Станiславiвна,
м. Нова Каховка, Херсонська область

Алкоголь не для мене!
Я хочу жити. Хочу радiти життю, як звичайна людина. Хочу прокидатися пiд ранiшнiми променями сонця, що так i зiгрiвають обличчя.
Хочу бiгти назустрiч вiтру. Хочу чути шепiт трав, прогулюючись полем,
а в лiсi — птахiв, якi так i змагаються в майстерностi спiву. Хочу бачити
майбутнє для мiльйонiв людей. Хочу бачити щасливе життя... Є стiльки
рiзних речей, якi вартi нашої уваги... Є стiльки радiсного в життi, але
ми цього не бачимо, вiдволiкаючись на свої щоденнi турботи та постiйно
поспiшаючи. А жаль...
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Ми — люди — володарi свого життя, тож вiд кожного iз нас
залежить наша доля. Щодня ми зiштовхуємося з людьми, щодня приймаємо рiшення, якi часом докорiнно змiнюють життя. На нас впливають
люди, засоби масової iнформацiї, телебачення. Звертаючи увагу на чиїсь
рекомендацiї, ми зовсiм забуваємо про власнi бажання та мрiї, але через
деякий час прозрiваємо.
Нiхто й нiщо не повиннi змушувати людину чинити так, як вона
того не бажає. Та дуже прикро, що чиєсь судження нерiдко переважає
над власними прагненнями й цiлями.
Тiльки ти вирiшуєш, з ким будеш спiлкуватися, яка музика буде
тобi подобатися тощо. Такий щоденний вибiр переслiдуватиме тебе
скрiзь, скiльки б рокiв тобi не виповнилося. I нiхто його за тебе не
зробить...
Досить часто можна почути з екрана телевiзора: «Через алкогольне передозування з людиною трапилося нещастя». Такi випадки
зовсiм не поодинокi. Ти дивуєшся, можливо, спiвчуваєш горю постраждалого, але потiм забуваєш про це, немов нiчого не було. Ти живеш
повним, щасливим життям, зустрiчаєшся зi знайомими, але ти змiнюєшся. Здавалося б, нiхто не бачить цих змiн, але вони трапляються з тобою,
доки одного дня ти не ступиш на стежку, яка приведе до урвища.
Саме так i дiє алкоголь. Вiн засмоктує тебе i твiй розум, а ти
охоче пiддаєшся, бо не маєш змоги вiдмовитися. Гадаєш, що зможеш
пересилити хворобливу залежнiсть, яка з кожним ковтком вiдбирає
дорогоцiнну мить життя? Ти глибоко помиляєшся. Щоб пересилити
себе, потрiбно мати наполегливiсть, упертiсть, але i в цьому випадку
результату можна не досягти. Одного дня ти не витримаєш — спробуєш
знову. Так триватиме доти, поки мiцнi тенета алкоголю не стиснуть
твою волю i не зiтруть її в порох.
Усi алкогольнi вироби згубно дiють на людський органiзм, бо
мiстять токсичнi речовини. А деякi складники викликають звикання,
котре призводить до залежностi, що руйнує життя.
Ти нiколи не замислювався про те, що алкоголь — це той самий
наркотик, якого хочеться ще i ще, поки вiн тебе не погубить?
А я замислювалася над цим. Гадала, чому так багато людей вживають смертельне питво. Що у ньому особливого?
Певно, рiч у тому, що бiльшiсть людей починають пиячити через
бажання «бути таким, як усi». Вони кожного дня спостерiгають, як iншi
вживають алкоголь. Кожного дня по телебаченню показують вживання
алкоголю в кiнострiчках. I це подається таким чином, що алкоголь
здається безпечним виробом, а не таким, що забирає життя. Пiд впливом телебачення людина гадає: «Якщо це показують по телевiзору
i нiхто не страждає, то це ж тодi не становить загрози для життя?»
Та варто вiдмiтити, що у реальному життi все не так яскраво i добре,
як на «блакитних екранах», що манiпулюють розумами.
Вiд алкоголю можна захворiти, втратити фiзичну пiдготовку...
Але, безсумнiвно, найстрашнiшим фiналом є смерть. Вона стоятиме
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за плечима, поки одного разу не вхопить. Людини не стане. Комусь
буде вiд цього краще? Безперечно, нi. Рiднi все життя будуть горювати
i картати себе за те, що не допомогли, що не зупинили. Та буде запiзно.
Шансу повернути все не буде, бо життя — це не гра, яку можна почати
спочатку, якщо програв.
Як тiльки прикро, що люди цього не розумiють, не хочуть розумiти. Прагнучи «не вiдставати» вiд друзiв, вони руйнують власне
життя. А «друзi» ж потiм не будуть жалкувати через те, що змусили
пити. Справжнi друзi змушувати не будуть, а пiдтримають i допоможуть.
Чи можна розвалити своє життя, мов картковий будиночок? Можна! Коли людина не задумується про наслiдки, це i трапляється. I винним нiхто, окрiм неї, не буде.
Пити чи не пити — кожен вирiшує сам. Але ж, погодься, тобi
хочеться, щоб твої майбутнi дiти були здоровими?
Хочеться, щоб вони пишалися здоровою сiм’єю, а не хворобливою
i залежною вiд пляшки пива чи горiлки? Певно, що хочеться.
Здоров’я не купується. Воно дається кожному при народженнi,
а тодi ним розпоряджаються за бажанням. Хтось веде здоровий спосiб
життя, а хтось — вживає... Кожен живе так, як вважає за потрiбне...
Алкоголь не розв’язує проблем, не пiдказує шляхи рiшень. Вiн
вiдволiкає, але з часом усi проблеми повертаються. Ти нiкуди не подiнешся вiд сьогодення, не втечеш вiд реальностi за допомогою пляшки.
Це омана. Ще жодна людина не вигравала вiд того, що занапащала
свою долю цим огидним, отруйним пияцтвом. Алкоголь не допомагає —
алкоголь вбиває.
Тепер ти вiриш?
Я не хочу губити своє життя через отруту, воно надто цiнне. У ньому стiльки гарних моментiв! Є люди, якi мене люблять, якi бажають
менi добра. Я хочу стiльки всього дiзнатися, стiльки всього зробити...
Я так мало бачила в своєму життi. Життя швидкоплинне, тож я не
хочу витрачати його дорогоцiннi митi на знайомство з пляшкою. Вона
нiчого доброго не принесе, а тiльки зламає волю та здоров’я. А я хочу
бути здоровою. Хочу радiти життю, проводити час з близькими менi
людьми. Це важливо. Це дає менi наснагу жити далi. Загартовує мою
душу та надає сил. Я мрiю про прекрасне майбутнє, в якому цiй отрутi
немає мiсця й не буде нiколи.
Я не хочу бути залежною. Я хочу тверезо приймати рiшення
в своєму життi. Хочу, щоб тiльки я сама обирала, а не робила це пiд
впливом чогось. Я хочу жити.
Я буду жити! Алкоголь менi для життя не потрiбен!
Адамова Дарiя Iгорiвна,
с. Кобзiвка, Харкiвська область
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Щоденник моєї душi
Привiт, щоденнику. Сьогоднi знову прокинувся вiд материних крикiв. Господи, скiльки можна! Кричить i кричить. I так безкiнечно... Ну
й що з того, що я випив з друзями трiшки? Я ж не алкоголiк! Я не
залежний вiд пива чи горiлки! Менi просто хочеться розслабитися. Ти
вiдчуваєш себе вiльним, тобi все одно на все i всiх, роби, що хочеш.
А вона кричить на мене, як рiзана, у мене й без того безлiч проблем...
02.01.2014
З роботи знову вигнали. Сказали, що їм, бач, не подобається, що
я приходжу «нi риба нi м’ясо». Та й добре, а то менi вже остогидло
возити цих людей. То я занадто швидко їм їду, то «повзу, як черепаха»,
то вiд мене їм пахне не так. Досить! Напрацювався. Краще вже пляшки
з-пiд пива здаватиму, їх вдосталь удома. Валяються тiльки й ходити
заважають. А мати не прибирає, говорить, що я сам повинен це робити. То пiду i здам їх, а на вирученi грошi куплю собi пляшку пива,
розслаблюсь...
09.01.2014
Сьогоднi вирiшив знову спробувати влаштуватися на роботу, грошi
потрiбнi... Мiй друг Петро пiдказав, що нашiй поштi потрiбен новий
листоноша. Василь, що працював там ранiше, спився. Звичайно, вiн,
розвозячи листи адресатам, нiколи не вiдмовлявся вiд чарочки горiлки
та шматочка сала. А я сала не люблю, але вiд горiлки теж не вiдмовився б, я ж не дурень... Тож пiшов туди, та й мене взяли. Нову
роботу вирiшив вiдсвяткувати з Петром. Вiн запропонував спробувати
польського коньяку, не мiг же я вiдмовитися. Так ми з ним i «справили»
всi 1,5 лiтра. Вiдчуваю, ранок буде тяжким...
15.01.2014
Привiт, щоденнику. Сьогоднi зi мною сталося те, чого я не очiкував
i дуже боявся. На роботi познайомився з дiвчиною Оленою. Точнiше, це
навiть не дiвчина i не жiнка. Це ангел, який спустився з неба, щоб
працювати на поштi та слати всiм свої чарiвнi погляди. Та я хочу, щоб
вони дiставалися лише менi. Дуже вже Олена подобається.
23.01.2014
Ранок почався звичними ранковими криками. Ще й на додаток
до цього мати вирiшила розiзлити мене вкрай... Я вчора ледь-ледь
нашкрябав грошей та купив пляшку пива. Думав, прокинусь та й вихилю її. Я ж встав, радiсно полетiв на кухню, вiдкриваю холодильник,
уже мрiючи в думках, як я сиджу за комп’ютером, граю в контрстрайк i попиваю пиво. А тут... Немає мого пива. Знову вона вирiшила
виховувати мене. I знову понеслися цi розмови про те, що менi досить
пити, що я залежний вiд алкоголю i бла-бла-бла... Ну, як завжди...
Скiльки можна повторювати, що я не алкоголiк ?!
29.01.2014
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Невже? Невже я наважився це зробити? Сам у це не вiрю! Сьогоднi
я вперше заговорив до Олени. Та не вiдповiла вона менi з великим
запалом. Пробурмотiла щось собi пiд носа: «Ти б проспався, а тодi
з людьми говорив. Чи взагалi не пив би». Мене це образило. Я ж не
алкоголiк ! Ну, люблю я випити, що з того? Мене дуже засмутили цi
слова, тож я задумався..
03.02.2014
Рiвно мiсяць, як я працюю на поштi. I це останнiй день моєї роботи.
Виганяють... Постiйно на мене пишуть скарги через те, що приходжу
на роботу напiдпитку. Ну не можу я зрозумiти, що ж їм з того? Яка
рiзниця? Розвожу i забираю все я майже вчасно, ну, може, десь у когось
трiшки засиджусь за теплою розмовою та чарчиною, але зате завжди
в гарному настрої... Не розумiю.
Ну й не треба тодi. Знайду iншу роботу. Але ж Олена... Як я буду
з нею бачитись? Хочу спiлкуватися з нею. Хочу бути з нею. Ех...
15.02.2014
Такого сорому я ще нiколи не вiдчував. Як так могло статися, я навiть сам не розумiю. Нiчого не пам’ятаю. Пили вчора, потiм хтось побiг
за другою пляшкою горiлки, а бiльше нiчого... А зранку прокинувся вiд
того, що хтось тормошив моє плече. Вiдкривши очi, я побачив її, мого
ангела, який з докором дивився на мене. I тiльки тут я збагнув, що не
вдома, а на лавцi поблизу пошти. Вона дивилася на мене мовчки, не
промовивши нi слова, але в її очах було скiльки докору, що мене нiби
обдало холодною водою. Уперше за всi цi роки в моїй головi промайнула
думка: «Що ж я роблю iз своїм життям? Куди з’їхав?» Вона пiшла.
Така рiдна i така недосяжна. Я не мiг навiть пiдняти голову. У моїх
очах уперше за багато рокiв виступили сльози. Тiльки зараз я збагнув,
що все далеко зайшло i менi дiйсно потрiбна допомога...
24.02.2014
Любий щоденнику! Вибач, що так довго до тебе не заглядав. Моє
життя так змiнилося. Спочатку лiкувався, думав, не витримаю, але ж
витримав. Заради неї, заради Олени. Мати просто щаслива, та й я став
почувати себе людиною. Сьогоднi в мене побачення з Оленою. Здається,
я їй подобаюся. Нарештi я зрозумiв, як це — бути щасливим!
12.07.2014
Горбенко Карiна Сергiївна,
м. Черкаси

Нiчний жах
Сiрий будинок. Верхiвки великих будiвельних кранiв виднiються
крiзь густий, мов дим, туман. Нiчна темрява починає зникати, а сонячнi
променi потрошку сповзаються до горизонту. За вiкном розвиднюється.
Неподалiк чути шурхiт колiс машин, якi проїжджають по шосе.
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У кутку обшарпаної кiмнати сидить дiвчинка рокiв семи, притискаючи до себе ведмедика з обiрваною лапою. В її очах — жах, змiшаний
iз сумом.
— Мамо... — тихий голос дитини луною вiдбивається вiд тонких,
де-не-де зруйнованих стiн, не знаходячи вiдповiдi. Зi стелi, крiзь щiлини, звисають шматки войлоку, на якому висить штукатурка.
— Тато? — дiвчинка пiдводиться з колiн i, розсуваючи руками
усiлякий хлам, починає наближатися до виходу. В примiщеннi, яке
бiльше схоже на смiтник, анiж на жилу будiвлю, де всюди валяються
пляшки та залишки харчiв, нiкого не було. На стiнi, причеплений абияк,
висiв папiрець iз датою: «12 листопада 2005 р.»
Не розумiючи, що вiдбувається, Христя почала шукати дорослих:
маму, тата — та кого завгодно! Але звiдусiль на неї дивилися похмурi,
напiвзруйнованi стiни, вiкна, подекуди — з вибитими шибками, а деякi
забитi дерев’яними дошками.
— Це не те, не справжнє, цього не iснує! — дiвчинка хитала головою, вчепившись руками у власне волосся, дивлячись на подертi речi
матерi, яка спала на пiдлозi бiля дверей, у сусiднiй кiмнатi. Христя
повiльно опустилася на пiдлогу неподалiк, не вiрячи своїм очам. Її охоплювала панiка. Вона обхопила себе руками, вчепившись у ведмедика,
як у рятувальний круг, аби стримати тремтiння.
— Цього просто не може бути, — останнi три слова вона викрикнула у простiр. Її вереск на завищених децибелах розiрвав мертву тишу
примiщення.
Мить — i дiвча зiрвалося з лiжка, заплуталося в ковдрi i впало на
пiдлогу, тяжко дихаючи пiсля реалiстичного кошмару. На вулицi йшов
снiг. Нiяких кранiв за вiкном та похмурого туману. На календарi —
1 сiчня 2015 року, Новий рiк. Обережно виглянувши зi своєї кiмнати,
Христина побачила батькiв, якi заснули на диванi, перед телевiзором.
На святковому столi стояла лише пляшка iз компотом — жодного
алкоголю не було. Iз полегшенням зiтхнувши, дiвчина повернулася
у лiжко. Тато не пив вже багато рокiв.
I хоча пережитий жах тодi, у дитинствi, iнодi давав про себе знати,
Христина була впевнена: тверезе життя — це не казка, а реальнiсть.
Стретович Марина Вiталiївна,
м. Коростень, Житомирська область

Я обираю тверезе життя
Добрий день, мiй незнайомий однолiток!
Пише тобi твiй сучасник. Майже кожного дня я йду з тренування
додому через мiський парк i бачу вашу «веселу» компанiю. Щодень
у ваших руках пляшки з пивом, вином чи горiлкою. Вам весело, ви
насмiхаєтесь над перехожими, з вуст постiйно звучить лайка. Адже
вам тiльки шiстнадцять, а що ж буде далi? За статистикою пiдлiтку
165

достатньо дванадцяти мiсяцiв, щоб стати залежним вiд алкоголю. Всi
члени i вашої компанiї рано чи пiзно стануть заручниками зеленого
змiя. Алкоголь убиває тебе i твоїх друзiв, а значить — знищує ваше
майбутнє.
Що чекає тебе попереду, задумайся! Уяви, як ти, зовсiм молодий,
iз задутим обличчям, тiльки те й робиш, що шукаєш, чим би похмелитися, i врештi-решт спиваєшся. Шокує остання статистика: за результатами соцiологiчного опитування кожен десятий пiдлiток в Українi
вважається невилiковним алкоголiком.
Але у тебе є альтернатива. Почни з себе, обери здоровий спосiб
життя, почни займатися спортом, знайди улюблену справу — i радiсть
життя знайде тебе.
Пам’ятай: добре здоров’я, що розумно зберiгається i змiцнюється
самою людиною, забезпечує їй довге й активне життя. I тодi, коли ти
будеш прокидатися вранцi, у тебе не буде болiти голова, не будуть
трястися руки, а будеш вiдчувати радiсть на душi. Можливо, це радiсть
вiд сонячних променiв, що заглянули крiзь вiкно? А можливо, вона вiд
зустрiчi з однокласницею або вiд того, що дiвчинка, яка тобi подобається, погодиться пiти з тобою в кiно. А може, вiд того, що ти зробиш
щось незвичайне, гарне для iнших. А може, вiд того, що ти виграєш
у спортивних змаганнях, конкурсi.
У життi багато радощiв, якi зараз забирають у тебе пиво, «бiрмiкс» чи «джин-тонiк»; при цьому, аби подвоїти кайф, ти активно
«закушуєш» це пiйло цигаркою. Зрозумiй: є багато iнших речей, якi
роблять людину щасливою.
Радiсть вiд чистих зiрок у небi, вiд зеленого листя на затишнiй алеї
парку, вiд спiву птахiв у лiсi, вiд голубого снiгу в сонячний морозний
день...
Радiсть вiд прочитаної книги, вiд улюбленої музики. Радiсть вiд
спiлкування з тверезими друзями, вiд смiху i пiсень, вiд танцiв та iгор.
Радiсть вiд взаємностi у коханнi. Вiд будь-якого успiху, вiд того, що
тебе просто похвалили. Чим бiльше таких радостей доступно тобi, тим
повнiше твоє життя.
Де б ти не жив, ким би ти не став, запам’ятай: не буде у тебе
справжньої дружби, справжнього друга, справжнього кохання, якщо
будеш i далi тiльки пиячити. Тож прошу тебе: май мужнiсть, доки не
пiзно, змiни своє життя, повiр у свої сили. Поруч з тобою завжди люди.
Не всiх ти знаєш у обличчя, про декого й уявлення не маєш. Але незримi
нитки пов’язують тебе з ними. Адже ти — частинка суспiльства, ти як
молекула речовини, але при цьому ти неповторний i життя твоє теж
неповторне.
З повагою до тебе
твiй незнайомий друг
Мiкрюков Дмитро Костянтинович,
м. Харкiв
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Я обираю тверезе життя!
Добрий день! Мене звати Юлiя.
Я навчаюсь у 10 класi, менi 16 рокiв. А вже дуже хочу стати
на захист здорового способу життя! I тому я приведу вам декiлька
прикладiв з життя.
Для усiх не новина, що в наш час усi свята та будь-якi посиденьки
дорослих супроводжуються тим, що закуповується багато алкогольних
«напоїв», як кажуть, «щоб було веселiше» або «трохи для настрою».
Майже кожна дитина у нашiй країнi може розповiсти вам, що у цi
вихiднi або свята батьки збиралися з друзями, i тому на весь вечiр дiти
залишалися самi по собi. Страшнiше те, що батьки, коли випивають
алкогольнi «напої», зовсiм забувають про своїх дiтей, не займаються їх
вихованням, i дiти починають жити своїм життям — палити, вживати
алкоголь, наркотики. Зароджується пiдлiтковий алкоголiзм.
Iдучи по вулицi, я часто бачу людей, якi впали на самiсiньке
дно суспiльства. Не знаю, як вам, а менi їх дуже шкода. Менi боляче дивитись на тих, кого я колись знала звичайними, цiкавими,
багатостороннiми людьми, якi через якийсь алкоголь перетворилися на
тварин! Вони ж просто зникають на очах, як фiзично (а нам вiдомо, що
вiд вживання алкоголю м’язи слабiшають та атрофуються, органiзм
старiє набагато швидше, нiж треба), так i морально (коли людина
починає вживати алкоголь, то мозок перестає розвиватися, вмирають
його клiтини, а ми всi чудово знаємо, до чого це приводить).
А починається все з думки, що вiд того, що «я трiшки вип’ю»,
нiчого не буде. Як правило, все закiнчується тим, що людина вже
повнiстю залежить вiд алкоголю. Заради того, щоб випити, людина
може пiти на крадiжку, а iнодi навiть i на вбивство.
У висновку я хочу продемонструвати деякi з мiнусiв вживання
алкоголю:
— на алкогольнi «напої» витрачається багато грошей;
— розвиток пiдлiткового алкоголiзму;
— багато дiтей залишаються сиротами через вживання алкоголю
батьками;
— у людей атрофується мозок, все тiло (зокрема м’язи);
— збiльшення кiлькостi крадiжок та вбивств;
— смерть.
Ви тiльки подивiться на цi факти!
Люди, зрозумiйте ви вже нарештi, що алкоголь — це зло! Вiн
руйнує ваше життя, забирає останнi грошi, дiтей, а головне — ваше
здоров’я. Ну невже якась чарка горiлки варта того, що ви залишитесь
без найголовнiшого в життi? Ви робiть висновки, а я обираю тверезе
життя!
Лiснiченко Юлiя Володимирiвна,
смт Нижня Кринка, Донецька область
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Тиша, квiти, алкоголь...
Життя жорстоке. Ось чому вiд мого батька пахло не ромашками,
а випивкою.
Зазвичай у такi ночi, коли вiн «надирався по самi вуха» так, що
вони ставали червоними i гарячими, було тихо. Нiщо не скрипiло, не
роздирало прокляту важку тишу на рванi шматки. Нiхто не шумiв, цей
нiхто не смiв переривати музику беззвуччя. Нiкому уже було пора спати, от вiн i лежав у лiжку в кiмнатi. Вiн закривав очi, щоб порахувати
подумки, скiльки часу пройшло вiдтодi, як стемнiло. А коли стемнiло?
От вiн i думав... I нiчого не переривало його потоку думок. Тiльки тиша
трiшки заважала.
Потiм раптово все ставало ясно. Коли батько приходив — десята
година. А першi чарки — уже через десять хвилин.
Мого батька, певне, манило «пропащою силою» до кухнi. Тiльки
ступить брудним чоботом на килим iз англiйським «You are welcome»,
вiдразу очi загоряються червоним. Кладе сумку на стiльчик i йде собi на
кухню до улюблених полиць. Не роззувся. Мама кричати буде. Може,
йому так чортиця спiвала, що вiн про ноги мозолистi забув? Може,
менi теж та чортиця спiвала... Я вiдразу пiднявся з лiжка й тишком
попрямував до кухнi.
Крок за кроком — i вже шум... Хтось шарудить. З’являються
iншi кроки: це мати пiшла до батька, щоб проклинати його за бруд на
пiдлозi. Мати йде швидко, так, як iншi бiжать. Крок матерi впiзнаєш
iз мiльйону. Вона не боїться шумiти. А хтось iнший так наляканий, що
зараз заплаче. Вiн ще не такий хоробрий...
Найтяжче — це сходинки. Найвищi скрипiли найбiльше, тому їх
треба було оминати так само бережно, як оминають у лiсi темнi стежки.
I думки у цей час не найкращi, все мислиш, як би то не зустрiтися iз
халепою. Я навчився ходити по перилам, але все одно боюсь — вони теж
можуть бути «пропащими шляхами», бо побудованi ще в давнi часи.
А як же страшно! Згадую, що забув про Сашка, мого вiрного
побратима, другого пiлота, першого i єдиного ведмедика у моїй родинi.
Повертатися вже пiзно. Сашко б менi зараз допомiг опанувати себе.
Здається, я уже чую запах його питва, хоч насправдi я просто
пам’ятаю, як колись його чув. Менi видно, як вiн наливає знову i знову,
i як я вдихаю отруєне повiтря. А отруєне воно самим батьком. Його
бухиканням i мовою, його одягом i тiлом, тим, що залишилося вiд його
мрiй. Це наше повiтря. Так не чесно!
Найбiльше повiтря насичене ним на кухнi. Це помiчається, як
тiльки пiдкрадешся достатньо близько.
З-за стiни вiдкривається «прекрасний» вид: сьогоднi коньяк (це
той, що батьковi хтось на день народження подарував). Мати на кухнi.
Її крик роздирає не тiльки тишу, а й мою душу.
— Знову ти не роззувся! Знову ти п’єш! От завтра поїду до Марини
жити — i кiнець тобi буде...
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А батько не має, що сказати. Тому вiн б’є тарiлки iз її вечерею,
яка вже охолола.
Склянки не б’є нiколи.
Раз — нема великої чорної тарiлки, два — миски летять на червону
пiдлогу, три... Я пiдстрибую. Улюблена тарiлочка моєї матерi знищена
вщент. Мати любила її. На тiй тарiлочцi срiблястi слони зiмкнули свої
хоботи...
«Ах ти ж, сво...» — каже моя матiр i хватає пляшку. Вона кидає
артистично, наче тренувалася. Такого гуркоту я ще не чув.
Злiсть переповнює батькове нутро. Його погляд набирає вираз
тугого жалю, який переростає у почуття, яке я не мiг впiзнати. Вiн нагадував зародок смерчу, що тiльки починається, щоб згодом перерости
у катастрофу.
Батько помiчає мене. Мати теж дивиться на мене, її погляд — не
легший. Страх повiльно жує i з’їдає моє нутро. Я закриваю очi руками
i бiжу у темряву. Десь у цiй густiй темнотi ми зустрiчаємось з матiр’ю.
Вона шепче менi на вухо, немов дятел вистукує барабанний дрiб на
сухiй сосновiй гiлцi. Що вона шептала? Уже й не згадаю.
З’явилась думка, що повiтря пахне i моєю мамою. Вона сьогоднi
сувора. (Але це тiльки сьогоднi.) Її щоденна рутина наповнена нiжнiстю
та тисячами посмiшок. Завжди пахне прекрасним ароматом, який витiсняє «оригiнальний» алкогольний запах мого тата. Тодi, коли менi
було десять, я вперше подумав, що крiм випивки i батькових розбитих
у друзки, як тарiлки, надiй є ще щось прекрасне i дуже гарне — кохання,
якими пахне моя мама.
Ми разом поверталися до лiжка, щоб заснути. I знову ставало
тихо...
У такi тихi-тихi ночi, коли смерч розгулював по нашому дому,
разом було добре. А зранку, коли ми прокидалися, у повiтрi стояв
стиснутий спокiй, пронизаний змiшаними запахами. Це квiтковий дезодорант моєї мами та батьковi «парфуми». Кожного разу пiсля його
незлiчених пияцтв — спокiй, квiти i... алкоголь.
Хоч мiй тато i не пах квiтами, проте я знав, як вони пахнуть. Алкоголь заважав радiти букетовi з троянд, гвоздик, ромашок, хризантем
та iнших квiтiв, але я все одно насолоджувався.
Менi не треба бiльше питва, моє дитинство було наповнене ним по
вiнця. Так, початок мого життя пах батьковим алкоголем. Моє життя
почалося з батькової чарки, бо перше, що я запам’ятав — це тi ночi.
Ночi, якi починалися тихо, продовжувалися випивкою i закiнчувалися маминими обiймами. Ночi, завдяки яким я зненавидiв запах
випивки i полюбив квiти.
Я нiколи не пив нiчого мiцнiшого за воду. I в моєму домi завжди
пахне виключно квiтами.
Гайдайчук Валерiя Миколаївна,
м. Бiла Церква, Київська область
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Будь незалежним — живи тверезо
Новий день загорiвся теплим диском медового кольору. Весна вже
солодко буяла у всiй своїй красi. Нова пора року принесла з собою
й гарнi новини. Як рятувальник Марк проявив себе блискуче: цiле мiсто
захоплювалося його вiдвагою й вiдповiдальнiстю. I от замiсть того, щоб
їздити на виклики, чоловiк отримав нове завдання. У його обов’язки
входило проведення рiзноманiтних тренiнгiв, конференцiй, соцiальних
проектiв та всього, на що б вистачило фантазiї у його команди. Новi
колеги Марка були дуже амбiцiйними, проте не завжди належним
чином вiдповiдальними людьми, а тому вiн намагався тримати все пiд
своїм суворим контролем.
На початку березня дружина Сергiя, котрий лишався найкращим
другом Марка, Наталя, народила дiвчинку. Коли Сергiй зателефонував
товаришевi i тремтячим, проте щасливим голосом прошепотiв: «У мене
народилася дiвчинка...», то Марк, звiсно ж, не довго думаючи, помчав
до пологового будинку. У найближчому магазинi квiтiв чоловiк купив
букет розкiшних бiлих хризантем, бо пам’ятав, що саме вони були
у весiльному букетi новоспеченої матусi. Тим часом Сергiй вже чекав
друга бiля дверей лiкарнi. По дорозi до палати вiн захоплено розповiдав
про те, як в останнi два днi його дiвчинка билася нiжками i нагадувала
про себе. Марк помiтив, яким неймовiрним щастям горiли очi у його
спiврозмовника, i щиро радiв за товариша. Адже не так давно, якiсь
три мiсяцi тому, Сергiй так само поспiшав до пологового будинку, аби
привiтати Марка та Олю з народженням двiйнi.
Дорогою додому чоловiк став свiдком п’яної сварки, яка глибоко
запала йому в душу. Молода жiнка з немовлям на руках i хлопчиком
рокiв десяти поруч стояла бiля пiд’їзду i заливалася слiзьми. З вiкна
третього поверху летiли валiзи, одяг та недорога бiжутерiя. Не на
жарт розгнiваний алкоголiк, покiнчивши з прикрасами, почав жбурляти дитячий одяг та iграшки. Марк одразу ж зрозумiв, у чому справа,
i зупинився, припаркувавшись бiля пiд’їзду, аби допомогти. Змучена
жiнка вже не мала сил плакати i просто, тремтячи, притискала до себе
маля. У Марка лишилися ще всi якостi рятувальника i вiн пiдiйшов
до хлопчика, який злякано спостерiгав то за батьком-алкоголiком, очi
якого були налитi злiстю, то за мамою, яка вiдчувала себе розгубленою
та вщент розбитою. Чоловiк допомiг спакувати у валiзи викинутi з вiкна
речi i вiдвiз матiр-одиначку з дiтьми до найближчих родичiв за адресою,
яку вона вказала.
Уже вдома, вражений вечiрньою пригодою, Марк усе розповiв
дружинi, i Оля пiдказала йому непогану iдею. Суть полягала у тому,
аби провести якийсь захiд пiд слоганом тверезого життя. Цiлiсiньку нiч
чоловiк думав, як краще все це органiзувати, i на ранок Оля знайшла
його за робочим столом. Будити його жiнка не стала, проте швиденько приготувала каву та почала збирати докупи розкиданi по кiмнатi
папери, перечитуючи нiчнi iдеї. Тiльки-но рудоволоса красуня встигла
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зрозумiти, що це буде конференцiя, Марк вже прокинувся. Вiн обiйняв
дружину i розповiв про свої плани зiбрати велику аудиторiю у їхньому
офiсi та провести конференцiю пiд логотипом «Будь незалежним —
живи тверезо». За три днi активної та напруженої пiдготовки Марк
органiзував все у найкращому виглядi. Пiдтримували його у цьому
задумi i колеги, i Сергiй, i навiть дружина, яка постiйно з цiкавiстю
розпитувала про останнi новини у пiдготовцi.
Той ранок починався на диво добре: гарний настрiй, тепле сонечко,
вiдсутнiсть кiлометрових заторiв. Це не могло не тiшити чоловiка. Вiн
був щасливий, що в такий важливий i вiдповiдальний день все стається
якнайкраще. Найперше Марк запросив на конференцiю ту саму жiнку,
яку буквально кiлька днiв тому врятував вiд чоловiка-алкоголiка. Вiн
присвятив конференцiю саме їй, Ларисi.
Вишукана прямокутна зала була залита яскравим весняним сонцем, яке постiйно пробивалося крiзь густi фiранки темно-жовтого кольору. Усi присутнi виглядали дорого i престижно: чоловiки в краватках,
а ледi у костюмах а-ля королева Єлизавета iз мiнiатюрними золотими
прикрасами на витончених шиях. Здавалося, нiби всi пройшли жорстокий фейс-контроль, та насправдi це була звичайна людська солiдарнiсть. Пролунав гiмн України, i конференцiя розпочалася з невеликої
промови органiзатора. Марк виступив блискуче i зайняв своє мiсце
за столом кольору червоного дуба. Один за одним до слова почали
запрошувати, власне, учасникiв конференцiї.
— Для мене, матерi-одиначки двох дiтей, — розпочала Лариса, —
ця тема є дуже актуальною. Я знаю, що таке алкогольна залежнiсть
на прикладi мого чоловiка, який поки що лишається офiцiйним. Про це
говорити важко, та я хочу сказати, що тверезе життя — це насамперед
саме життя. Я хочу кращого майбутнього своїм дiтям. Я хочу, щоби мої
дiти виховувалися у суспiльствi, яке пропагує здоровий спосiб життя
i спонукає до розвитку. Тож я закликаю вас до тверезого життя заради
нашого майбутнього, заради наших дiтей.
— Я — студент Київського унiверситету iменi Карпенка-Карого.
Тема доволi актуальна на сьогоднi, i не лише для людей старшого
та середнього вiку, адже зараз проблема вживання алкоголю вперто
продовжує розповсюджуватися й серед молодi. Знаєте, залежна людина
не має свободи. I цим самим обмежує себе, закриваючи шлях до самовдосконалення та розвитку. Тверезе життя дає шанс на реалiзацiю, яка
є дуже важливою для сучасної молодi.
— Переживши рiк на вiйнi, дiйсно розумiєш цiннiсть тверезого
життя, — з серйозним виразом обличчя продовжив командир одного
з українських батальйонiв, який рiк стояв за Донбас. I це важливо не
лише для окремої особи, а для народу загалом, для цiлої нацiї. Потрiбно
чiтко усвiдомлювати те, що тiльки тверезий солдат зможе захистити
свiй народ.
— Як рекламодавець можу сказати, що люди на сьогоднiшнiй день
слiпо вiрять рекламi. I якщо для людей зi сформованою особистою
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думкою це лише картинка на три хвилини, то для дiтей та молодi —
в першу чергу! — це вказiвка на хибний напрямок у життi. Зараз
розумiю, що позбавляю себе роботи, але вважаю, що потрiбно заборонити телевiзiйну рекламу алкоголю. Адже ми повиннi усвiдомлювати
всi наслiдки, якi тягне за собою реклама такого роду.
— Я — представник молодiжного ресурсного центру України, хочу застерегти вас. За пiдрахунками експертiв в Українi щороку вiд
причин, пов’язаних зi споживанням алкоголю, помирає близько 100
тисяч українцiв. За даними опитування ЕSРАD українська молодь входить у першу десятку за споживанням мiцних алкогольних «напоїв».
Алкоголiзацiя молодi ставить пiд загрозу соцiальний та економiчний
розвиток нашої країни, тож ми повиннi прокинутися i перейти до рiшучих дiй. А зараз хочу передати слово нашому психологовi.
— А. Адлер першим вказав на те, що вживання алкоголю носить
характер соцiального договору. Адже справдi, в алкоголiзованому суспiльствi на «стан сп’янiння» можна списати практично будь-яку поведiнку, що i робить бiльшiсть сучасних алкозалежних людей. Крiм
того, вживання алкоголю розширює коло спiлкування i залишає широкий простiр для фантазiй на тему: «Яким би успiшним я був, якщо б
не пив».
Пiсля виступiв пролунали гучнi овацiї i Марка запросили завершити конференцiю, сказавши кiлька слiв.
— Друзi, я думаю, що сьогоднi ми з вами почули дiйсно кориснi
речi, про якi слiд задуматися. Хочу лише нагадати, що був в Українi
такий вiдомий професор та ветеран тверезницького руху Федiр Михайлович Калiнчук. Девiзом його життя були слова: «Жити тверезо —
це не святiсть, а всього лише норма, без якої неможливий духовний,
моральний, фiзичний розвиток людини». Було б непогано, якби таке
завдання поставили собi i ми з вами. Як пiдсумок можу сказати, що
тверезим життям ми позбавляємо себе багатьох проблем i вiдкриваємо
мегаполiс можливостей. Тож будьте незалежними — живiть тверезо!
I лише пiсля цих слiв Марк почав спокiйно дихати. Хвилювання
минуло, коли чоловiк зрозумiв, що все вiдбулося якнайкраще. А пiсля
конференцiї на її учасникiв чекав символiчний безалкогольний фуршет.
Марк пiшов ранiше, не дочекавшись смаколикiв. Вiн повiльно
просувався нiчними вулицями мiста i дихав весною. Легка прохолода торкалася його пiдборiддя i знову починала кружляти навколо.
Хоч Марк нiколи й не захоплювався алкоголем, та сьогоднi ще раз
усвiдомив, що тверезе i вiльне життя набагато краще залежного. Вiн
вкотре пересвiдчився, яке це щастя — повертатися у квартиру, де панує
затишок та любов, де тебе чекають i люблять. I страшно навiть уявити,
як би це все виглядало у нетверезому станi.
Нестеренко Надiя В’ячеславiвна,
с. Думанцi, Черкаська область
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Пишуть учнi 11 класiв

Я обираю тверезе життя
Я обираю тверезе життя,
Бiльше нiчого не треба,
Лише до Бога щодень каяття
Й чистого мирного неба.
Я обираю тверезiсть в життi,
В свiтi тверезому жити,
Щоб, подолавши дороги крутi,
Серцем тверезо яснiти.
Скiльки щасливих додасться хвилин,
Сонце в душi затеплiє,
Нiжно обiйме вас донька i син,
Їхня любов не змiлiє.
Зовсiм по-iншому бачиться свiт:
В барвах яскравих смерiчка,
Бiлий, мов снiг, абрикосовий цвiт
Й з вербами шепчеться рiчка.
В небi така молода голубiнь
Грає, мов з другом, зi мною,
Лiс простягнувся кудись в далечiнь,
Пахне земля борозною...
Свiту щасливе таке сприйняття —
Я починаюсь iз себе.
I обираю тверезе життя,
Бiльше нiчого не треба!
Титечко Катерина Вiкторiвна,
с. Корост, Рiвненська область
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В дитини сльози на очах...
В дитини сльози на очах
Вiд однiєї згадки
Про тата, що на небесах,
Який не згадує нащадка.
Пiшов вiн рано iз життя,
Не вiв вiйну зi змiєм.
Щоранку те мале дитя
Втрачало вiру у надiю.
Хлопча вже знав
В свої чотири роки,
Що алкоголь — велике зло
Й нiчого не дає, окрiм нещастя й муки.
Тому людина владна обирать:
Життя — чи смерть,
Чи радiсть — чи страждання,
Та все ж нам треба пам’ятать,
Що алкоголь — це не здоров’я,
I про сiм’ю не можна забувать!
Кухтин Анастасiя Андрiївна,
м. Харкiв

Буде твереза вся Україна!
Мабуть, кожна людина мрiє про тверезу родину, тверезий навколишнiй свiт. Кожен хоче бачити поруч з собою гiдних людей, якi
добились чогось у життi.
Саме тому я обрала для себе тверезий спосiб життя, бо я хочу
мати гарне здоров’я, хочу народити здорових дiтей. Але багато хто
з моїх однолiток постiйно вживає алкоголь та не замислюється про те,
що потiм можуть виникнути проблеми з серцем або з печiнкою, можуть
народитися хворi дiти. Найчастiше люди, якi п’ють, не можуть створити
щасливу та повноцiнну сiм’ю.
Коли людина починає пити, вона нiчого навколо себе не бачить, все
виносить з дому, не працює й перетворюється на волоцюгу. Дуже огидно
дивитися на п’яних людей. Вони бруднi, мають страшний вигляд —
це дуже страшно. Менi б дуже хотiлося, щоб люди схаменулися та
позбавились згубних звичок, саме тодi в їхньому життi запанує мир,
спокiй та щастя.
Що може чекати наших дiтей, якщо вживання алкоголю в країнi
зростає, а тривалiсть життя знижується? Я не хочу, щоб мої дiти
кожний день бачили це жахiття. Саме тому людям потрiбно об’єднатися
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за тверезiсть, заради своїх дiтей та їхнього майбутнього. Я хочу, щоб
кожна дитина зростала у тверезiй країнi та бачила тiльки прекрасне.
Врятуймо Україну! Для цього кожному з нас потрiбно захотiти
допомогти один одному та зрозумiти, що алкоголь — це зло, вiн вбиває!
Отже, кожен з нас повинен захотiти жити тверезо. Але для цього
треба докласти багато зусиль.
Люди, припинiть вживати алкоголь, щоб у ваших дiтей було щасливе майбутнє! Коли кожен зрозумiє, що алкоголь — це смерть, та
перестане вживати його, тодi запанує щастя, любов, краса, та країна
почне розквiтати.
Буде твереза Україна! Я в це щиро вiрю.
Iльчук Владислава Миколаївна,
м. Мерефа, Харкiвська область

Свiт охопив нещадний алкоголь
Свiт охопив нещадний алкоголь,
I ми ось так живем пiд вiчним гнiтом,
Де всi давно забули про контроль,
Й гранованi стакани правлять свiтом.
Закривши очi темною пов’язкою,
Втрачаючи контроль, себе згубили
I по життi пiшли не тою стежкою...
Все, що змогли, давно уже пропили.
Всi, прагнучи в душi здолати бiль,
Шукають порятунку в алкоголi,
Позбавившись душi, в життi втрачають цiль,
Ставши покiрними рабами своїй долi.
А все почалось з келиха вина,
I ти собi здавався смiливiшим,
Коли кричали: «Вип’ємо до дна!»
Життя ставало наче цiкавiшим...
Абсент вiдносив в алкогольний рай,
Де розум пробивався крiзь тумани,
Пропивши совiсть i забувши про мораль,
В своє життя дивився крiзь стакани.
Навiщо губиш ти своє життя?
Бо знищує спиртне в тобi людину,
Страшна отрута та не має спiвчуття.
Вбиваючи майбутнє щогодини...
Яцюк Тетяна Олександрiвна,
с. Куна, Вiнницька область
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Українцi — славнi люди
«Українцi — славнi люди, —
Кажуть так по свiтi всюди. —
I пiсень вмiють спiвати,
Мед-горiлку попивати».
Та хiба ж у цьому щастя,
Що горiлки випить вдасться?
Чи не лiпш тверезим бути,
Щось дiзнатись чи почути?
Десь пiймати свiтлу думку,
Не заглянувши у рюмку.
Винайти нову машину
Чи спасти з бiди людину.
Бо душi твоїй корисно
Помогти комусь навмисно.
Поспiшить на помiч брату
Не за пляшку чи заплату.

«Українцi — славнi люди», —
Кажуть так про нас усюди.
Але будемо славнiшi,
Якщо станем тверезiшi.
Коли кинем випивати,
Будуть бiльш нас поважати.
Не дамо дiдiвську славу
Всiм п’яничкам на поталу.
Iз похмiлля ви проснiться
I за розум все ж вiзьмiться!
Кличу вас усiх не пити,
Україну бiльш любити,
Бо якщо мiцна держава,
Тодi ворог нас не звалить.

Музичук Любов Миколаївна,
с. Рудники, Волинська область

Ми за тверезе життя!
«Гiрке життя п’яним медом не пiдсолодиш» — є таке народне
прислiв’я. I я з ним повнiстю погоджуюся.
Вхiд у церкву i мечеть — безплатний, але вони пустi. Вхiд у нiчнi
клуби — платний, так ще й iз фейс-контролем, але вони забитi. Люди
рвуться в пекло за грошi... Який сором!
Я — майбутнiй лiкар. I тому розумiю усю проблему вживання
алкоголю. Алкоголевживання в Українi — масштабна соцiальна проблема суспiльства i погрожує нацiональнiй безпецi України через високi
рiвнi захворюваностi, смертностi, злочинностi, пов’язанi iз вживанням
спиртних виробiв. Пiдривається психiчне здоров’я i нормальна життєдiяльнiсть благополучного населення. Кожна крапля випитого алкоголю в майбутньому вiдбивається на здоров’ї дитини. Для дитини,
батько якої вживає алкоголь, високий ризик з’явитися на свiт з важкою
природженою потворнiстю, наприклад: недорозвиненням кiнцiвок, ураженням серця. Але найчастiше страждає найуразливiший, найскладнiший, найчутливiший орган — головний мозок. I якщо ступiнь ураження
значна, виникає глибока розумова вiдсталiсть. Доля такої дитини —
довiчне перебування у будинку iнвалiдiв, бо нiякими лiками, нiякими
героїчними зусиллями не можна виправити те, що зруйновано спочатку.
Переконливим прикладом з української лiтератури щодо наведених аргументiв вважаю погiршення життя Чiпки Варениченка пiсля
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першої чарки горiлки з роману Панаса Мирного «Хiба ревуть воли, як
ясла повнi?». Пам’ятаєте, як моментально погiршилося життя Чiпки
пiсля поїздки до секретаря i першої випитої чарки, як потiм вiн пропив
все своє майно i залишився нi з чим, навiть без матерi, яка перебралася
до сусiдки пiсля сварки з Чiпкою? Можливо, все було би по-iншому,
якби Чiпка не залишився переночувати у Пороха.
Алкоголь — це зло! Кiнець життя! Неможливо «пити мало», немає
«золотої середини». Неможливо деградувати «в мiру»!
Корнет Василь Бронiславович,
с. Ниркiв, Тернопiльська область

Тверезiсть — у сiм’ї лад
Рiс хлопчина розумний, цiкавий,
I не знав вiн нi суму, нi мук,
Але сонце сховалось за хмари,
Як узяв вiн чарчину до рук.
Вiн щасливий колись був доволi,
Поважали i друзi, й батьки.
В алкогольну потрапив неволю
Вiд своєї легкої руки.
Дуже швидко закинув навчання,
Утопив у горiлцi думки.
Втратив друзiв i втратив кохання,
I повагу людей навiки.
У компанiю «добру» потрапив,
Пропивати почав геть усе.
То вiн тиждень не злазив з канапи,
То пляшки вже здавати несе...
Вiсiмнадцять лише йому буде,
Та старi уже очi й душа,
Що в життi вiн своєму здобуде,
Коли руки у нього дрижать?
Юний хлопче, чого ти домiгся?
За чарчину продав свою душу.
У тягуче болото улiгся,
I життя утоптав у калюжу.
Був «пiд градусом» — взявся за зброю...
Кого вбив, вiн не знає i сам.
Перекреслив за мить свою долю...
Знайте, люди, горiлка — обман!
Хоменко Альона Назарiвна,
с. Червоний Кут, Черкаська область
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Тверезiсть — у сiм’ї лад
Сьогоднi розвиток нашого свiту стрiмко зростає: створюється нове
обладнання, машини та технологiї, реставруються та вiдновлюються
пам’ятки культури, вивчаються все новi й новi мови, доповнюється
iсторiя тощо. Але, не зважаючи на сучасний крок вперед, нас мiцно
тримає основна проблема нашого сьогодення: шкiдливi звички, зокрема
алкогольна залежнiсть.
На жаль, ця проблема стосується кожного. Чому? Тому що все
поєднується одним логiчно послiдовним ланцюжком. Навiть якщо ви
ведете здоровий спосiб життя i не вживаєте алкоголь, поряд з вами
є тi, хто це робить. Це можуть бути вашi родичi, знайомi, колеги чи
друзi.
Пiдступний алкоголь вбиває щороку 320 тисяч молодих людей
у вiцi вiд 15 до 29 рокiв. А це могли б бути перспективнi люди, гарнi
працiвники. Так зване «майбутнє» нашої країни. Чому ж слово «майбутнє» я написала в лапках? Тому що це слово вже наповнене iронiєю.
Яке може бути майбутнє в країнi, де мої однолiтки вже не вперше
«смакують» алкоголем? Яке нас чекає майбутнє, якщо пляшка вина
цiнується бiльше, нiж книга?
Менi соромно знати те, що винуватцями цього є самi ми. Батьки
байдуже реагують на пiдлiткове вживання алкоголю. Ви чули колинебудь фразу: «Нехай вип’є вдома, поряд з батьками, анiж незрозумiло
де зi своїми друзями. Тут я контролюю свою дитину»? Або фразу «Та
трiшки, нiчого не буде»? А я чула. I жахливо вражена тим, що тепер
це сприймається нормально.
Як можна адекватно сприймати людину, яка дозволяє своїм дiтям
випити келишок шампанського на Новий рiк? Я не поважаю таких
людей! Як на мене, люди повиннi вiдповiдати власному вiковi. Дiти
повиннi залишатися дiтьми, а дорослi, в свою чергу, повиннi нести
вiдповiдальнiсть за своїх дiтей, за їхнє i наше майбутнє. За розумну
нацiю.
Багато пiдлiткiв починають вживати алкоголь, бо це «модно». Дiти
настiльки бояться бути не такими, як усi, що псують власне здоров’я,
щоб не бути «бiлою вороною» у компанiї. Ми знаємо безлiч таких
випадкiв.
Люди, схаменiться! Що ви робите? Одумайтесь! Алкоголь — це
пiдступне зло, лихо, початок кiнця. Не можна ставати на цю дорiжку,
бо дорога буде страшною i короткою. Цiнуйте життя, воно одне, i воно
прекрасне! Ведiть такий спосiб життя, щоб у будь-який момент ви могли
сказати собi й усьому свiтовi «Я живу тверезо. Я реально оцiнюю свої
можливостi та перспективи. Я можу поставити перед собою цiль i дiйти
до мети. Я можу досягти успiху. Я — людина, яка контролює власнi
думки та вчинки. Я — людина, яка живе повним, насиченим життям.
Я — людина нового рiвня, вищого, незалежного i прогресуючого по178

колiння. Я — людина, яка не вживає алкоголь i пишається цим. I нас
таких багато!»
Правда ж, звучить набагато краще, анiж «алкогольна залежнiсть»,
«погане самопочуття», «погiршення здоров’я», «безлад» та «хаос», «розпад сiмей»? I цього так легко досягти!
Вести здоровий спосiб життя — модно, молодiжно та цiкаво! Адже
набагато краще вiдпочивати з друзями у парку, кататися на велосипедах, роликах, скейтбордах, бiгати круги на стадiонi, мати гарне здорове
тiло, займатися танцями, хореографiєю, балетом чи грати у футбол,
волейбол, баскетбол! Взимку можна кататися на лижах, санчатах, сноубордах, влiтку — плавати в рiчках, озерах, засмагати чи плавати, вiдпочиваючи на морi. Якщо сильно захотiти — можна усього досягти.
Головне — поставити цiль. Правильну цiль. I обрати правильний шлях
до неї.
Я живу тверезо. I я — щаслива людина. Я знаю, чого я хочу
досягти у своєму життi. I я докладу чимало зусиль, щоб дiйти до мети.
Адже я можу це зробити, бо я веду здоровий, а головне — тверезий
спосiб життя. А ти?
Полтавець Ольга Юрiївна,
м. Гайсин, Вiнницька область

Сказал мудрец, что истина в вине
Сказал мудрец, что истина в вине,
Но ложь таится в пустоте бокала;
Коварным зверем в нём на самом дне
Свернулось одиночество устало.
И если, некий смысл решив познать,
Ты жизнь свою начнёшь бутылкой мерить,
Уверен будь: потерь не избежать —
Все отвернутся, перестанут верить.
В зависимость коварную попав,
Ты никогда не вырвешься из плена!
Друзей и близких глупо растеряв,
Не избежишь души и тела тлена.
И, постепенно потеряв себя,
Пройдёшь по жизни, на куски разбитой,
Не радуясь, не веря, не любя,
Уйдёшь, как тень.
Ненужный.
Позабытый...
Конюх Ирина Юрьевна,
г. Пивденное, Харьковская область

179

Буде твереза уся Україна!
Буде твереза моя Україна,
Буде життя в неї зовсiм нове!
Будуть тут жити люди чудовi —
Хоч українцi такi i є.
Моя Україно, живи i цвiти!
Моя Україно — є вiчная Ти.
Час пройде — в серцi озветься
Розум великий i добреє серце.
Кинуть палити й отруту вживати,
Моя рiдна Ненько, ти будеш сiяти!
Не буде бруду в мiстi, пакетiв i пляшок,
Не буде за вуглом десь валятись «мужичок».
Буде твереза моя Україна!
Буде, я вiрю й чекаю ту мить...
Бо важко дуже дивитись навколо,
Коли твоя Ненька вогнем горить.
Коли її цвiт опада i зникає
В похмурiй пiтьмi пiд парканом в селi.
Коли ти iдеш, а збоку в пакетi
Гора велика пляшок на землi...
Але це мине, я вiрю в це, знаю,
Що буде вже скоро твереза Вона —
Моя нездоланна батькiвська земля.
Нiяка горiлка її не скалiчить,
Вона є могутня — Шевченка земля!
Ми все переборем, нам Бог помагає!
Моя Україна буде твереза.
Вiрю в це я, чекаю...
Бабич Iрина Степанiвна,
м. Радивилiв, Рiвненська область

Малесенька Марiя
— Не бий, благаю! Таточку!!! Будь ласка!.. — кричала маленька
Марiя.
Це був один iз звичайних днiв її життя: нетверезий батько, котрий
руйнує все на своєму шляху, заплакана матiр, що намагається врятуватись вiд ударiв чоловiка, i вона, маленька Марiя, дiвчинка iз глибокими
блакитними очима, сповненими молитви про щастя i бажанням врятуватися вiд цього страхiття, втекти свiт за очi, заховатися так, аби
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нiхто й нiколи не вiдшукав, i заснути мiцним-мiцним сном. А пiд ранок
прокинутись i побачити щасливу сiм’ю...
— Мамочко, а хiба татко нас не любить? Чому вiн так, скажiть? —
запитала Марiя, щиро обiйняла маму i подивилась своїми блакитними
очима в мамине обличчя. Очi дiвчинки переповнювали сльози, здавалося, ще мить — i вони розiллються по дитячих щоках. А мати не знала,
що i вiдповiсти, як пояснити доньцi, що з її батьком. Наче i любить
їх, принаймнi колись любив... Вона почала згадувати теплi моменти,
проведенi з ним ще якийсь жмуток лiт тому... Це були її найщасливiшi
спогади, пов’язанi з ним. Коли дiзнався, що стане батьком, — був на
сьомому небi.
Здавалось, щастю немає меж... Поки вiн не почав пити.
— Оковита, певно, — це вирок... — мимовiльно прошепотiла мати.
— Що-що, мамочко? — перепитала Марiя, не зовсiм розумiючи, що
мала на увазi мама.
— Нiчого, Марiє... Пiдростеш — зрозумiєш, — сказала ненька, погладила дiвчинку по головi, обiйняла її з усiєю своєю любов’ю i знову
подалася в роздуми... А справдi, хiба вiн би вдарив своїх найкоханiших
жiнок, якщо б любив?
Проте Марiя все розумiла, в її по-дитячому щирому серцi було
по-дорослому багато болю. По вiнця багато.
Вона пам’ятала кожен подiбний день, всi свої емоцiї, як сторiнки
якоїсь надзвичайно цiкавої книги, вiдкладала в своїй душi i перечитувала перед сном.
Було якось, вона стала перед батьком, намагаючись захистити
матiр. В її руках була її улюблена i єдина iграшка — ведмедик Чарлi.
Вiн був не тiльки iграшкою, але i героєм усiх видуманих нею казок,
нiмим слухачем, найкращим другом. «Татусю, зупинись! Не треба, не
бий!» — знову i знову кричала Марiя, захлинаючись слiзьми. Але тато
не зупинявся. Вiн шукав щось, чим мiг би втамувати свою злiсть.
I раптом вiн вирвав iз дитячих рук iграшку. На якусь мить батько
замовчав... Мертва тиша сплiталася iз жахливим страхом у душах
матерi i Марiї. Дiвчинка затамувала подих: що буде далi? Батько з усiєю
ненавистю, яка тiльки могла помiститися в його зiницях, подивився
на дружину. Мати заплющила очi, чи то чекаючи чергового удару,
чи то намагаючись приховати сльози вiд маленької Марiї... «Нi!» —
прокричала мимохiть донька. Батько вiдiрвав голову її єдиної iграшки.
Дитяче серце завмерло. Вона не знала, чого чекати... Але на сьогоднi
йому вистачило i цього. Подивившись декiлька разiв то на дiвчинку,
то на матiр, вiн викинув те, що залишилось вiд мовчазного Чарлi,
заспокоївся i пiшов до iншої кiмнати спати.
Дiвчинцi було шкода улюблену iграшку, вона зiбрала розкиданi
її частини, заховала в шухлядку. Все своє життя Марiя берегтиме
її, як найсвятiшу релiквiю, найдорожчий скарб, що залишився у неї,
i кожен раз, дiстаючи свого Чарлi iз шухлядки, плакатиме, згадуючи
своє дитинство. Але це буде пiзнiше... Зараз же вона промовляла свою
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молитву-подяку за те, що хоч на трохи, але все закiнчилось. Дiвчинка
чудово знала, що все повториться знову завтра-пiслязавтра, а в кращому випадку — через тиждень. Знала, що мати знову плакатиме, що
батько погрожуватиме їй уламком розбитої пляшки чи ножем. Знала,
що знову благатиме його про помилування. Але в своєму маленькому
i вже такому дорослому серцi ховала вуглинку невмирущої надiї на те,
що все якнайскорiше закiнчиться i вони будуть щасливi.
Не раз синцi пiсля батькових ударiв залишалися i на її дитячому
тiлi. Але вона терпiла, боячись, аби мати лишнiй раз не заплакала.
Марiя любила її понад усе на свiтi.
Бiль болем, але рiдна кров — понад усе. Тож батька вона також
любила. Щиро, по-ангельському. Не могла збагнути тiльки одного: чому
вiн так iз ними? Хiба вiн не любить їх?
...Скiльки навколо щасливих сiмей! Гуляють тротуарами, обiйнявшись, а на обличчях — посмiшки. Знаєте, в тих посмiшках стiльки
тепла, що Марiя за все своє життя не бачила стiльки. Вона нiколи
не заздрила щасливим людям, але завжди мрiяла, аби її батьки так
посмiхалися...
Якось Марiя повернулася зi школи i побачила вже звичну для неї
ситуацiю: батько намагається вдарити неньку. Вона кинулась захищати
матiр, стала мiж дорослими, благала батька, аби зупинився. Розумiла,
що навряд чи щось допоможе, але шукала в батьковому серцi хоч трохи
тепла. Вона знала, що десь у глибинi серця вiн все-таки любить її i схаменеться, тому знову i знову зривала дитячий голос у вiдчайдушному
«Таточку, будь ласка... не бий!» Кажуть, що навiть найстрашнiший звiр
володiє добрим серцем i колись-таки та вiдкриє його свiтовi. Але серце
батька все бiльше i бiльше вiддалялося вiд його коханих жiнок. Певно,
оковита — це не вирок, як казала мати. Це смерть, причому не так для
того, хто раз у раз куштує терпкий смак хмелю, як для тих, хто поруч
iз ним.
А батько, декiлька разiв вдаривши матiр, все нiяк не втамовував
свою агресiю. Марiя побачила кров на материному обличчi i почала ще
гучнiше кричати. Це було вже не проханням про помилування, а криком
по допомогу. Побачивши, що батько наче не чує її слiв, дiвчинка вибiгла,
аби покликати когось iз сусiдiв на допомогу, залишивши батька i матiр
наодинцi.
— Дядьку... дядьку Степане, тiтко Уляно! Там... там... тато! —
Марiя не могла бiльше нiчого сказати, кинулася в плач.
— Що тато? Що з ним, Марiйко? — запитав дядько.
— Маму... б’є... допоможiть...
Степан з Уляною зiрвалися з мiсця. Марiйка побiгла за ними. Ледь
вона встигла переступити порiг, як побачила блiдi обличчя своїх сусiдiв,
що також тiльки-но увiйшли. На дерев’яному табуретi непорушно сидiв
батько, схиливши голову на руки. Мати лежала на землi, навколо неї
була калюжа кровi, а бiля скронi — розбита пляшка...
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Уляна спробувала закрити очi дiвчинцi, але та вiдмахнулася. Вона
не знала, як помирають люди, адже нiколи цього не бачила на власнi
очi. Але зараз вона твердо знала — це саме той момент, коли закiнчується життя. Той момент, коли ти бiльше не побачиш дорогої тобi людини.
Перед очима дiвчинки промайнули теплi спогади: маминi обiйми, митi,
коли вона гладила дитячу голiвку, коли вона посмiхалася, намагаючись
приховати свiй бiль. Ось вона, смерть, — момент, коли тебе бiльше не
обiймуть iз отим неповторним трепетом.
Пiсля похорону своєї рiдної матерi вона дiстане свого улюбленого
Чарлi, обiйме мiцно-мiцно, заплаче стиха, аби нiхто не почув. Вiн так
назавжди i залишиться її найвiрнiшим другом.
Нiхто на свiтi так i не дiзнається, що у неї мав народитися братик.
Iз такими ж, як i у Марiї, глибокими блакитними очима i з хистом до
гри на гiтарi.
Пройде час, i хтось чужий напише крейдою на стiнах її будинку:
Не грайся iз вогнем i з алкоголем,
Не убивай дитячi сни i мрiї.
Якщо ти сам не вiдчуваєш болю,
Подумай про малесеньку Марiю.
Iванчикова Юлiя Миколаївна,
с. Кам’янка, Чернiвецька область

Я обираю тверезе життя
Добрий день всiм,
I будьмо знайомi,
Шлю я вам найщирiший привiт!
Я — Карiна, навчаюся в школi,
I менi 17 лiт.
Наше селище зовсiм маленьке
I живе своїм звичним життям,
Iнгул снує мiж очеретами,
Немов сповiльняючи час.
А все iнше у нас, як всюди
У рiднiй країнi моїй:
Тяжко працюють люди
I чекають реформ на селi.
Що в провiнцiї?
Пошта, школа,
Дитсадок i сiльський БК,
Ще — спортзал, магазинчикiв пару
I, звичайно, мiсцевий бар.
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Тут тiнейджери зависають,
I немає, де i ступнуть,
Дим стовпом та музон лунає,
П’ють i курять, курять i п’ють!
I дорослих завжди багатенько,
Якi сидять тут iз року в рiк,
Навiть лiтнiх зустрiнеш клiєнтiв,
Що пустили життя пiд укiс...
А до спортзалу нiхто не рушає,
I футбольне поле вкрили вже будяки,
До бiблiотеки стежечка заростає,
Краєвид «прикрашають» пустi пляшки.
Але чому ми так маємо жити?
За iнерцiєю топтати той самий шлях?
Адже дорога ця у безвихiдь,
А я обираю iнше життя!
Нинi я — випускниця школи,
I прагну йти уперед.
Тому не дозволю, щоб менi заважали
Алкоголь i дурман сигарет.
До всiх дорослих я i звертаюсь:
Будьте прикладом для молодих,
Не набивайте кишенi на чиємусь здоров’ї,
Бо не буває в країнi дiтей чужих!
Можновладцi й законотворцi,
Приймiть нарештi закони такi,
Щоб дiтям в державi жилось безпечно
I захищенi всi були.
Менi потрiбна гарна освiта,
Я прагну в країнi змiн,
Тому прошу: не рекламуйте менi
Нi темне пиво, нi свiтле
I не продавайте менi «бiрмiкс».
Не фальшуйте, не вводьте в оману,
Нас красивим життям не манiть,
А покажiть все, як є, без глянцю,
Не дозволяйте молодi пить!
Об’єднаймося спiльною справою,
Руку помочi подамо.
Свiт без алкоголю — набагато цiкавiший,
Тож вiдкриймо усi його!
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Кожен має зробити вибiр
I не схибити нi на крок,
Щоб гiдно життя прожити,
Бо воно лиш одне всього!
Я прагну гарного майбуття,
Тому обираю тверезе життя!
Хворостова Анастасiя Юрiївна,
с. Оситняжка, Кiровоградська область

Чиясь бiда (акварель)
Iду. Сiре небо. Сiрий дощ. Сiрий день.
Хочеться чогось теплого й пухнастого, як мамина кроляча шубка.
Загорнувся — i радий, що нарештi вiдмежувався вiд усього свiту. Де ж
то вона, та шубка?
Холоднi струменi води ллються за комiр сорочки. Холодно... Холодно. Холодно! Скорiше б додому!
Стiна дощу перегородила дорогу. Нiчого не бачу. Iду наослiп.
Враз якась червона пляма виникла попереду. Почала якось важко
рухатись, нiбито виконуючи спортивнi вправи. Що вона робить? Чи
присiдає? Чи вiджимається?
Пiдходжу ближче. Передi мною дiвчина. Зовсiм молода. Тендiтна
i вродлива. Намагається пiдвести чоловiка. Золотаве волосся вибилося
з-пiд капелюха. Руки бруднi, роздертi до кровi. Обличчя мокре (чи то
вiд дощу, чи то вiд слiз). Туш брудними сiро-чорними патьоками стiкає
по щiчках. Посинiлi вiд холоду губи дрижать:
— Вставай, будь ласка! Я тебе дуже прошу! Ходiмо додому!
— М-м-м... Вiдчепися! Я сам! — намагається пiдвестися, та не
вдається, знову падає, знову намагається, знову щось мугиче. Бр-р-р,
як противно!
— Вам допомогти? — це вже я намагаюся втрутитися в ситуацiю.
— Та нi. Ми самi. Дякую... — говорить так тихо, в очi зовсiм не
дивиться, i я розумiю, чому.
Я пройшов декiлька крокiв. Обернувся. Нiчого не змiнилося: той
же сiрий день, той же сiрий дощ, той же брудний i сiрий чоловiк. I та ж
яскраво-червона пляма розпачу i слiз, розбитого серця i всесвiтнього
горя. Як сумно! Як жахливо!
Хочу додому. Зачинити дверi й усе забути. I нiколи бiльше не
пам’ятати нi цього дня, нi цього п’яницю, нi цiєї дiвчини.
Сиджу в теплiй кiмнатi, загорнений у м’яку ковдру. П’ю каву
з молоком. Дивлюся на сiрi патьоки дощу на склi. Вони — наче сльози нещасної дiвчини на тiй бруднiй, розмитiй дорозi... Тiєї нещасної,
змерзлої дiвчини...
Я так не хочу! Саме так я не хочу!
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Життя таке кольорове! В ньому стiльки фарб та їхнiх вiдтiнкiв!
Чи варто його витрачати на алкоголь? Ставати сiрою плямою на картi
Всесвiту?
У мене буде все iнакше. Вiдставляю чашку з недопитою кавою.
Закриваю очi й поринаю в сон.
Копаницький Євгенiй Андрiйович,
м. Мерефа, Харкiвська область

Частiвки з Ковалiвки
Ми приїхали до вас.
Хоч i невеличкi,
Заспiваємо частiвки
Про шкiдливi звички.
Вам частiвки заспiваєм
Про проблеми на селi:
Алкоголь тут споживають
I дорослi i малi.
Це питання вже потрiбно
В Радi пiднiмати:
Може, досить алкоголем
Нацiю вбивати?!
Дружно боремося ми
За здоров’я нацiї.
Просим вас допомогти,
Партiї i фракцiї!
Щоб були здоровi дiти
I радiли мами —
Депутати, подiлiться
Грiшми i харчами!
Кажуть люди: «П’янству — бiй,
Алкоголь — це лихо».
Заборонять цей «напiй» —
В сiм’ях буде тихо.
Гарний лозунг був колись
«П’янству — бiй», та й годi.
Хулiгани нам не друзi —
Знали всi в народi.
Є у нас в країнi дiти,
СНIДом iнфiкованi,
I продукти споживаєм
Всi модифiкованi.

«Нерентабельна» культура,
Закривають парки...
Стали навiть школярi
Заглядать до чарки.
Українцi на таланти
Щедрi i багатi.
Переможем того змiя —
Мирно буде в хатi.
Наркомани — «добрi» люди,
Помагають жити:
Лиш за дозу дурману
Можуть маму вбити!
На пiкнiк пiшла родина,
Щоб порадувати сина.
Їли, пили, говорили —
I дитину загубили.
Ми казали дядi Ванi,
Щоб не гнав вiн самогон.
Нас сусiда не послухав —
Тож покликали ОМОН.
Ковалiвську дискотеку
Добре знають тут i там:
Пiсля кожної суботи
Є робота лiкарям.
Каже Вася до Iвана:
«Дома нинi я не спав.
Тато гарно повечеряв —
З хати нас повиганяв».
Мама доню поучала:
«Не бери чарчину.
Бо тобi iще потрiбно
Родити дитину».
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Курять тата, курять мами,
Курить хлопець iз реклами.
Друг мене не забуває —
Цигарками пригощає.
Тато з сином вболiвати
За Спартак ходили.
Фани так розбушувались —
Трибуну побили.
Такий прикрий iнцидент
Мiг би i не статися,
Якби фани перестали
«Пивом заправлятися».
Хай почують нас усi —
Друзi i знайомi.
Наведем самi порядок
У своєму домi.
I горiлку i коньяк,
I вино i пиво
Вилиємо на смiтник —
Заживем щасливо.

Краще всiм любити спорт,
В походи ходити.
Вiдшукати собi хобi,
Перестати пити.
Хай нiколи не вживає
Алкоголь родина!
Будуть радi тато й мама,
Здорова дитина.
Будем грати у футбол,
Бiгати, стрибати.
Загоряти i купатись,
Щоб здоров’я мати.
Ми частiвки вам спiвали,
Научали жити.
Споживайте чай, компот —
Досить пиво пити!
Ми спiвали, римували,
Зле i добре називали.
Дуже хочемо, щоб все
Для роздумiв взяли.
Кузьменко Вiкторiя Сергiївна,
с. Ковалiвка, Вiнницька область

Реп
Мiльйон iсторiй є,
Та не один поет
Опише правду про жiнок,
Котрi так часто
Заглядають у шинок...

I тут заходить мама
Без хлiба й молока,
Молода i дуже п’яна,
Каже:
«Ходи, синок, сюда!»

Я вам одну iсторiю
Хотiв би розповiсти,
На прикладi звичайної сiм’ї
Всю суть до вас донести.

Дає йому пiвсотнi —
Не на зошити й книжки,
А каже сину рiдному
Горiлки принести.

Стоїть собi хатина —
Старенька i бридка,
А на вiкнi дитина
Матiнку чека.

Малий в сльозах весь,
Каже: «Мамо, нi!
Ти подивися, ким ти стала!
I що верзеш менi?!

Це маленький хлопчик
Сидить i спогляда.
Вiн просить, щоб матуся
Скорiш уже прийшла.

Ти молода ще зовсiм,
А старiєш на очах,
Забула все на свiтi,
Зате спiваєш по ночах...
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Чи ти мене не любиш?
Чи не потрiбен я тобi?
З нас вже смiються люди,
Що ти за краплю спирту,
Рвеш одяг на собi.
Якщо на те пiшло —
Пiду вiд тебе, рiдна,
Втечу собi далеко,
Бо ти менi огидна...»
Почувши цi слова,
У мами сльози покотились,
Вона отверезiла вмить
I до сина притулилась.
Сказала: «Я тебе люблю,
Пробач за всi незгоди,
Це все моя вина —
Всi цi мої пригоди.

Я обiцяю, бiльше
Спиртне не буду пити,
Бо без тебе, синку,
Нема для чого жити...»
Пiзнiш вона знайшла роботу.
Старалась, працювала.
I сина свого
До працi приучала.
I от iсторiї
Кiнець прийшов.
Я сподiваюся:
Потрiбний висновок
Для себе хтось знайшов!

Лизуник Андрiй Iванович,
м. Бучач, Тернопiльська область

Моя тверезiсть — мiй скарб
Ми самi обираємо дорогу,
Якою покрокуємо в життi,
I кожен, безумовно, має змогу
Прожити в простотi i добротi.
Тверезо мислити — завжди корисно,
Тверезо жити — модно вiдтепер!
Постався до шкiдливих звичок злiсно,
Не допусти, щоб алкоголь тебе пожер.
Бо це пряма дорога у нiкуди,
Бо це, мiй друже, тiльки хибний шлях:
Вiд тебе вiдречуться рiднi люди...
Тож доля, друже, у твоїх руках.
Бо алкоголь — навiк затятий ворог,
Вiн плани всi псує без вороття,
Це не найкращий вихiд чи психолог,
Вiн лиш затьмарює твоє буття.
Здається iнодi, що ти безсилий,
Проблеми оточили, скрiзь сварки,
I бiлий свiт уже давно не милий...
Ти йдеш туди, де наливають у чарки —
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Втопити горе в склянцi з алкоголем,
Забути все, майнуть у забуття,
А вранцi — прокидатися iз болем,
Що зiпсував ще день свого життя.
Душевнi рани вiн не залiкує,
Проблеми зайвi тiльки принесе,
Бiль головний, похмiлля подарує,
I ранок добрий тiльки зiпсує.
Як гидко i огидно споглядати,
За тими, хто собi ламає все,
Хто щастя вже не зможе здобувати,
Хто перемог собi не принесе.
I через алкоголь себе губити...
Найбiльша, знайте, кара на Землi —
Все, що вдавалося трудом нажити,
Зiтерти, i сховати десь у млi.
Якщо гадаєш, що залити можна,
Всi негаразди пляшкою вина,
То знай, що пляшка вбить спроможна,
Це темна сила, справжня сатана.
Вiзьмись за розум, завжди пам’ятай:
Тверезiсть — це найбiльший людський дар.
Ти алкоголю бiльше не вживай,
Для тебе це, повiр, страшний удар.
Тверезо мисли i живи,
Радiй тому, що ти людина.
Лиш долю не занепасти,
Проблеми — пити не причина.
Не дозволяй себе зламати
I на колiна не впади,
Завжди умiй протистояти
Брехнi, зневазi i бiдi.
До чарки, друже, не звертайся,
Бо це найбiльший ворог, знай.
З усiм тверезо розбирайся,
I вiру в себе завжди май.
А алкоголь — це не порадник,
Це диявол i жахливий чорт,
Людинi це затятий зрадник.
Вiзьми тверезiсть на свiй борт!
Таранець Катерина Станiславiвна,
смт Кегичiвка, Харкiвська область
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Я обираю тверезе життя!
Ось i кiнець року, ось i випускний. Позаду щасливе дитинство,
попереду безлiч вiдкритих дверей, нових шляхiв, нових можливостей.
Я починаю будувати своє життя як доросла людина. Яким я його
уявляю? Що я бачу попереду?
Я бачу унiверситет, в якому я отримую знання, що дадуть менi
змогу реалiзувати себе в життi, велику родину, кохану людину, гарних,
здорових та щасливих дiточок, вiрних друзiв, радiсних батькiв. Все
це — красива мрiя, яку я буду крок за кроком втiлювати у життя.
Але у цьому чудовому свiтi iснує страшний ворог щасливого життя,
здоров’я, гарних вiдносин, який приносить великий смуток та бiль
батькам — це алкоголь!
Наш свiт заражений цiєю бридкою хворобою, яка руйнує сiм’ї та
життя. Вона заселяє розпач i бiль у серця та душi близьких людей,
руйнує родини. Вiд алкоголю страждають дiти, деградують особистостi.
Людина перетворюється на овоч, не здатний нi на що.
Людина-алкоголiк не здатна принести користь нi родинi, нi країнi.
Навiть бiльше, вона шкодить не тiльки своєму життю але й iншим.
У людей, залежних вiд алкоголю, дiти народжуються хворими.
Пам’ятаймо: тiльки в здоровiй та щасливiй родинi є всi можливостi
для розвитку наших дiтей i їх талантiв. Я вже не згадую про користь
для суспiльства, розвиток особистостi, досягнення в працi.
Мiцна сiм’я — це фортеця для кожної людини й маленька цеглинка
в могутнiй фортецi нашої держави. На жаль, сьогоднi проблема вживання алкоголю дуже гостро вiдчувається у нашому суспiльствi. Коли
я бачу таких людей i те, що з ними вiдбувається пiд дiєю алкоголю, що
трапляється з їхнiми сiм’ями й ними самими, менi стає страшно.
Алкоголь — це велике зло! Я не хочу його знати! Я не хочу мати
в друзях людей, вражених алкоголем! Я не хочу бачити в Українi людей,
вражених алкоголем! Я не хочу бачити на планетi людей, вражених
алкоголем! Я хочу бачити людей, якi ведуть тверезе життя!
У наш час, коли країна потребує розвитку, становлення та процвiтання, тiльки тверезi й розумнi люди можуть будувати сильну державу. Тiльки таким людям ми можемо довiрити наше здоров’я, виховання наших дiтей, розвиток нашої культури та духовностi. Тiльки
в щасливiй родинi повинна жити людина. Про таке життя я мрiю. Тому
я обираю тверезе життя!
Триполко Анастасiя Вiталiївна,
смт Рогань, Харкiвська область
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