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ПЕРЕДМОВА
Лiтературний конкурс «Ми за тверезе життя!» вже став традицiйним заходом просвiтницької роботи Громадської органiзацiї «Рух
«Твереза Україна» i Київської мiської органiзацiї товариства тверезостi та здоров’я. Мета цього всеукраїнського конкурсу — виховання
тверезого способу життя у молодого поколiння, а також пiдтримка тих
юнакiв та дiвчат, якi вже зробили для себе вибiр на користь тверезого
життя.
За 5 рокiв свого iснування наш конкурс охопив понад 4000 авторiв, переважна бiльшiсть з яких — школярi. Безперечно, не обiйшлося
без участi студентiв, батькiв i вчителiв. Радує те, що з кожним роком все бiльше громадян України усвiдомлює необхiднiсть тверезого
життя. Найкраще це розумiють дiти, у яких п’є тато або мама...
Цього року на конкурс надiйшло 1550 робiт вiд 1400 авторiв
майже з усiх областей України.
Призами нагороджено 85 авторiв. Багато це чи мало? Насправдi — дуже мало, оскiльки величезна кiлькiсть робiт (навiть бiльше,
нiж увiйшло до збiрника) заслуговують на нагороду!
До збiрника увiйшли 314 вибраних робiт учнiв 1–11 класiв. Вони
роздiленi за темами, що, сподiваємося, буде зручно для використання
збiрника у виховнiй та просвiтницькiй роботi. Наприкiнцi збiрника
вмiщено алфавiтний покажчик авторiв опублiкованих творiв.
Всi оригiнальнi твори, що вiдповiдають темi конкурсу (в тому
числi й тi, якi не включено до цього збiрника), публiкуються на сайтi
конкурсу:
www.tvereza.info/konkurs/
Маємо надiю, що не тiльки педагоги i батьки, але й представники
влади звернуть увагу на щирi роздуми нашої молодi i пiдтримають її
прагнення!
Оргкомiтет та журi конкурсу
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Живу тверезо. Це мiй вибiр!
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свiтлий розум;
думок симпозiум;
добрi справи;
спокiй мами;
є душi насолода;
справжня винагорода.
Злий Артем Сергiйович, 1 клас,
с. Бiлоусiвка, Чернiвецька область

1.2

Живу трезво

Живу я трезво, соки пью,
Люблю я всю свою семью,
Здоровый образ я веду,
Родных своих не подведу!

Здоровье нужно нам всегда,
Как солнце, воздух и вода.
А я не пью и не курю —
Всем о здоровье говорю!

Мазуренко Диана Витальевна, 6 класс,
г. Покров, Днепропетровская область

1.3

Живу тверезо!
Алкогольнi всi «напої»1
Шкодять нашому здоров’ю!
Дiтям зло вони несуть,
А їх всюди продають.

Я кажу горiлцi: «Нi!»,
Пиво теж гидке менi!
Ну навiщо їх вживати?
Краще ж соки полюбляти!

За тверезiсть я борець,
Хто не п’є, той — молодець!
Моє кредо у життi:
«Всi тверезi — Я i ТИ!»
Будьоний Ярослав Романович, 6 клас,
с. Муратове, Луганська область
1 Алкоголь, або етиловий спирт — це токсична речовина наркотичного характеру
дiї (ДСТУ 4221:2003). Тому вироби з його вмiстом неправильно називати напоями
чи харчовими продуктами. Коли ж слово «напiй» все-таки вживається стосовно
алкоголю, його слiд писати в лапках.
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1.4

Буду тверезим

Пiд тином бiля бару
Дрiмає наш сусiд.
Його понюхав якийсь пес,
I поруч спить бродячий кiт.

На роботу вiн не ходить,
Вдома — не допомога́.
Всьому оковита шкодить.
Велика в домi в них бiда.

А вдома вся в сльозах дружина!
I дiтям дуже соромно,
Бо ще з ранньої години
Батька вдома не видно.

Тож коли виросту великим,
З горiлкою не подружусь!
Бо тато мiй завжди тверезий,
I своїм татком я горджусь!

Бабич Валерiя Олександрiвна, 1 клас,
с. Замисловичi, Житомирська область

1.5

Я не буду пити горiлку!

Я, хоч i маленька, вже знаю, що вживання спиртних виробiв
приносить багато шкоди. Люди пiсля вживання горiлки стають злими,
грубими, часто лаються.
Мої мама i тато нiколи не п’ють горiлки.
I я не буду її пити!
Ляхова Анна Олександрiвна, 2 клас,
м. Сєвєродонецьк, Луганська область

1.6

Ми за тверезий спосiб життя!

У мене є чудовий прадiд Iван Трохимович, якому вже 80 рокiв.
Я його дуже люблю та поважаю. Часто пiд час наших зустрiчей вiн
дає менi свої поради.
Мiй прадiд щодня робить зарядку. Вiн не палить i не п’є. А секретом свого довголiття вважає добру вдачу.
Прадiдусь часто говорив менi, що твереза людина — щаслива родина, мiцна країна. Якщо людина поважає себе — вона нiколи не буде
пити. Бо людське обличчя i гiднiсть потонуть у пляшцi з горiлкою.
Я прислуха́юсь до його порад. Мiй прадiдусь найкращий у свiтi.
Я теж виросту гiдною громадянкою своєї країни. I нiколи не буду пити
та не дам цього робити своїм друзям.
Ми — майбутнє України. Нам вершити її долю. Ми обираємо
тверезий спосiб життя!
Шишлак Вiкторiя Олександрiвна, 5 клас,
с. Бараникiвка, Луганська область
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1.7

Живу тверезо
Живу — тверезо,
Живу — спортивно,
Кожну мить цiную
Все, що життя дарує!

Немов буревiй,
Палахкотить душа,
Вирують почуття —
Це все моє життя!..

Це безцiнний подарунок,
Чарiвний вiзерунок
На долi моїй.

I я нiколи не пошкодую,
Що сама себе не врятую,
Бо — живу тверезо!
Живу i життю радiю!

Кобець Анастасiя В’ячеславiвна, 7 клас,
с. Тетилькiвцi, Тернопiльська область

1.8

Живу тверезо i тверезо мислю
Живу тверезо i тверезо мислю,
Майбутнього в горiлцi геть не бачу я.
А той, хто п’є, уже не може мислить,
Бо убиває в со́бi сво́є «я»!
Я хочу «стоп!» сказати алкоголю,
Прожити гiдно i тверезо все життя,
Бо алкоголь руйнує людську долю,
Веде людину в справжнє забуття.
Я закликаю вас тверезо жити,
Любити i виховувать дiтей,
I кожну мить життя свого цiнити —
Безцiнний дар для кожного з людей.
Невже цю мить готовi ви вiддати
За пляшку чи горiлки, чи вина?
Це ж треба так себе не поважати,
Щоб гордiсть потопить свою до дна!
Тепер задумайтесь над мо́їми словами:
Чи варто так вчиняти у життi?
Чи краще стати вiльними птахами —
Лiтати... а не повзати на днi?
Чирва Анастасiя Вiталiївна, 5 клас,
м. Помiчна, Кiровоградська область
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1.9

Я не хочу алкоголю i кажу йому «Нi»

(Акровiрш)

Я хочу, друзi, вам сказати:
Не треба алкоголь вживати.
Енергiю вiн забирає,
Хвороби рiзнi спричиняє.
Ось якщо алкоголь обираєш,
Чарiвне життя ти навiки втрачаєш,
У тебе здоров’я почне пропадати...
Алкоголь, друзi, не треба вживати!
Лiта проминають твої молодi,
Коли алкоголь обираєш в життi.
Ось таке майбутнє на тебе чекає,
Горiлка страшна в нас його забирає,
Отруює вашу найкращую долю.
Людство вмирає вже вiд алкоголю!
Юнiсть на старiсть змiниться враз,
I друзiв, i рiдних забирає у нас.
Кажу «Нi» я алкоголю,
А тверезiсть гарантує волю.
Життя дається тiльки раз,
Устигнiть здоровим прожити цей час.
Його бережiть, шануйте щоднини,
Ось приклад з тверезої берiть ви людини.
Ми за щасливе життя на землi.
Усвiдомте ви це, дорослi й малi!
Не треба нам спиртне нiколи пити,
I будемо усi щасливо жити!
Зьоменко Алiна Володимирiвна, 6 клас,
м. Буринь, Сумська область

1.10

Життєвий вибiр

В одному мальовничому селi жила сiм’я: батько, мати, донька
й син. Жили нi краще, нi гiрше за iнших. Кожен новий день приносив
свої турботи: господарство доглянути, бiля хати та на городi поратися — робота завжди знайдеться. Та й дiтки пiдростають, батькам треба
думати за їхнє майбутнє.
8

Одного дня зайшов до їхнього подвiр’я подорожнiй. Це був старий сивочолий чоловiк. Господарi запросили його до свiтлицi, стали
пригощати i розпитувати, звiдки й куди вiн прямує.
I дiдусь став розповiдати, що давно вже мандрує свiтом та багато
бачив на своєму вiцi.
— Є у мене з собою двi пляшки. В однiй пляшцi — прозора i чиста
вода, яка тамує спрагу i дає сили жити. А в iншiй — горiлка: коли
людина її вип’є, то вона може забути про всi свої турботи. I багато
людей, — продовжив вiн, — обирали собi в супутники свого життя
горiлку. Спочатку веселилися, а потiм їхнє життя невпинно змiнювалося — i краще нiколи не ставало. Бо радiсть то була несправжня: не
радiли вони сонцю i небу, квiтучiй природi, забували за своїх рiдних
i друзiв. А якщо щось втрачали — то годi було вже й повернути.
Сiм’я слухала уважно мудрого дiдуся, очi якого свiтилися теплом
i добром.
— А що б вибрали ви? — звернувся вiн до господарiв.
Батько, поглянувши на дiтей, мовив:
— Не потрiбна нам несправжня радiсть i забуття. Жити треба
з ясним розумом i цiнувати кожну мить. На нашому життєвому шляху
трапляються i радiсть, i смуток. Та ми хочемо своєю працею досягати
кращого, хочемо стати гарним прикладом для наших дiтей. Мрiємо,
щоб з них виросли прекраснi, добрi люди, i щоб їм гарно жилося на
нашiй землi.
— Чоловiче добрий! Якби кожен думав так, як ти, то ми б мали
щасливiших людей, а дiти б зростали в родинному теплi та любовi, —
промовив дiдусь.
— Так! Для дiтей це дуже важливо, бо вони беруть приклад
з дорослих, — долучилася до розмови мати.
Дiти слухали старших i розумiли, що кожен має зробити правильний вибiр у своєму життi, що людина сама вирiшує, чим наповнити
своє життя. Що обрати: життєдайну воду чи горiлку — «воду», що
спалює життєвi сили.
— А вода у вас смачна! Я вiдчуваю в нiй силу нашої землi, вона
дає менi сили жити. Я бачу в ясних оченятах ваших дiтей, що вони
оберуть собi вiрний шлях. Дуже радий зустрiчати таких людей, як ви!
Дiдусь подякував за гостину i попрямував далi, бо хотiв, щоб
бiльше людей стало щасливими i вiдповiдальними за своє життя, щоб
радiли кожному дню i змiнювали наш свiт на краще.
Нетребчук Юлiя Володимирiвна, 1 клас,
м. Одеса
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1.11

Моє майбутнє
Майбутнє моє розквiтає щодня,
Росту я так швидко, як пшеницi зерня.
Дивуюся квiтам i бджолам весною,
А влiтку купаюся я пiд водою.
Радiю, що падає листя з дерев восени,
А взимку снiжок замiтає усе навкруги.
У Всесвiтi стiльки багато загадок,
Повинен я вiдшукати хоча б
Ще декiлька справжнiх, цiкавих вiдгадок,
Щоб стати щасливим, кмiтливим, ось так!
Тверезiсть — мiй засiб вперед крокувати,
Долати всi гори, долини, моря.
Мене так навчала рiдная мати,
За це їй подяка i шана моя!
Голощапов Захар Дмитрович, 4 клас,
м. Костянтинiвка, Донецька область

1.12

Таємничi дверi

Був весняний день, накрапував невеличкий дощик. Батьки на
роботi, а Петрик i Оленка пiшли прогулятися до сусiднього парку.
Настрою в обох щось не було, всi iгри їм здавалися нецiкавими i нудними.
Перед ними з’явився старенький дiдусь. Мабуть, вiн вiдчув, що їм
сумно i вони потребують уваги. Вони познайомились, i дiдусь розповiв
Петрику й Оленцi величезну таємницю! Виявляється, в самому великому i старому деревi цього парку є таємничi дверi. Петрику й Оленцi
було страшенно цiкаво, що за цими дверима. Дiдусь попередив їх, що
вони постануть перед вибором i повиннi добряче подумати перед тим,
як прийняти рiшення.
Дiти переглянулися — i все ж таки вiдважилися вiдкрити таємничi дверi.
Перед ними постала довга дорога. I вони вирушили... На шляху
їм зустрiчалися веселi атракцiони, кiоски iз фруктами та солодощами,
клоуни, якi веселили їх i дарували iграшки. Вони так захопилися, що
не помiтили, як опинилися на майданчику посадки ракет.
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Раптом щось загуло, зiрвався вiтер, Петрик схопив Оленку за
руку i потягнув її до укриття. Виявилося, що це заходила на посадку ракета iз загадковою назвою «Алко». Дiти почули, як оголосили
посадку на цю ракету. Петрик з Оленкою поспiшили на посадку, аж
раптом побачили, що iз неї виходять люди. Вигляд у цих людей був,
м’яко кажучи, неохайний: вони ледве трималися на ногах, лаялися мiж
собою, були грубими, на них неприємно було навiть дивитись.
I тут Петрик згадав про дiдуся i його слова про вибiр, який їм
доведеться зробити. Дiти зрозумiли, якщо вони зараз полетять на цiй
ракетi, вони повернуться звiдти схожими на цих людей. I вони твердо
вирiшили не сiдати в ракету «Алко» i повертатися додому.
На Петрика i Оленку вже чекали вдома батьки. Мама готувала
смачну вечерю, а тато готував все необхiдне для сiмейного вiдпочинку на природi у вихiднi. На якусь мить батькам здалося, що щось
змiнилося в дiтях, вони неначе подорослiшали.
Наступного дня Петрик i Оленка хотiли розшукати цього загадкового дiдуся, щоб подякувати йому, але нi дiдуся, нi чарiвних дверей
у деревi вже не було...
Астрахович Рiма Володимирiвна, 3 клас,
м. Одеса

1.13

Мiй вибiр у життi — тверезiсть

Спорт, зарядка, фiзкультура —
Є здоров’я, є й фiгура.
Лижi, плавання, футбол,
Баскетбол i волейбол,
«Велiк», ролики, турнiк —
Спорт — надiйний помiчник.
Про походи й вiдпочинки
На природi — не забудь!
Сил, здоров’я i наснаги
Вони людям придають.
Мої поради щирi
Вам допоможуть всiм
З мiцним здоров’ям в мирi
Прожити до ста лiт.

Будеш здоровим —
Досягнеш своєї мети.
Лише на повiдку
Звичок шкiдливих не йди!
Бiгай, стрибай, плавай, пiрнай,
Спортивних перемог досягай
Загартовуйсь! Тверезо живи!
Скажи алкоголю своє тверде «Нi!»
Стежками здоров’я
В майбутнє рушай!
Своєї мети завжди досягай.
Хочеш успiшним бути в життi —
Приєднуйсь до нас i ти:
Тверезий спосiб життя обери!

Бабiч Дар’я Олександрiвна, 7 клас,
с. Розсошенцi, Полтавська область
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1.14

Тверезi батьки — здоровi та щасливi дiти!

Менi дуже не подобаються п’янi люди. Я їх боюся.
Одного разу, повертаючись зi школи, я побачив нетверезих чоловiкiв, якi билися. Вони робили це жорстоко, аж до кровi. А головне —
були п’янi! Коли їх хотiв розборонити хлопчик, мабуть, син одного
з них, то його грубо штовхнули на землю i вiн боляче вдарився. Вiн
так гiрко плакав... Я дуже злякався i швидко побiг додому!
Як добре повернутися до затишної оселi, де тебе радо зустрiчають
тверезi тато i мама!
Коли я пообiдав, то розповiв татусевi про пригоду. Батько спохмурнiв, слухаючи мене.
А ввечерi ми всiєю сiм’єю переглянули фiльм «Вплив алкоголю
на органiзм людини». Цей фiльм був ще страшнiший, нiж тi п’янi
чоловiки!
I я вирiшив, коли виросту, то нiколи-нiколи не буду пити!
А ще я хочу, щоб вся горiлка зникла. Зовсiм зникла!
Коли я виросту, буду здоровим, успiшним, щасливим! У мене
будуть здоровi, веселi дiти!
Коваленко Леонiд Олексiйович, 2 клас,
м. Гола Пристань, Херсонська область

1.15

Сказка о страшном сне
В маленьком городе с названием N.
Ванечка жил, и не знал он проблем.
В школе учился, кружки посещал,
Родителей слушал и всех уважал.
Как-то зимою, в обычный денёк,
К Серёжке зашёл он на огонёк.
Его окружили знакомые лица —
И все предлагали повеселиться.
Хотя бы на время забыть о проблемах,
Об этих уроках и переменах,
Наполнить бокал свой и выпить до дна;
Ведь капля спиртного «совсем не вредна».
За первым второй наполнялся бокал —
И вскоре он счёт им совсем потерял.
Забылся наш Ваня, и в пьяном бреду
Вдруг оказался он, будто в аду.
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В сиреневой дымке, словно в тумане,
Зловещая тень появилась пред Ваней.
— Я повелитель этого царства,
Злодей Алкоголь! И не стоит бояться!
Живи без забот, оставайся ты с нами;
В царстве веселья мы станем друзьями.
Вот познакомься: слуги мои —
Привычка, Зависимость, — вместе они
Будут с тобою рядом всегда.
Но не грозит тебе горе-беда!
Ты о родителях, друг, позабудь;
Есть только мы — остальное не суть...
Тут Ваня подумал — и выдал ответ:
— Злой Алкоголь, я скажу тебе «Нет»!
Да, оступился единожды я,
Привычка, Зависимость — вы не друзья!
В бездну зелёного змея меня
Затя́ните вмиг, лишь скажу только «Да»!
Здоровье и Воля — два друга-крыла,
Приятеля верных судьба мне дала.
Предать я их больше ни в жизнь не смогу...
Вдруг в комнату к Ване послал Бог слугу —
Здоровье, а Воля сама на лету
Разбила бокал с красной, горькой отравой.
Проснулся в слезах наш растерянный Ваня...
— Какой стыд! Какая ужасная боль!
Нет воли — и вот, был утерян контроль
Над чувством, шагами и языком,
Да в горле стоит отвратительный ком.
Каков мой позор! И какая отрада,
Здоровья и Воли большая награда,
Что чудо оставило место надежде —
Такой же, как я, неумехе, невежде!
Моих двух друзей я не смею предать —
О них весть другим должен я передать!
С тех пор трезв и бодр наш застенчивый Ваня;
Встаёт он с зарядкою бодрою рано,
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Не ходит с хмельными, больными друзьями —
С приятелем добрым горами, ручьями,
Лесами проходит с дорожной сумой.
А вывод из сказа, конечно такой:
От пьянства спасайся!
Друзей за собою веди!
И о трезвости всем говори!
Ибрагимова Мария Николаевна, 2 класс,
г. Покровск, Донецкая область

1.16

Я — за тверезе життя

В моєму домi нiхто не вживає спиртних виробiв i тютюну. Мої
батьки ведуть здоровий спосiб життя i заохочують нас до цього.
Я дуже люблю грати у футбол. Для цього менi потрiбно багато
тренуватися, щоб бути сильним. Я не буду вживати спиртне i палити тютюн, адже це отрута для мого органiзму. Вона знищить тiло
i покалiчить моє життя.
Мої батьки вчать мене, що спиртне i тютюн шкодять здоров’ю.
Вiд спиртного пiшло шкереберть життя мого дядька. Оковита розлучила не одну сiм’ю. Бiльшiсть аварiй на дорозi трапилися через водiїв,
якi були напiдпитку. Алкоголь забрав багато життiв дiтей та дорослих.
Тверезе життя — основа гарних вiдносин у сiм’ї, любовi, здоров’я.
Якщо я буду дотримуватися цього принципу в життi, я буду щасливим
та успiшним. I досягну своєї мети — стати успiшним футболiстом.
Скiпа Iгор Олексiйович, 5 клас,
с. Писарiвка, Луганська область

1.17

Здоровi звички

Живу я — не сумую,
Здоровi звички у собi формую.
Я алкоголю не вживаю,
А компоти й соки полюбляю.

Бо вони кориснi й смачнi
I не шкiдливi взагалi.
А алкоголю кажу: «Нi!»
I ви не пийте це, дiти малi.

Тодi будемо зростати ми здоровi,
Як богатирi казковi.
Й буде нацiя здорова,
А держава — пречудова.
Матвiйчук Максим Миколайович, 5 клас,
с. Цеценiвка, Тернопiльська область
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1.18

Дiм зi звичками

Є дiм, у якому звички живуть:
На першому поверсi вiчно жують,
На другому — палять,
На третьому — п’ють...

Читати книжки —
Та ви що, без ума?
Якi там книжки?
I якi там уроки?
В «дорослiсть» рвемося
Упевненим кроком!

Поверх четвертий,
Не менш унiкальний —
Тут нюхають клей
Унiверсальний.

Будинок iз правильних
Звичок збудуймо,
А звички шкiдливi
Нещадно руйнуймо!

На п’ятому мешкають
Жертви дурману,
Яких у народi звуть
Наркомани.

Вiддаємо перевагу
Дiям, а не свисту!
У фундамент закладемо
Гiгiєну особисту,

На тому усьому
Димар є i дах...
Ви скажете: «Дiм цей
Для повних невдах!»

Чистi тiло i душа —
«Нi» злочинним справам!
Вселимо у дiм новий
Ми фiзичнi вправи.

Ви скажете: «Нас
Не торкнеться нiколи»...
Та кожен iз нас —
Як пiддослiдний кролик.

Завжди буде хай у нас
Простiр для зростання,
В домi хай завжди живе
Здорове харчування.

А дослiд простий,
Споконвiку вiдомий —
Подалi триматись
Вiд дому страшного.

Пам’ятай: не тiльки хлiбом
Сита є людина,
В дiм поклич обов’язково
Цiкаве дозвiлля.

А все починається
Просто й невинно —
Вiльного часу
Багато в дитини!

Не здамося у полон
Ми шкiдливим звичкам:
Хай тверезий розум наш
Буде справа звична!

I вчитися нудно,
I спорт не втiшає,
I що пiсля школи
Робити — не знаєм!

Хай мiцно тримається
Складений дiм —
Життя повноцiнне
Буде у нiм!

Гуртки — «не респект!»
Захоплень — нема!

Вiсковатих Тетяна Iгорiвна, 8 клас,
м. Житомир
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1.19

Тверезе життя

Алкоголь я не вживаю —
I здоров’я гарне маю.
Загартовуюсь щоранку,
Їм корисную вiвсянку.

Взимку нас цiкавить спорт,
Влiтку — їздим на курорт.
Раджу хлопцям i дiвчатам:
Не марнуйте життя в п’янках,
Краще гарно в школi вчиться —
Це в життi вам знадобиться!

Друзiв гарних обираю:
Тих, що пива не вживають.
Ми весь час гризем науку —
Вiдганяєм сум i скуку.

Усенко Анна Дмитрiвна, 6 клас,
м. Торецьк, Донецька область

1.20

Тверезiсть — запорука щасливого майбутнього

За усе своє життя я ще жодного разу не куштувала алкогольних
виробiв. I твердо вирiшила, що не хочу знати їхнього смаку.
Ви не подумайте, мої батьки не п’яницi, i вдома у нас рiдко
бувають гучнi застiлля. Проте на деяких «запальних вечiрках» я вже
бувала.
Це було весiлля. Я помiтила, що до того, як гостi сiли за стiл,
усi були дуже ввiчливi, культурнi, чоловiки в елегантних костюмах,
жiнки з чепурними зачiсками. Менi здалось, що я потрапила у королiвський палац. Ви не уявляєте, якi дивовижнi змiни вiдбулися пiсля
того, як пролунали вiтальнi тости! Краватки чоловiкiв все частiше
звисали з кишень, спiтнiлi сорочки вже не дихали свiжiстю Альпiв,
як у рекламi, у розмовах я все частiше вiдчувала роздратування,
хтось когось переконував у своїй «крутостi». I хоч дванадцята ще не
настала, деякi жiнки стали бiльше схожими на попелюшок, анiж на
чарiвних принцес. Деякi зачiски виглядали дуже кумедно, щоки стали
червоними, розмови занадто голосними i грубими. Хтось вилив на стiл
зi стравами келих вина, i навколо було чути гидкий запах. Зовсiм не
схоже на казковий палац з ароматами чарiвних фiалок i конвалiй.
У дворику бiля дитячого майданчика я знайшла пухнасту кiшку.
Вона терлася об мої ноги i муркотiла, як мобiльний iз вимкненим
дзвоником. Це була справжня королiвська кiшка. Її горда осанка i спiвчутливий погляд свiдчили про неабияке походження.
Я нишком носила їй найсмачнiшi страви. Поклала перед нею
шматочок фаршированої риби, на яку щойно потрапили бризки вина. Кiшка чхнула, потерла лапою носа i подивилась на мене так,
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нiби я найдикiше створiння. Я ледь загладила свою провину iншими
смаколиками.
Далi ми грались з нею. Вона кумедно ловила «мишу» iз горiхового листочка. А я подумала, що вона права, ця кiшка, що навiть нюхати
не хоче алкоголю, бо їй весело й так. Справжнi королеви повиннi вести
себе по-королiвськi!
А потiм я чула, як батьки обговорювали, що хтось iз кимось
посварився, бо «забагато випив». А хтось себе не дуже добре почував
через алкоголь. Люди зiпсували собi вечiр, а мабуть i iншим. Так
можна не лише один день зiпсувати чи одне свято, а навiть життя!
Тому я вирiшила, що моє майбутнє буде без алкоголю. I буде воно
казковим i щасливим, з бризками виноградного соку, муркотiнням
кiшки, з щасливими усмiшками моїх батькiв та друзiв. Адже саме
тверезiсть — запорука щасливого майбутнього.
Процишина Валерiя Юрiївна, 4 клас,
м. Одеса

1.21

Я обираю життя без алкоголю
Я обираю життя без алкоголю,
Бо так навчили мене батьки.
«Цiнуй себе» — казав мiй тато.
«I будь щасливим, сину мiй» — шептала мати.
Так думають i мрiють всi батьки.
А я згрiшив, почав i пити, i палити.
Та добре, що вiдкрились очi,
Бо вже над прiрвою стояв
I ледве я туди не впав.
А звiдти вже немає вороття.
Дiвчата й юнаки — звертаюся до вас:
Не пийте й не палiть цигарок,
I молодiсть за алкоголь не продавайте!
Ви краще у спортзал пiдiть
I м’язи пiдкачайте.
I буде все тодi у вас:
Будинок i дружина,
Щасливi дiти i крута машина.
Яворський Владислав Iгорович, 9 клас,
смт Новоолексiївка, Херсонська область
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1.22

Мiй вибiр у життi — тверезiсть

У сучасному свiтi багато
Нетверезих, поганих думок,
Що лiтають у розумi радо
I пришвидшують кожен наш крок.

Але геть ми повиннi їх гнати,
Гнати й вигнати iз голови,
Щоб дорослi й малi могли знати:
Алкоголь — то є смертi плоди!

Кожен день вони нам сповiщають:
«Алкоголь — то є дiло святе!»
I до ранку у танцi кружляють,
I спiвають нам вкотре про це.

Алкоголь — то є смерть. I вiд неї
Нам немає нiяк вороття...
Хай щодня, нiби слоган, лунає:
Ми за тверезе життя!

Дурова Альона Олександрiвна, 9 клас,
селище Центральне, Миколаївська область

1.23

Мир прекрасного за трезвость!

В театральном зале наступила тишина... Я с волнением жду
сказку Аси Котляр «Душа фарфоровой чашки». Бьют часы полночь,
и передо мной оживают герои: Кастрюля, Чайник, Газовая Плита,
Веник, Половая Щётка, Фикус, Чашка из свадебного сервиза, последняя... Они ссорятся, мирятся, влюбляются, но главное — все в тревоге
за судьбу девочки Лены и её Мамы. Отец бросил дочь Лену и жену,
забыл о пьющей матери, уехал от проблем куда-то далеко...
Я представил себе бабушку Лены: пьяную, одинокую, грустную,
очень бедную. Ничего у неё не осталось, никто к ней не приходит,
а внучка Лена с издёвкой приносит пирожки, как Красная Шапочка.
Сколько страданий, бед, проблем, и это всё в сказке!
Душа... Есть ли душа у неживых предметов? Пьяная бабушка
дарит веник, — не пылесос, не механическую щётку, и Лена возмущена
странным подарком, она кричит, ломает его, обижает Маму, разбивает
Чашку! А ведь совсем недавно в доме жила Любовь. Счастливые
Бабушка и Дедушка собирались на кухне за большим столом, приходили в гости Лена с папой и мамой, пили чай, шутили, обменивались
подарками. Но вдруг пришло горе, и не одно: умер Дедушка, папа
ушёл из семьи... Бабушка не справилась с бедой и стала пить, поэтому
рухнуло счастье, радость, семья.
Я вспоминаю Маленького принца из сказки Антуана Сент-Экзюпери на планете, где жил пьяница. Горы бутылок, полных и пустых,
мрачный, бессловесный получеловек, который пьёт, чтоб забыться...
Мне горько и невесело думать о странных взрослых.
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У меня чудесные бабушки и дедушки, они знают рецепты семейного благополучия: жить трезво, окружать любимых нежностью,
заботой, дорожить каждой минутой радостной жизни. Три кита поселились в нашем доме: Любовь, Гармония, Согласие. Мой дедушка работает врачом-наркологом, он часто рассказывает мне истории
проблемных пьющих семей. Эти истории не похожи на сказочные,
люди не сберегли ценность отношений, мучают друг друга затяжными
запоями. А ведь Дерево семейного счастья и любви нуждается в каждодневном поливе не алкоголем, а пониманием и терпением.
Я слушаю и представляю молодых людей, которых спас мой дедушка от наркозависимости, вредных страшных привычек. Он вселяет
Надежду и Веру, даёт крылья для полёта творческой энергии, для
становления Гражданина Украины.
Театральные сказки заставили меня задуматься о многом: не
бросать близких в беде, поддерживать и в радостную, и трудную
минуту, помнить, что только здоровый трезвый образ жизни рождает
Мир, Покой и Счастье.
Я обращаюсь ко всем подросткам, своим товарищам:
В светлый театр иди, не ленись,
К миру прекрасного здесь прикоснись.
Счастье, Любовь, сколько Доброго рядом!
Ты оцени своим трезвым взглядом.
Думай, решай, собери свои мысли,
И выбирай здоровый образ жизни!
Борисов Богдан Артёмович, 5 класс,
г. Каменское, Днепропетровская область

1.24

Я тверезий чоловiк

«Я тверезий чоловiк!» —
Це найкраща мова.
Бо без згубної без звички
Жити — це кайфово!

А якщо ти молодий,
Можеш ти навчатись.
З друзями майже весь час
Можеш спiлкуватись.

Ти здоровий повсякчас,
Можеш працювати,
Можеш жiнку i дитину
Разом вихова́ти.

Взагалi — однi плюси
У життi здоровiм.
I зроби свiй вибiр й ти,
Бо життя — це кльово.
Журомська Анна Олександрiвна, 9 клас,
с. Суходiл, Сумська область
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1.25

Ми за тверезе життя!

Я добре пам’ятаю моїх сусiдiв, коли вони були щасливими: усмiхнена худенька мама, високий мужнiй батько i п’ятирiчна Оксанка
з двома хвостиками i плюшевим ведмедиком в руках.
Коли батько повертався з роботи, мала Оксанка завжди бiгла
назустрiч, i вiн, пiдхопивши її на руки, високо пiдкидав догори.
В мене тата не було, а так хотiлося, щоб i мене пiдкинули до сонця
дужi батькiвськi руки...
Але навеснi захворiла Оксанчина мати, батько з дочкою часто
їздив до лiкарнi. Бабуся казала, що вiн аж почорнiв. Але тiтка Лариса
померла. Ось тодi настали чорнi днi для цiєї сiм’ї. Оксанка бiльше не
смiялася, а батько почав пити, як казали люди, «з горя». У квiтнику росли тiльки бур’яни, по подвiр’ї були розкиданi пляшки, у двiр
почали приходити люди напiдпитку.
Нiхто пiсля лiтнiх вечiрнiх iгор не кликав Оксанку додому, тому
бабуся часто пiдгодовувала чимось смачненьким, розчiсувала її свiтле
волосся, а сама змахувала гiркi сльозини. Я тодi не розумiв, чому
бабуся плаче.
Iнодi я помiчав, як до їхнього двору приходили чужi люди —
голова сiльради, дiльничий, i тодi дядько Андрiй стояв, потупивши
почервонiлi вiд сорому очi в землю. Ледь вiд’їжджали представники
влади, як знову збиралися «друзi» i сидiли пiд вишнею з пляшкою
горiлки до пiзньої ночi.
Так продовжувалося два роки. Батька позбавили батькiвських
прав, а дiвчинку забрали до дитячого будинку. Я iнколи пишу Оксанцi
листи, а вона менi вiдповiдає, бо вже закiнчує третiй клас. Часто питає
в листах про татка, а я не можу написати правди, тому що вона дуже
гiрка. В його хатi з’явилася нова дружина, яка разом з ним випиває.
З хати часто чується нецензурна лайка, зойки, iнодi летить розбите
скло.
Що сталося з нашим сусiдом? Чому так часто зустрiчаються
люди, якi вище всього ставлять горiлку?!
Влiтку ми з хлопцями збираємося бiля вогнища i розмовляємо.
Мiж друзями пiднiмається i ця болюча тема. Максим розповiв про
страшну аварiю на дорозi, свiдком якої став вiн з батьками. Винним
у смертi людей був водiй в нетверезому станi. Iгор згадав двоюрiдного
дядька, який залишився без житла iз-за вживання алкоголю, а Микола
розповiв про дiвчинку, яка пiсля чергової сварки п’яних батькiв стала
заїкатися.
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Чому так стається? Хiба так можна жити? В наш час так багато
проблем, якi потрiбно вирiшувати i в країнi, i в свiтi. Це можуть
зробити тiльки люди зi свiтлим розумом та чистим серцем. I хочеться
вiрити, що колись все наше суспiльство стане таким.
Адже зумiв позбутися страшної алкогольної залежностi наш сусiд
дядько Андрiй! Я зустрiв i Оксанку, вони йшли спокiйнi i щасливi.
Порiвнявшись зi мною, Оксанка сказала, що татка поновили в батькiвських правах, а вона буде жити вдома. Скiльки радостi було в словах
дiвчинки, скiльки теплоти в очах батька...
Хочеться вiрити, що до них назавжди повернулося щастя.
I в той вечiр ми з хлопцями дали собi обiцянку, що в подальшому
життi при розв’язуваннi складних життєвих ситуацiй нiколи не будемо
вирiшувати проблеми за допомогою алкоголю.
Бурля Олександр, 6 клас,
с. Петровiрiвка, Одеська область

1.26

Мой выбор

Пить или не пить?
Вот в чём вопрос...
Жить или не жить —
Это ответ!

Я всё смогу!
Я всё сумею!
«Зелёному змию»
Жизнь не доверю!

Хочется дать
Мудрый совет:
Выбираешь жизнь —
Скажи водке: «Нет!»

Выберу трезвый
Образ я жизни,
Трезвую голову
И трезвые мысли.

А что наша жизнь?
Маятник словно,
Словно качели...
Всё в ней условно:

Ведь жизнь человеку
Раз лишь даётся.
Всё, что прошло,
Никогда не вернётся,

Трезвость и пьянство,
Радость и горе...
Как не погибнуть?
Жизнь — это море!

Никогда не исправить,
Никогда не забыть:
Главное в жизни —
Достойно прожить.

Мой выбор — здоровье!
Мой выбор — семья!
И в выборе этом уверена я!
Беда Анна Дмитриевна, 8 класс,
г. Счастье, Луганская область

21

1.27

Тверезi батьки — здоровi та щасливi дiти

Про шкiдливий вплив алкоголю на людину я знаю не з чуток.
Коли я був маленький, мiй батько багато пив. Вiн часто ображав
мою матiр та брата. Через алкоголь моя родина розкололась. Батько
багато разiв просив у нас пробачення, проте кожного вечора знову брав
пляшку. Коли менi було 6 рокiв, вiн не витримав i покiнчив з життям.
Пiсля того минуло багато рокiв. Наша сiм’я знову щаслива.
Алкоголь зруйнував наше з братом дитинство. Тому, звiсно, я проти алкоголю. Я вважаю, що тверезi батьки — це здоровi та щасливi
дiти, в чиїх очах повно радостi та любовi.
Я мрiю про тверезе суспiльство без алкогольної реклами, без
горiлки на свята. Я не хочу, щоб дiти проходили через те ж, що й я.
Я обираю життя без алкоголю.
Сенченко Олександр Дмитрович, 8 клас,
м. Херсон

1.28

Алкоголiзм очима дитини
Одного суботнього свiтлого ранку
Сидiли ми з другом у мене на ґанку.
З тривогою в голосi друг розповiв,
Як день один їхню родину змiнив:
— Мене iз садочка забрала матуся,
З матусею поруч я йти не боюся.
Прийшли ми додому — я йду до кiмнати,
Матуся на кухню iде готувати.
Прибрала в будинку, вечерю зладнала,
Вона, як завжди, на татка чекала.
Аж раптом вiдкрилися дверi в будинку —
I серце спинилось моє на хвилинку.
Зайшов чоловiк, що на татка був схожий.
Та щось в нiм не так, щось мене в нiм тривожить:
I очi у татка якiсь не такi,
А сповненi гнiву, страшнi та лихi!
Заходить татусь, не роззувшись, до хати
I гнiвно давай на матусю кричати,
А мама, прикривши обличчя руками,
Сидiла i плакала безперестану.
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Що ж сталося з татом, почав я гадати,
I як бiдолашного нам врятувати?
Невже отруїла його чарiвниця?
Тодi нам потрiбна цiлюща водиця.
А може, то тролi лихi та сердитi
Його захотiли iз розуму зжити?
Тодi необхiдно нам ельфiв знайти —
Вони тiльки зможуть нам допомогти!
Чи може, хвороба якась пiдступила,
Здоров’я татусю вона пiдкосила?
Тодi необхiдно швидку викликати —
I лiкарю тата мерщiй лiкувати.
Сказала матуся, змахнувши сльозину:
— Iди сюди, милий, присядь на хвилину!
Це горе прийшло непомiтно в наш дiм,
Нi чари, нi казка не виннi у тiм.
А татка привело до стану такого
Вживання «напою» дуже мiцного.
Цей стан в сто раз гiрший за лютого звiра,
Вбиває любов вiн, надiю i вiру.
Його не хвилюють нi бiль, нi страждання,
I серце не чує дитячi благання,
Руйнує вiн сíм’ї, не змигнувши оком,
Розтопчує мрiї упевненим кроком.
Не бачить свiт батько з туману п’янкого,
А рiднi страждають лише бiля нього.
I, випивши чарку п’янкого дурману,
Вiн п’є його знову безперестану.
За руль напiдпитку сiдає людина,
Не слухає п’яного навiть машина.
За ним небезпека в повiтрi лiтає,
А iнодi навiть когось убиває.
Ти виростеш скоро дорослим, мiй сину!
Прошу, не впускай ту до серця тварину.
«Напої» лихi не потрiбно вживати,
Аби своє щастя не зруйнувати.
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Бо iнодi навiть «невинна» чарчина
Безжально i рiзко мiняє людину.
Розмову тяжку цю почув i мiй тато.
I став нас iз мамою слiзно благати:
— Простiть, мої рiднi, я ледь вас не втратив!
Нiколи горiлку не буду вживати.
Вона ледь не вбила душу мою,
А вас, мої милi, я дуже люблю!
З тих пiр у обiймах сiм’я потопає,
А тато горiлку уже не вживає.
Я вислухав пильно товариша сповiдь,
Помовчав хвилинку — i вимовив вголос:
— Я вдячний всiм ангелам на небесах,
Що Бог вiдвернув це горе вiд нас!
Мiй тато горiлку нiколи не п’є,
Щаслива дитина у нього росте.
Тож ми присяглися, як в фiльмах бiйцi:
Дурману не буде у нашiм життi!
Навалова Тетяна Миколаївна, 6 клас,
с. Козачi Лагерi, Херсонська область

1.29

Я — за тверезий спосiб життя!

Весна. Я йду по вулицi. Свiтить яскраве сонечко, щебечуть пташки. Повiтря прозоре, чисте. Радiсно на душi! I раптом я бачу: йде
компанiя пiдлiткiв, тримаючи в руках пляшки з пивом. Вони голосно
розмовляють, перебивають одне одного, вживають нецензурнi слова.
На зауваження дорослих не реагують.
Менi стало соромно за моїх однолiткiв. Чому вони так поводяться,
чому пляшка пива робить їх такими? Смiливими?.. Нi, брутальними!
Я не знаю, про що думають їхнi батьки. Чи взагалi їм вiдомо,
як проводять свiй вiльний час їхнi дiти? Але чомусь менi здається,
що батькам не хотiлося б, щоб їхнi дiти стали п’яницями. Кожен з них
хоче, щоб син чи донька були гiдними, порядними людьми. Хоча деякi
дорослi своїми вчинками, поведiнкою стають для нас зразком. Часто
за столом iз пляшкою вина сидять поруч i дорослi, i дiти. Дорослi
думають, що нiчого страшного не станеться, як дитина вип’є декiлька
крапель вина, пива. А все починається саме з цього!
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Я — сучасна людина. Менi теж притаманнi деякi сьогоденнi тенденцiї в модi, в спiлкуваннi, в поведiнцi. Я можу в чомусь помилятись,
чогось не розумiти, припускатися помилок. Та я нiколи не буду свої
проблеми, життєвi труднощi вирiшувати через пляшку. Людина тим
i вiдрiзняється вiд тваринного свiту, що мусить вiдповiдати за свої
вчинки i спосiб життя.
Я хочу прожити довге, щасливе, радiсне життя без п’яного чаду,
з тверезими чистими думками. Я — за тверезий спосiб життя!
Лапiн Микита Вiталiйович, 7 клас,
м. Одеса

1.30

Живу тверезо!
Травневий теплий день, iду зi школи,
Через тiнистий сквер стежина пролягла.
Подумалось менi: нiде й нiколи
Не бачив в свiтi кращого села.
Чудовий настрiй, та тривав недовго,
Хоч i спiвали весело пташки.
Я засмутився, глянувши пiд ноги:
I тут, i там лежать пивнi пляшки.
На винуватцiв я натрапив ненароком.
Он однокласники, мої товаришi,
П’ють пиво з пляшки й вiд чужого ока
Старанно заховалися в кущi.
Розкута мова, лаються, регочуть,
Крiзь лайку хлопцiв чути смiх дiвчат.
Ось так вони «дорослiшати» хочуть,
Їх друзiв помилки нiяк не вчать.
Я так i знав: уже мене гукають.
Вiдмовлюся, почую навздогiн,
Синочком маминим назвуть, та ще й облають:
Мовляв, «вiдмiнничок — нам не потрiбен вiн».
Та я на них уваги не звертаю,
Вони убогi, в них нема мети.
Вони проблеми пивом заливають,
Не знаючи, як по життю iти.
Жуков Сергiй Романович, 8 клас,
с. Воєводське, Луганська область
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1.31

Мiй вибiр у життi — тверезiсть

Життя — це далека путь з перешкодами, яку нам потрiбно пройти
i не спiткнутися на цих перешкодах. Одна з перешкод — алкоголь.
Я пiдтримую тверезе життя. Є багато причин вiдмовитись вiд
алкоголю.
По-перше, алкоголь дуже впливає на здоров’я. Через нього можна
отримати хворобу, пов’язану з печiнкою.
По-друге, на алкогольнi вироби людина витрачає багато грошей,
пропиваючи своє майно.
По-третє, естетичне виховання людини. Коли людина нетвереза,
вона не контролює свої дiї. Пiд час алкогольного сп’янiння можна
наробити багато дурниць або пiти на злочин.
Тому я вiд всього серця закликаю всiх жити тверезо!
Нiкiтiн Владислав Миколайович, 8 клас,
селище Будiвельне, Сумська область

1.32

Не можу дивитись
Не можу дивитись, як молодiї
Вбивають майбутнє, свiтлi надiї.
Руйнують здоров’я, свої почуття,
I як поступово iдуть в небуття.
Не можу дивитись, як дiти страждають,
Коли їх батьки вiд горiлки вмирають.
Коли в їх життi тiльки сварки i бранi,
А дiтки так хочуть жити в коханнi!
Не можу дивитись, як уночi
Плачуть за дiтьми лiтнi батьки:
Не можуть вони нiчого зробити,
Щоб дорослi сини їхнi кинули пити.
Не можу дивитись, як стогне суспiльство,
В якому по п’янi вчиняють злочинство...
Та я обираю тверезе життя!
Тодi буде в мирi щасливе буття.
Я буду дивитись, як не плакатимуть дiти
Та будуть вони у радостi жити.
I молодь вся буде з щасливим майбутнiм.
Суспiльство все стане дуже могутнiм.
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Я буду дивитись, як лiтнi батьки
Сльозу свою щастя стирають з щоки.
I радiсно буде в тверезому свiтi,
I будемо в мирi i злагодi жити!
Арчiбасова Алiна Вiкторiвна, 6 клас,
м. Дружкiвка, Донецька область

1.33

Я за трезвый образ жизни!

Зависимость... Каждый человек зависит от чего-то. Кто-то от
компьютерных игр, кто-то от книг (но сейчас, увы, таких мало), кто-то
от музыки, а кто-то от наркотиков, алкоголя и сигарет.
Алкоголь — одна из самых распространённых зависимостей в мире. Статистика очень печальная: Украина занимает пятое место в мире
по употреблению алкоголя и второе — по уровню смертности от этого
недуга в Европе.
Мне кажется, что бессмысленно описывать негативное влияние
алкоголя на организм. Но если все знают о степени вреда алкоголя, то
почему же люди не перестают попадать в эту ловушку? Как и в случае
употребления наркотических веществ, человек желает испытать новые
эмоции, он ищет способ отвлечься от проблем, забыть о боли и обидах.
Давайте рассмотрим отличия трезвого образа жизни от жизни
в зависимости.
Человек, который ведёт трезвый образ жизни, старается избежать стрессов и конфликтов, занимается спортом, правильно питается, анализирует проблемы в жизни, для того, чтобы решить их,
постоянно работает над собой.
Человек, который имеет зависимость, часто срывается, не умеет
контролировать себя, не уделяет время усовершенствованию своего
тела и души, не анализирует проблемы, винит в бедах всех, кроме
себя.
Каждому дано выбирать свой путь в жизни, но будучи детьми
и подростками, мы должны прислушиваться к советам взрослых
и учиться на чужих, а не на своих ошибках.
Подытожив выше приведённые факты, я сделала вывод, что
трезвость — это фундамент жизни. И если разрушить этот фундамент,
все остальные сферы в конечном итоге потерпят крах.
Я за трезвый образ жизни!
Цирулик Ирина Сергеевна, 9 класс,
г. Лебедин, Сумская область
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1.34

Моє життя — без алкоголю,
щастя — жити без нього!

Я прокидаюсь зранку з надiєю, що моя мама не спить,
Що одяг мiй чистий, зiбраний, на столi снiданок стоїть.
Що мама запитає: «Як ти, доню, спала, що тобi наснилось?»
I я бiжу радiсно на кухню... Та нi, менi знову все здалось.
Розкиданi пляшки, рiзкий запах алкоголю в кiмнатi,
I, мертве, п’яне тiло лежить. Як боляче! Це — моя мати!
Гiрка правда бентежить, вбиває, рiзко мрiї витвережує,
От тiльки маму мою це не лякає, їй нiщо не загрожує.
Вона зневiрилась, знайшла собi в чарцi розраду,
Оковита вкрала мою маму, та й моє життя краде.
Безнадiя мене душила, оповила, що робити, я не знала,
Я просто пiдiйшла до склянки i в сльозах прокричала:
«Поверни мою маму, йди геть, ти — втiлення зла!
Ненавиджу тебе, згинь, чому ти сюди прийшла?
Ти крадеш спокiй, щастя, надiю, усе, що я маю,
Забирайся звiдси, я тебе дуже прошу, проклинаю!»
Себе не пам’ятала в поривi болю, вiдчаю i хвилi зла,
Я вибiгла з дому, довго гуляла, кудись забрела.
Не пам’ятаю навiть, як довго вiд реальностi я втiкала,
Проте повернулась назад, бо вибору я не мала.
Вдома тихо, нiхто не п’є, не свариться, не кричить,
Невже помилилась будинком? Та нi — ось мама сидить.
Сумнi, заплаканi очi, та, на диво, зовсiм твереза —
Моє серце стиснулось, наче його пронизало лезо.
Вона мене почула, усвiдомила, вона повернулась,
Мама заприсяглася — бiльше не питиме, усе змiнилось.
У мене буде свiтле майбутнє, хороша, твереза сiм’я,
Матуся пообiцяла, втримала слово — i вона змогла.
Пройшли роки, мама зi мною, з того часу вона не п’є,
У нас гарна, iдеальна сiм’я, щастя i радiсть в нiй є.
Проте нiколи не пробачу зеленому змiю те горе i зло.
Моє життя — без алкоголю. Щастя — жити без нього!
Кирилович Iрина Iванiвна, 8 клас,
смт Томашгород, Рiвненська область
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1.35

Главное — не ошибиться

«Выпьем за здоровье»... Мы часто слышим эти слова и даже не
задумываемся, насколько они абсурдны и обманчивы. Люди с энтузиазмом пьют после тостов, всей душой уповая на то, что опорожнённый
бокал исполнит все заветные желания, принесёт много любви, богатства, а главное — укрепит и без того шаткое здоровье.
Откуда этот миф о том, что алкоголь способен сотворить чудо
и принести счастье?! Ведь повсюду мы видим загубленные таланты, распавшиеся семьи, несбывшиеся мечты, угробленное здоровье
и несчастные жизни. Видим повсюду, но думаем, что до уровня «отпетых» пьяниц никто не опустится, а несколько бокалов вина или пива
помогут только расслабиться и отвлечься от повседневной суеты.
Телевиденье упорно навязывает нам, что стакан виски и сигара —
неотъемлемый атрибут успешного мужчины, яркая слабоалкоголка —
признак прогрессивной энергичной молодёжи, а бокал вина олицетворяет собой солнце, тепло, уют и покой.
Как же так? Все мы знаем, что алкоголь разрушает клетки
мозга, печени, медленно и коварно убивает наш организм! Почему
мы считаем, что выпить лучше, чем поехать на природу в горы?
Ведь чистый, свежий воздух пьянит не хуже выдержанного коньяка. Почему мы считаем, что пробежка в спортзале, занятия танцами, фитнесом, йогой, боксом, балетом не избавят нас от тревожных
мыслей или возникших проблем? Почему мы считаем, что хорошая,
интересная, захватывающая книга унесёт нас на крыльях фантазии
в разнообразный, полный чудес мир хуже, чем это сделает бутылочка
«символически» выпитого шампанского?
И в то же время никто не задумывается о том, что чтение, занятия
спортом, изучение иностранных языков и путешествия не смогут искалечить жизнь, помочь совершить страшное преступление, вырастить
неполноценного, больного ребёнка, сбить насмерть пешехода.
Страшно... Страшно, что общество выбирает лёгкий путь получения мнимого удовольствия, жертвуя настоящими эмоциями.
Если же не будут приняты адекватные меры по предотвращению распространения спиртных изделий и табака, наркотиков среди
молодёжи, если не будет пропагандироваться здоровый образ жизни,
человечество может и вовсе остаться без будущего.
Я выбираю спорт и книги, а что выбираешь ты?
Прыхидько Юлия Геннадьевна, 9 класс,
г. Красноград, Харьковская область
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1.36

Я обираю тверезе життя!

«Життя прожити — не поле перейти» — ця народна мудрiсть
актуальна в усi часи. I потрiбно, щоб це життя було повноцiнним,
наповненим радощами, i щоб сльози з’являлися тiльки вiд смiху.
I саме ми з вами є «ковалями» свого щасливого майбутнього.
А щоб це майбутнє було безхмарним, потрiбно обрати правильну
стежку — це тверезий спосiб життя.
Людина, позбавлена такої шкiдливої звички як вживання алкоголю, має тверезе мислення, щасливу сiм’ю, люблячих дiтей. Її цiнують
на роботi, довiряють важливi справи. Сусiди також ставляться до неї
з повагою.
Але, на превеликий жаль, в нас багато людей залежать вiд «зеленого змiя». Вони не можуть приймати адекватнi рiшення, втрачають
контроль над своїми дiями. Такi люди часто залишаються без роботи,
без даху над головою, i з ними нiхто не хоче спiлкуватися.
Особливою загрозою є те, що пiдлiтки переймаються спокусою
вживання алкоголю. Вони хочуть здаватися бiльш дорослими, бiльш
«кайфовими», бiльш авторитетними. А насправдi це може бути дорога
до захворювання згубною звичкою.
Найстрашнiшою бiдою є жiночий алкоголiзм. Вiн тяжко лiкується, а в багатьох випадках зовсiм невилiковний. А що може бути
бiльш огиднiшим, нiж жiнка в станi алкогольного сп’янiння? А це ж
дружини, матерi... I найбiльше страждають вiд цього дiти, бо в них
немає нi дитинства, нi гарних iграшок, нi материнської любовi.
З цього можна зробити висновок, що алкоголь — це лютий ворог
i велике зло. I обираючи мiж добром i злом, я без зайвих вагань обираю
тверезе життя — свiтле майбутнє!
Ляшенко Лiлiя Вiталiївна, 8 клас,
с. Курилiвка, Харкiвська область

1.37

От боли мечется моя душа
От боли мечется моя душа,
В комочек жмётся детское сердечко,
Когда на улице встречаю, чуть дыша,
Людей — полуживотных, получеловечков.
Как жаль их семьи: в дом пришла беда.
Коснётся каждого: младенца, старика.
Не дружит водка с счастьем никогда.
На дереве любви нет больше ни листка.
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Моя семья была дружна когда-то тоже,
Родители, сестрёнка, братик, я...
И друг для друга были мы всего дороже.
Родителей забота так нежно горяча!
Гулянья в парке, милые беседы...
И праздники, и будни все очень хороши.
Да что скрывать? Мы были непоседы.
Жизнь только познавая, резвились от души.
Затем всё изменилось — пьянки, ругань, враки.
В квартире — беспорядок, в сердце — боль и страх.
Вещей продажа, родительские драки.
И жизнь рассыпалась, как прах.
С бутылкой водки дружен стал отец.
Я для него — за пивом лишь гонец.
А раньше папу я любил,
Он для меня ближайшим другом был.
За жизнь такую расплата жестокою была:
Безжалостная смерть отца родного забрала.
Измученная мать растит одна детей,
Желая воспитать достойных дочерей и сыновей.
Трагедию семьи никто не позабудет
И раны сердца даже время не излечит.
Уверен я в одном: спиртное людей губит
И судьбы близких безжалостно калечит.
Уступок никаких не будет водке.
Она — мой злейший враг отныне навсегда.
Плыву я трезво в жизни лодке.
Мне озаряет путь счастливая звезда!
Дымова Анастасия Витальевна, 7 класс,
пгт Лиманское, Одесская область

1.38

Тверезiсть — запорука щасливого майбутнього

Я свiй твiр, напевно, почну з того, що розкрию значення понять
«тверезiсть» та «здоровий спосiб життя». Але це будуть мої власнi
думки.
Я гадаю, що здоровий спосiб життя — це не лише вiдмова вiд
алкогольних виробiв, а й вiд наркотикiв, цигарок та iнших шкiдливих
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речовин. Кожна людина сама обирає, по якiй дорозi їй пiти, але
цей шлях дуже слизький, адже у шкiдливих звичок є багато пасток
для заманювання. В наш час не дуже вiриться в те, що є дорослi
чоловiки i жiнки, якi жодного разу не вживали алкоголю, тобто ведуть
цiлком здоровий спосiб життя. На мою думку, тверезiсть має бути
закладена в головi, i тодi нiякий зовнiшнiй вплив не зможе цьому
суперечити.
Я хочу розповiсти свою iсторiю, яка пов’язана зi здоровим способом життя. Зараз я навчаюсь у 9 класi сiльської школи-iнтернату
i постiйно спостерiгаю, що з часом бiльшiсть моїх однолiткiв залучаються до порушення не тiльки дисциплiни, а й тверезого способу життя.
Це мене дуже пригнiчує.
Я з самого дитинства була впевнена, що хочу вести здоровий
спосiб життя i притримувалася цього. Найперше, що на це впливало, —
напевно, атмосфера i взаємовiдносини у сiм’ї. Мої тато й мама нiколи
не палили, а спиртнi вироби я бачила лише на святковому столi, i то
для гостей. Тому, гадаю, це мало великий позитивний вплив.
З часом бути тверезим, а особливо в компанiї друзiв-однолiткiв,
стає важче, адже 14–16 рокiв вважають перехiдним вiком. Саме в пiдлiтковому вiцi бiльшiсть курцiв роблять свої першi затяжки, а тi, хто
вживає алкоголь, навiть не задумуються, що повiльно, але цiлеспрямовано йдуть до прiрви нетверезостi. Нещодавно я почала вiдчувати
себе бiлою вороною: нiхто не хотiв розумiти, чому я не п’ю та не
курю. А найдивнiше, що навiть не пробувала цього робити, адже це
так «круто», особливо в наш час. Я ж не могла зрозумiти, як можна
вихвалятись тим, що можеш «перепити» своїх друзiв чи дорослих! Чи
тим, що замiсть того, щоб купувати собi обiди, купуєш цигарки та
палиш по закутках. Хiба це «круто», по-дорослому? Я гадаю навпаки,
що нетверезим способом життя люди пiдтверджують свою слабкiсть
та вiдсутнiсть стiйкостi до негативного впливу суспiльства. Ось у пiдлiтковому вiцi це рiвняння на однолiткiв та дорослих, небажання
видiлятись, бути «бiлою вороною» в такий спосiб. Адже всiх, хто буде
вiдмовлятись у компанiї вiд розпиття спиртного, наступного разу не
будуть запрошувати з собою.
В дорослому вiцi, гадаю, люди вживають алкоголь уже з iнших
причин. В першу чергу — щоб пiдтримувати «душевнi розмови», адже
в сп’янiлому станi легше висказатись, розкрити свою душу, «оголити» думки. Адже дорослi все частiше прикриваються масками, не
довiряють свої думки навiть друзям. Також розпиття алкогольних
виробiв пов’язане як з щасливими, так i з сумними митями життя. Це
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може бути просто довгоочiкувана зустрiч, весiлля, народження дитини
або ж втрата коханої людини, суперечки, сварки i т. д. Особливо
люди зриваються, коли в них трапляється горе, адже дорослi також
вразливi.
Не всi деталi такої поведiнки можу адекватно, без негативних
вiдгукiв, оцiнити. Одне можу сказати: вживання алкоголю, «енергетикiв», палiння призводить до нездорового способу життя та нетверезих
думок.
Я вважаю, в будь-якiй ситуацiї треба дiяти, щось робити i рятувати своє життя. Потрiбно реагувати саме зараз, адже ми хочемо бачити
красиве i свiтле майбутнє, яким можна буде пишатись.
Насамперед необхiдно, щоб батьки придiляли бiльше уваги своїм
дiтям, їхнiм iнтересам, де i як вони проводять свiй вiльний час. Слiд
показувати на своєму прикладi, як вести здоровий спосiб життя i що
це має бути запорукою щасливого майбутнього, а не вiдокремленням
вiд компанiї. Та насправдi кожен має зрозумiти, що для нього краще,
i що жоден з батькiв чи друзiв не зможе йому допомогти, коли вiн
перетне межу. А я з гордiстю можу сказати, що обираю тверезе життя
i хочу, щоб тверезим було моє оточення i вся наша чудова країна.
Дьяченко Галина Андрiївна, 9 клас,
с. Чорнобаївка, Херсонська область

1.39

Мiй вибiр у життi — тверезiсть

Напевно, кожна людина у своєму життi стоїть перед постiйним
вибором: вибором освiти, вибором роботи, вибором своєї другої половинки. I кожен з нас повинен розумiти, що цей вибiр — на все
життя. Вибираючи свiй життєвий шлях, людина не завжди звертає
увагу на моральне обличчя своєї душi. Я зараз говорю не про вмiння
товаришувати, не про вмiння спiвчувати, не про толерантнiсть, а про
тверезе життя.
Мiй вибiр у життi — тверезiсть. Чому саме ця тема мене хвилює?
А тому, що я шiстнадцятирiчний хлопець, який стоїть за крок перед
вибором, вибором свого майбутнього, дорослого життя. У сучасному
свiтi, на жаль (може, з економiчних, може, з полiтичних причин),
дорослi, не важливо — жiнка або чоловiк, все частiше прикладаються
до чарки. А напевно, коли вони робили свiй вибiр, крокуючи у життя,
нiхто навiть не думав, що ця проблема колись торкнеться їх особисто.
Я — українець, я — майбутнє своєї країни, тому я повинен не лише
зробити вибiр своєї майбутньої професiї, а й вже сьогоднi задуматися
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над тим, чи потрiбен буду я комусь, якщо буду пиячити. Будь я лiкарем, вчителем, рятiвником, науковцем, полiтиком або робiтником —
вiд нетверезого способу життя я як особистiсть просто деградую.
Якщо людина буде твереза духом, твереза розумом, твереза тiлом, твереза морально — її майбутнє життя буде свiтлим, щасливим;
ця людина буде потрiбна суспiльству, у неї буде освiта, робота, буде
родина, друзi.
Тому я роблю свiй вибiр вже сьогоднi, а мiй вибiр у життi —
тверезiсть.
Руських Валерiй Олександрович, 10 клас,
м. Бахмут, Донецька область

1.40

«Рiдка» реклама

Якось в сiм’ї Альменкiв пiд час маминого фiльму почалася реклама. Але не просто реклама, а алкореклама. У той же момент до
кiмнати забiгла маленька чотирирiчна Софiйка зi своїм iграшковим
слоненям. Вона сiла бiля своєї мами i запитала:
— Мамусю, а що це за така реклама?
Матуся одразу посмутнiла, їй не хотiлося говорити про цю «рiдку» рекламу, тому що вона чудово знала, про що йде мова.
— Софiйко, донечко, ця реклама про алкоголь. Це та реклама,
яка не тiльки забирає у людей розум, а i в деяких випадках життя.
Дiвчинцi стало лячно вiд маминих слiв. Вона почервонiла, притискаючи мiцно до своїх грудей слоника. Трiшки оговтавшись, Софiйка, як i ранiше, обiйняла iграшку. Потiм вона запитала маму:
— Мамо, а що вiдбувається з людиною пiсля вживання ал... алко-голю?
Особливо важко далося дитинi вимовити таке складне для неї
слово. Мама ще бiльше посмутнiла...
— Донечко, цi люди просто не будуть жити щасливо. Вони потiм
не зможуть зупинитися... Цi люди хворiтимуть, але самi не вiдчуватимуть цього. Тому їм буде важко допомогти...
Софiйка остаточно розплакалася, кинувшись в маминi обiйми.
Трiшки заспокоївшись, дiвчинка прошепотiла матерi на вушко:
— Мамочко, коли виросту, я нiколи, нiколи не буду вживати
алкоголь!
Мама мiцно обiйняла доньку i поцiлувала у лобик.
Балашова Софiя Олегiвна, 7 клас,
м. Кам’янське, Днiпропетровська область

34

1.41

Я за тверезий спосiб життя

Життя!!!
Як чудово звучить це слово. Скiльки емоцiй, яскравих картин
з’являється перед очима сiмнадцятирiчної дiвчини. Яке цiкаве i кольорове майбутнє очiкує її попереду? Навчання, перше кохання, зустрiчi
з друзями, вiдвiдування рiзних секцiй, клубiв за захопленнями, створення сiм’ї. У такому вiцi молодь фантазує про все на свiтi! Подумки
ми проживаємо якiсь подiї, вiдчуваємо якiсь емоцiї. Життя прекрасне,
i треба ним дорожити.
Але щасливе майбутнє може зруйнувати алкоголь. Дослiдження
вчених показали, що молодь все бiльше i частiше вживає алкогольнi
вироби.
Спиртнi вироби, наркотичнi речовини, цигарки починають займати основну частину життя деяких пiдлiткiв. Бо на їхню думку це
модно, весело та є показником популярностi в компанiї.
Багатьом здається, що алкоголь надає впевненостi в собi, енергiйностi, сили, хоча насправдi все це вигадки. Вiн притупляє увагу,
уповiльнює дiї, вбиває емоцiї, робить людину схожою на овоч. На телебаченнi зараз дуже яскрава реклама алкоголю, тому частина пiдлiткiв
пiддається її впливу i швидше хоче подорослiшати. Вони активно
починають вживати нав’язанi їм пиво, горiлку.
Дуже сумно спостерiгати, коли знайомi або абсолютно чужi менi
люди знаходяться в станi алкогольного сп’янiння. Зелений змiй знищує
їх життя. Коли дивишся на людей в такому станi, то хочеться їм
закричати: «Схаменiться! Що ви робите?! Життя дається лише один
раз. Не знищуйте його!»
Щороку алкоголь руйнує життя молодi, дiтей, дорослих на Українi, призводить до летальних випадкiв. Хочеться, щоб люди зрозумiли,
що вести здоровий спосiб життя, бути гарними, народжувати розумних дiтей, виховувати їх, пiклуватися про сiм’ю, дбати про добробут
народу, майбутнє України — це прекрасно. Навiть в думках людини
не повинно бути мiсця алкоголю.
Можу з впевненiстю сказати: «Я проти вживання спиртних виробiв!»
Хочу переконати в цьому своїх однолiткiв. Все починається з малої зернинки. Отже, я гадаю, що правильна поведiнка проросте в нашому суспiльствi дружнiми сходами.
Мерзлiкiна Марина Сергiївна, 11 клас,
с. Нижнi Торгаї, Херсонська область
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1.42

Мiй вибiр у життi — тверезiсть

Урок. Незрадлива тиша.
Задачу розв’язує клас.
Дiти активнi — свiт пiзнають,
Тiльки Марiйка тиха у нас.

Батьки п’яницi, залежнi —
Дiти розумом не багатi.
Хiба ж Марiйка винна,
Що такi тато й мама в хатi?

Умову повторить не може,
Поганенько читає.
Вчитися їй ой як важко —
Нiчого не сприймає.

Думай, ровеснику мiй, вже сьогоднi,
Як життя своє прожить.
Щоб горiлки чи вина
Не пить, не пить, не пить!

Хороша дитина, добра,
Подiлиться всiм з тобою.
Та радостi в неї немає,
Все ходить в життi з журбою.

Нам треба свiтлi голови,
Тверезий розум, пiзнання,
Щоб на користь країни
Дiти вiддали свої знання.

Батьки випивають.
У хатi неспокiй є.
Марiйка старається, побивається,
У книгах знаходить заняття своє.

Тверезiсть — запорука успiху.
Тверезiсть — улюблена справа.
Тверезiсть — щаслива сiм’я —
Тато, мама i я.

Панченко Єлизавета Сергiївна, 10 клас,
с. Лiщин, Житомирська область

1.43

Поучительная история о трезвом образе
жизни, или Сон, полон страха и правды

Был обыкновенный день. Пятиклассница Аня вернулась домой,
где её уже ожидала мама с горячим обедом. Девочка помыла руки
и прибежала на кухню.
— Мамочка, — обратилась Анюта. — Сегодня борщ?
— Борщ, дочка, — улыбнувшись, мама села за стол. — Ты давай
кушай!
— Я сегодня проходила мимо старшеклассниц. Они пили, насколько я поняла, алкоголь. И мне предлагали, говорили, что это
классно и в этом нет ничего плохого, — девочка затем умолкла и засунула ложку, полную борща, в рот.
Мама подсела ближе к дочке и спросила:
— А ты как думаешь? В этом есть что-то плохое? И кстати, откуда
ты знаешь слово «алкоголь»?
— Многие говорят, что это модно и круто! Не знаю, ничего не
могу ответить на это.
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— Солнышко, — уверенным голосом мама обратилась к дочурке. — Алкоголь — очень вредная вещь! Вот давай я тебе расскажу
одну историю, которая произошла с моим знакомым — Федей.
Это было совсем недавно, года три назад. Этот парень работал
грузчиком в магазине. Столько тяжёлой работы, даже и не знаешь,
чем себя развлечь. И однажды Федя так сильно устал, что споткнулся
и упал на землю вместе с ящиком, в котором находились наполненные чем-то пластиковые бутылки. Его друг, которого звали Серёжа
Чернобай, проходил мимо и помог ему встать.
— Мережко! — друг его часто любил называть по фамилии. —
Как ты? В норме?
— Да всё в порядке, — ответил тот и струсил с дежурки пыль
и грязь. — Я просто устал немного.
Фёдор подошёл к ближайшей скамье и, сев на неё, облокотился
на спинку и закинул голову назад.
— Эх, Федька, — произнёс Сергей и сел рядом с другом. — Ты
так никогда быстро не наберёшься сил и всегда будешь уставать! Он
встал и присел у ящика с бутылками, который стоял на земле. Затем
Чернобай снова подошёл к Мережко и протянул руку с «напитком».
— Что это? — спросил с удивлением Федя и взял в руки бутылку.
— Выпей — взбодришься тут же! — улыбнулся Серёжа и отпил
глоток, открыв перед этим «напиток». — Ух! Попробуй! Настроение-то
как поднимает!
Мережко отпил глоток и скривился:
— Что это? Похоже на отраву для жуков! — возразил Федя
и вытянул язык.
— Это пиво, — смеясь, сказал Сергей. — Зато ты сейчас таким
станешь бодрячком!
Глаза Фёдора засветились, и он, допивая содержимое бутылки,
крикнул:
— Ещё!
— Хватит пока, — отобрав бутылку у друга, произнёс Чернобай. —
Позже выпьешь, много ведь нельзя!
Мережко встал и снова отправился на склад носить ящики. Случайно он заглянул в комнату, где хранились ящики с ассортиментом
алкоголя. Парень улыбнулся и достал одну бутылку пива. Отпив
глоток, он выдохнул и выпил до дна «напиток». Первая бутылка,
затем вторая, третья — и в глазах Фёдора стали виднеться странные
вещи. Голова закружилась, в глазах потемнело и стало всё расплываться.
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По дороге в магазин он растолкал покупателей, поругался с начальником и избил его. В конце концов, после этого инцидента Фёдора
уволили.
Прошло два месяца. Для парня не было ничего важнее, чем пить
пиво. Работы не было — и стремиться не к чему. Парня перестали
узнавать знакомые: глаза всегда были красными, кожа стала сухой
и покрылась серыми пятнами, появилось много морщин и глубоких
выемок на щеках. Даже Сергей Чернобай не мог его узнать!
Каждый день и час он сидел на скамье в парке и употреблял
алкоголь. К нему никто не мог подойти. Даже животные. Был такой
неприятный запах! И вот, отчаянный Федя отправился домой, чтобы
залить свою печаль. Вскоре ему стало плохо так, что он потерял
сознание.
Будучи бесчувственным, он увидел видение.
День. На каждом углу стояли закрытые ларьки с надписями:
«Пиво», «Алкоголь», «Купите алкоголь — поднимите настроение!»
Федю пугало то, что все эти киоски были закрыты. Если были окна, то
забиты досками. Деревья были вялыми и наклоняли всё ниже и ниже
свои ветви. Дома́ опустевшие. Парень медленно шёл по бульварам
и смотрел по сторонам. Не было ни машин, ни животных — и людей
в том числе. Он выискивал глазами хоть какое-то живое существо.
Но пока всё было без изменений. Мережко видел лишь одно: многочисленные больничные здания. Его это ещё больше настораживало
и пугало.
— Где я? — спросил он, прикрыв рот рукой. — Почему всё серое?
Где животные? Люди? Почему дома пустые, а деревья из последних
сил покачивают свои ветви?
И вдруг перед ним появились белые тени людей, животных.
Фёдор не сводил с них глаз. Повернув голову, он увидел множество
пустых бутылок, бумажных коробок и стекла. На всём было написано
лишь одно слово — «алкоголь».
— Неужели, — тихо произнёс Федя, — это то, о чём я подумал?
Парень двинулся дальше прямо на тени, и вдруг прошёл сквозь
них. И тогда он понял сразу, что это души людей. Все в руках держали
бутылки. Фёдор тогда осознал, что причина всему этому — употребление алкоголя. Он пришёл на поляну: когда-то здесь была школа,
игровая и спортивная площадки, а теперь пусто. Федя удивился: вместо зелёного луга здесь была чёрная земля. И стояли десятки тысяч
каменных могил. И тоже подле них лежали бутылки с известными
всем надписями.
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Вдруг Федя тоже начал потихоньку растворяться в воздухе, а камень с его именем начал постепенно появляться на земле. И теперь его
тоже не осталось в живых...
Парень пришёл в себя и резко сел. Он открыл глаза и увидел
вокруг белые стены.
— Неужели я умер? — спросил тихо он.
Тут зашёл врач, который принёс поднос с лекарствами для Феди.
— Паренёк, это для тебя! — улыбнулся он.
— Вы кто? — удивлённо спросил Фёдор. — Ангел бескрылый?
Доктор рассмеялся и сел на кровать рядом с Мережко.
— Ты не умер. Ты в больнице, — облегчённо сказал врач.
Тогда Фёдор покрутил головой и спросил:
— Так что же я здесь делаю?
— Ты попал сюда с диагнозом «отравление алкоголем». Мы тебя
еле-еле с того света вытащили!! — констатировал доктор.
— Мне приснилось, что я умер, — выдохнул парень.
— Послушай, сынок, — обратился доктор, — мой тебе совет: чтобы
больше не попадать сюда — не бери даже в руки алкогольные изделия!
Видишь, ты чуть не погиб!
— Но мой друг сказал, что... — начал было Федя.
— Не слушай других, парень, — улыбнулся врач. — Тебе выбирать!
Может, он хочет скорее на тот свет отправиться! Но ты ведь — нет?
— Конечно, нет! — воскликнул Фёдор.
Вскоре парня выписали, и его жизнь существенно изменилась
в лучшую сторону: сегодня Фёдор — успешный тренер развивающих
курсов «Жизнь без вредных привычек»!
— Вот так, дочка, — улыбнулась мама и встала со стула.
Девочка задумалась:
— Зачем тогда алкоголь делают? — возразила дочка.
— Ну знаешь, может, кому-то это нравится — зарабатывать деньги на таких простофилях, каким сперва оказался Федя — ответила
мама и вновь села за стол, взяв в руки компот. — Каждый делает свой
выбор сам.
Аня ещё больше задумалась и, встав со стула, уверенным голосом
сказала:
— Всё, мама, я решила: предпочту трезвый способ жизни!
— Какие же ты умные слова знаешь, дочка! — смеясь, ответила
мама и обняла девочку.
Ткачук Елизавета Алексеевна, 7 класс,
г. Мирноград, Донецкая область
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1.44

Сон
Стелився вечiр в лагiднiм туманi,
Торкнувсь дерев могутнiх крон.
Заснув юнак у п’яному угарi.
На його плечi лiг глибокий сон...
...Турботливо взяв руку невiдомий —
Теплом в кiмнатi огорнуло все.
Сказав: «Ходiмо, хлопче, ти зi мною,
Побачиш ти майбутнє все своє»
Душа злетiла, тiло не пускало.
У розпачi не знав, що i робить,
А разом з цим було дуже цiкаво,
Що саме станеться в наступну мить.
Юнак пiднявсь, неначе невагомий,
Iз острахом став рухатись слiдком,
Тримаючи весь час у полi зору
Поводиря. А в горлi важкий ком...
...I ось вони в бiднесенькiй кiмнатi.
Красива дiвчина засмучена стоїть,
А поряд на старенькому диванi...
О, Господи! Та це ж вiн п’яний спить!
А у кутку, пiд iграшки сховавшись,
Зiгнулось перелякане дитя,
Бо щоб iз татом трiшечки погратись,
Хотiло батька повернуть iз забуття...
...Хвилина — i вони на пiдприємствi,
Там, де працює вже дорослий вiн.
Побачили — тут сталась неприємнiсть:
Вiд вибуху багато впавших стiн.
Навколо крики, метушня i сльози,
«Швидкими» геть заповнено весь двiр.
По всьому тiлу врiзало морозом,
Що, бувши п’яним, все це скоїв вiн!..
...Ще мить — i вже вони на автотрасi,
Авто стареньке ниць палаючи лежить.
I вiн стоїть, не зрозумiвши досi,
Що там батьки: не будуть бiльше жить.
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А все тому, що випив. Наче трiшки,
Запевнив їх, що лиховi не буть.
Поїдуть тихо. Все ж таки не пiшки!
I от все зроблено, i час не повернуть...
...Юнак супутнику у вiчi подивився
Очима повними жаху, мольби i слiз.
А той сказав: «Наш екскурс не скiнчився.
Поглянь, куди я ще тебе принiс».
А навкруги все квiтне. Тепло, гарно,
Здається, все-все дихає життям.
А близ розваленої хати пiд парканом
Дiдусь-пияка йде у вiчне небуття.
Його нiхто на свiтi не згадає,
Бо втратив за таке життя вiн всiх.
Нiчого, крiм похмiлля, вiн не знає...
I враз iз жахом хлопець крикнув: «Нi!
Благаю, незнайомцю, повернiмось
Назад додому, де живi батьки!
Все зрозумiв! Так жити захотiлось
Тверезо, плiдно, а не навпаки!..»
...Iз лiжка хлопець у поту холоднiм
Схопивсь, не зрозумiвши — тут чи там.
Тремтить все тiло, посивiли скронi,
Супутник зник, а в серцi — пустота...
Юнак засвоїв сенс свого життя.
I кожен вчасно винен це збагнути:
Що наслiдки п’янкого забуття
В реальностi сном можуть i не бути!
* * *
До вуха кожного хотiв би донести,
Хто хоче так своє життя прожити —
Лише до гибелi це може привести,
Людського вигляду навiк лишити...
Тож закликаю людство на Землi
Завжди казати твердо: «Алкоголю — нi!»
Терещенко Леонiд Станiславович, 11 клас,
с. Шандриголове, Донецька область
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1.45

Живу тверезо

Я людина, яка хоче мати повноцiнне життя. Це означає бажання
мати мiцну родину, свiтле майбутнє, гарну освiту, роботу, що буде
приносити не лише грошi, а й задоволення. На жаль, не всi задаються
такою метою. Адже це потребує неабияких зусиль. Треба працювати над своєю особистiстю, займатися самореалiзацiєю, залишатися
людиною, слiдкувати за станом свого здоров’я.
Ви не замислювалися, наскiльки важливо вести здоровий спосiб
життя? Здоров’я є фундаментом для побудови щасливого майбутнього.
Перш за все, ми повиннi уникати знайомства з поганими звичками. Вони — нашi вороги, вони вб’ють тебе i твiй свiт.
Алкоголь. Що це таке? Це метод розваги, спосiб упасти в забуття,
сенс життя, спосiб розслабитися або втекти вiд проблем?
Нi, це гiрка iлюзiя i хибне уявлення людей.
Алкоголь — руйнiвник твоїх мрiй та надiй. Випивши спиртного,
ти втрачаєш контроль над своїми дiями i власним життям. Втративши
контроль над собою, ти втрачаєш життя. У такому випадку — яка
мова може йти про повноцiнне життя? Дуже прикро, що не всi люди
розумiють це i позбавляють себе шансу стати людиною, яка має все
необхiдне не тiльки для iснування, а й для життя.
Я усвiдомлюю це i тому живу тверезо.
I закликаю всiх людей не робити чорної плями в своєму життi.
Адже життя одне, i дуже безглуздо втопити його в чарцi зi спиртом.
Волощук Вiкторiя Вiкторiвна, 11 клас,
м. Жовтi Води, Днiпропетровська область

1.46

Мiй вибiр у життi — тверезiсть

Поява людини на Землi — це своєрiдне збагачення Всесвiту. Кожна людина має свiй iндивiдуальний сенс життя та його бачення. Однi
вбачають його в працi, другi — в коханнi, третi — у самовдосконаленнi,
четвертi — у постiйнiй боротьбi, а решта не може визначитися. I це все
залежить вiд розумiння життя людиною.
Людина неповторна i приходить на землю для виконання певної мiсiї. Вона народжується не для того, щоб безслiдно зникнути
невiдомою, а для того, щоб залишити по собi вiчний слiд.
Життя — це наша таємниця, але ми повиннi реалiзуватись, пройшовши всi його етапи: дитинство, юнiсть, зрiлiсть, а також залишити
пiсля себе певну спадщину. Поет Василь Симоненко писав: «Я в свiт
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прийшов не лише пити й їсти, а залишити пiсля себе хай не глибокi,
але стiйкi слiди».
Мине вже зовсiм мало часу, i нам доведеться обирати дорогу
в доросле, самостiйне життя. Кожен день ми замислюємося над своїми
перевагами та недолiками. Нам хочеться бути сучасними, успiшними,
фiзично досконалими, вести здоровий спосiб життя.
У непростий i навiть жорстокий сучасний час, який вимагає вiд
нас знання, дiєвiсть, силу волi, наполегливiсть, цiлеспрямованiсть, ти
вiдчуваєш на собi негативний вплив алкоголю. Телебачення, реклама,
журнали, що пропагують пиво й iншi, бiльш мiцнi «напої», беруть тебе
у справжнiй полон. Алкогольнi вироби продаються всюди: у магазинах, кiосках, кафе, барах, ресторанах, на майданчиках вiдпочинку. Цi
пристраснi «напої» вживають: на вулицi, у громадських мiсцях, вдома,
а також батьки, родичi, сусiди, улюбленi телевiзiйнi герої i навiть
дiти!
Я вважаю, що алкоголь небезпечно впливає на органiзм людини.
При його вживаннi поступово втрачається гiднiсть, совiсть, честь,
добро, а за ними — загальнолюдськi моральнi цiнностi. Багато з тих,
хто регулярно вживає алкоголь, стають нервовими, дратiвливими,
неадекватними. Цей психологiчний стан проявляється i на роботi,
i в стосунках з оточенням, i в родинних вiдносинах. Вiд чого часто
страждають дiти. Дiти алкоголiкiв можуть також стати в майбутньому
алкоголiками.
Чим бiльше ти вживаєш алкоголю, тим менш витривалими i адаптованими до спортивних навантажень стають твої м’язи, а отже — i ти
сам.
Якщо ти захоплюєшся спортом, якщо навiть просто хочеш зберегти гарну фiзичну форму на довгi роки, народити здорових дiтей,
тобi обов’язково потрiбно вести здоровий спосiб життя, виключити iз
свого життя думки про алкоголь.
Завжди треба пам’ятати головне правило життя: той, хто пiддасться алкоголю, зможе повернутися до нормального життя тiльки
тодi, коли до самої смертi не вип’є жодної краплi. А для тих, хто все ж
таки пiддався алкогольнiй спокусi, хочеться зауважити: кинути пити —
значить бути сильним. Спробуй довести свою силу волi, i хай вона
допомагає тобi в iнших життєвих ситуацiях.
Отже, я вважаю, що тверезiсть — це мiй скарб, тому завжди
роблю вибiр на користь своєму здоров’ю та життю.
Боровець Анна Михайлiвна, 10 клас,
с. Миколо-Комишувата, Харкiвська область
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1.47

Мiй вибiр у життi — тверезiсть

Проблема алкоголю в XXI столiттi стає майже головною.
З самого дитинства, дивлячись на бiльшiсть українського народу,
я засмучувалась. Невже така велика i сильна нацiя може сама себе
зруйнувати? А молодi та працьовитi люди не бачать, на яку долю вони
себе прирiкають?
Був у моєму життi один випадок, пiсля якого я повнiстю змiнила
своє ставлення до алкоголю. Колись, бiльше десяти рокiв тому, неподалiк вiд мого будинку, в сусiднiй багатоповерхiвцi, жила сiм’я. Хоч
ця родина i не вважалася заможною, але мала чималу славу.
Загалом для українського села це, на жаль, стандартна картина:
тато, який бiльшiсть часу пропадає на роботi, безробiтна мати та
маленький син. Сiм’я здавалася щасливою. Але нiхто навiть i не
здогадувався, якi великi проблеми вона мала.
Я почала спiлкуватись iз хлопчиком Михайликом. Хоча вiн був
старшим за мене, але це не заважало нам стати справжнiми друзями.
Мишко розповiдав менi, як любить свого татка та як ненавидить його
ввечерi. Тато, за його словами, приходить зовсiм п’яний; не розумiючи,
що вiн коїть, б’є свою дружину та сина. Спочатку все це можна
було хоч якось сприйняти, але з кожним днем ситуацiя набирала
обертiв. Тато в дешевих закладах пропивав усi заробленi важкою
працею кошти, майже не ночував вдома, а коли i приходив, то зовсiм
не в доброму гуморi. Як його не умовляли, але випивку вiн не кинув.
Та один день змiнив все. Коли в черговий вихiдний прийшов
п’яний додому, там нiкого не було. Вiн, вирiшивши, що у квартирi
жарко, вийшов на балкон...
Далi така картина: чоловiк випав iз п’ятого поверху — i розбився
насмерть. Сiм’я довго горювала... Але не буває лиха без добра: малий
Михайлик вирiшив, що не змарнує своє життя так, як його батько.
I от уже через кiлька рокiв Мишко став помiркованим чоловiком,
який кохає свою дружину та дiток. А надивившись на негаразди
в дитинствi, тепер не п’є, веде здоровий спосiб життя та допомагає
усiм нужденним.
Ця трагiчна iсторiя (як не дивно) надихає мене: я, як i кожна
людина, хочу мати щасливу сiм’ю та здорових дiтей, якi не знатимуть,
що таке насилля та алкоголь. Адже ще тодi, в п’ятирiчному вiцi,
я твердо вирiшила: не зламаю своє життя випивкою та цигарками!
Дiдух Марiя Iгорiвна, 10 клас,
с. Рахни-Лiсовi, Вiнницька область
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1.48

День Перемоги

Смiючись сама до себе, Надiя з пiдстрибом бiгла по схiдцях.
Проживала вона на шостому поверсi, але їхати лiфтом не захотiла:
настрiй просто чудовий i енергiї цiле море, чому б i не поскакати... Заодно на себе любувалася, вдивлялася в своє вiдображення на кожному
прольотi мiж поверхами. Красуня та й тiльки! Струнка, немов молода
дiвчина.
— Ох i гарнюча ж я!
Дарма, що має вже 35 рокiв i двох дiтей народила...
Думка про дiтей подiяла на Надю, немов холодний душ. Вони ж
зараз самi вдома...
Глянула на годинник, заточилася i ледь не впала. Чомусь та
пляшка вина виявилася занадто мiцною... О Господи! Майже 12 годин
ночi! Як так трапилося?! Вибiгла до подруги лиш на якусь годинку,
а зараз нiч на вулицi...
Ну i що! Вона має повне право розвiятися, їй що — лишень бiля
дiтей сидiти чи що?!
Подруга Вiка — весела та компанiйська дiвка, молодша вiд Надi
на п’ять рокiв. Дiтей не мала, зате мала купу вiльного часу i безлiч
кавалерiв. Постiйно нашiптувала Надi про те, що жити потрiбно весело
i не зациклюватися на дiтлахах... А то так i життя промайне, а ти крiм
горшкiв-пелюшок нiчого не побачиш...
От i сьогоднi запросила на прогулянку. Спочатку пивка попили,
порозмовляли по-душах про те, про се. Купувала все Надя, у Вiки
щось грошей при собi не виявилося... Багатенько протринькали, але
грошi для того й потрiбнi, щоб їх витрачати. Вiкуся так любить казати.
Потiм пiдiйшло декiлька знайомих... Випили вина i ще вина... I от тобi
маєш — дванадцята година ночi.
Своїх малюкiв Надя, здається, годувала в годину дня... Чи нi?
Справа в тому, що вчорашнiй день мало чим вiдрiзнявся вiд сьогоднiшнього: так само весела компанiя i випивка. Зранку погане самопочуття.
Дiти ще якiсь такi надокучливi зробилися: «Мамо, мамо... Ми сумуємо.
Мамо, мамо... їсти... Мамо, мамо, пити...»
Врештi-решт, вона вiльна жiнка. Що хоче, те робить... Такий
стиль життя веселий зараз у неї! Так i потрiбно жити. Вiка так каже...
Майже рiк, як Надя розфиськалася з чоловiком, от з тих пiр так
i живе — весело. А що? Той зануда Сергiй страшенно не любив такого
стилю життя. Все нотацiї читав... Ну його. I Вiкусю вiн терпiти не мiг...
Казав, що вона тiльки й вмiє на комусь паразитувати.
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Чомусь тривожно стиснулось серце. Але думка, що Сергiй багато в чому правий, була вiдкинута геть. А коли жити, як не зараз?
У вiсiмдесят рокiв чи що?!
От i завтрашнiй день обiцяв бути просто чудовим: наперед домовилися йти гуляти в мiсто. Звiсно, сама з друзями, з Вiкою. Без дiтей.
Вiка вже замовила столик у ресторанi i обiцяла познайомити з просто
чудовими хлопцями...
Завтра — 9 травня. В обiд пiдемо в мiсто погуляємо... А який
чудовий прикид Вiка роздобула для себе й Надi!! Такi гарнющi сукнi
в пiслявоєнному стилi. I продає дуже дешево... Правда, ще з декiлькох
зарплат прийдеться кошти вiддавати за ту сукню, але вона того варта.
Вiка каже, що її справжня цiна в десятки разiв вища, нiж та, що вона
бере з Надi. Але ж вони подруги...
Хитаючись, Надiя пiдiйшла до дверей своєї квартири. Намацала
в сумочцi ключ i ледве вiдiмкнула дверi...
Чого це її так розвезло?
Зайшла в квартиру, намагаючись не грюкати, хоча це їй вдавалося погано... З дверей спальнi несмiливо визирнули двi маленькi
фiгурки: семирiчний Данилко та п’ятирiчна Олеся.
— Мамо... — несмiливо озвалася донька.
Дiти знали, що маму останнiм часом краще не нервувати: зразу
починає сваритися.
— Чому ще не спите? — зпiвоберта завелася п’яна Надiя, — що
це таке? Ви дасте менi вiдпочити чи нi? Я що, не маю права на власне
життя?
— Ми їсточки хочемо... — Крiзь сльози прошепотiв Данило, —
нам страшно без тебе. Нiч...
— То й що, що нiч? До скiлькох хочу, до стiлькох i ходжу, ясно
вам?! — верещала Надiя. — Їсти, їсти... Осточортiло вже...
Надя розумiла, що вона меле казна-що, але зупинитися не могла.
— Вшивайтеся взагалi до свого дорогоцiнного татуся, хай вiн вас
годує...
— Мамо, ми хочемо, щоб ви з татусем знову були разом. I щоб ти
не була такою...
— Якою, якою, га? З татусем ви хочете?! Ось вам, а не татусь!!! —
осатанiла Надiя пiдскочила до переляканих дiтлахiв i влiпила їм по
ляпасу...
В ту ж мить схаменулася i перелякано витрiщилася на доньку
з сином. «Що ж я накоїла?» — пекучий сором розлився в хмiльнiй
головi молодої жiнки...
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Син i донька не заплакали, а, мовчки взявшись за руки, почвалали до кiмнати.
Надiя, затуливши руками обличчя, сповзла на пiдлогу. Щоки її
горiли вогнем, немов їй хтось тiльки що надавав ляпасiв. «А я й заслужила...» — промигнула вже квола думка. Надя, сидячи в кутку
прихожої, заснула...
Приснилась її бабуся. Не такою, як вона її пам’ятала: старенькою,
сивою, завжди усмiхненою, а молодою жiнкою, яка сидiла за столом
i ридала, притискаючи до грудей конверт. Надя не бачила, що там
написано в тому листi, але точно знала, що то похоронка: на вiйнi
вбили її чоловiка, Надiйчиного дiдуся, якого вона нiколи в життi не
бачила.
Дiдусь загинув ще в сорок третьому роцi, це Надя знала точно,
а зараз був сорок п’ятий, якраз 9 травня, вся велика країна захлиналася вiд щастя: закiнчилася страшна вiйна, День Перемоги. А от
бабуся дiстала стару пожовклу похоронку i плаче. Не дожив її коханий
Данило до цiєї свiтлої днини... Надя знала з розповiдей мами, як їм
тяжко доводилося в пiслявоєннi роки, як бабуся сама виростила та
вивела в люди трiйко дiтлахiв, як працювала не покладаючи рук, була
завжди сильною та вiдважною, пiдтримувала своїх дiтей до останнього, виняньчила онучат. Та й не тiльки це. Була бабуся справжньою
героїнею: пiд час вiйни допомагала партизанам, не побоялася фашистiв, якi лютували в її селi! А пiсля вiйни вчителювала — заслужена
народна вчителька. Такою бабусею можна пишатися...
Рипнули дверi. В хату забiгли дiтлахи. Надя впiзнала в бiлявенькiй дiвчинцi з кiсками свою маму, а в двох кучерявих хлопчаках —
своїх дядькiв: дядька Пилипа та дядька Василя. Бабуся хутенько
витерла сльози i посмiхнулася до дiтей:
— Ну що, готовi, гвардiя? Квiти берiть — та нумо на майдан! Там
все село збирається! Закiнчилась вiйна, дiточки!!!
Бiлява дiвчинка сумно поглянула на маму:
— Мамо... Тато.
Бабуся рвучко пiднялася i пригорнула дiвча до себе:
— Так, тато загинув. Але вiн загинув, боронячи рiдний край. Для
того, щоб мирне небо синiло над вашими голiвоньками i посмiхалось
ясне сонечко. Отже, ми маємо бути гiдними його пам’ятi. Хочете, я вам
про нього розповiм, як вiн загинув? Фашисти йшли в наступ, а нашим
хлопцям потрiбно було через рiчку переправитися... а фашистiв тьма.
Сунуть, клятi, лавиною! Ваш татко прикривав переправу своїх побратимiв через рiчку. Майже добу по пояс у крижанiй водi з автоматом
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в руках вiдстрiлювався татко вiд фашистiв. Вже тяжко пораненим
з рук автомата не випустив... Так i помер зi зброєю в руках... А в кишенi його гiмнастерки фото було. Кулями прошите... Ваше фото, дiточки,
вiн бiля серця носив, за вас воював... — бабуся затнулася i ковтнула
сльози. — Отакий татуньо ваш, голуб’ята...
Принишклi дiти пiшли в садочок рвати квiти, а Надiна бабуся
витерла сльози, пов’язала чисту хустку i вийшла вслiд за дiтьми.
Незрима Надя — за бабусею.
Плавом люди пливли до сiльського майдану. Всi радiснi та усмiхненi, але з потайним болем серед тiєї радостi: в багатьох з вiйни хтось
не повернувся. Розчулений погляд незримої Надiї раптом наткнувся на
посмiшку, яка явно рiзнилася вiд решти. На лавочцi сидiли двi огряднi
молодички, одна з них була дуже схожа на Вiку — Надiну подругу.
— Марiє Степанiвно, агов! — загукали молодички до Надiної
бабусi улесливим голоском, — зайдiть-но в гостi, не побрезгуйте...
— Таке винце смачненьке є, пригостимо! — по-дурному гигикнула
одна з молодиць, явно пiд хмелем.
Молода бабуся Надi холодно поглянула на жiнок:
— Обiйдуся.
I пiшла собi далi.
Її наздогнала якась висока худа жiнка в лiтах.
— I сорому немає, га? Всю вiйну з фашистами шильники протирали, що одна, що друга. Дня не працювали. Паразитувати лише
вмiють кумасi-голубоньки. Дiтей Мотря до матерi запроторила, щоб
гуляти з фрiцами не заважали. Тьфу, гидотна! Тепер вони Перемогу
святкують. Винце попивають... I не проваляться ж крiзь землю...
Бабуся гидливо поглянула на двох рожевощоких молодиць i стиха
промовила:
— Я перемогу вином не святкую. Пам’ять — в серцi, в душi — печаль на вiки вiчнi, а в головi думка, що дiтей в люди вивести потрiбно.
Вивчу всiх трьох, це я клянусь тобi, Данилочку, рiдненький, — геть
тихо прошепотiла бабуся, — а вином нехай тi фашистки заливаються.
...Сон розтанув. Надя сидiла скоцюрбившись на пiдлозi. Хтось
з дiтлахiв вкутав її ковдрою. Серце калатало так, що аж нудило.
В головi крутилася розпачлива думка: «До чого я дожилася,
що ж я кою... Бабуся в воєнне лихолiття людиною залишилася, дiтей
виростила, працювала як бджола. Iз хвойдами не вешталася, по чарцi
не пила. А я, а я... подругу собi знайшла! Господи! Чоловiка втратила
iз-за своєї дурної голови, а бабуся вдовою залишилася i не втратила
сили духу, дiдуся боготворила, нам, внукам, скiльки оповiла. А вiн,
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дiдусь Данило, з автоматом в руках край боронив, щоб я й мої дiти
пiд мирним небом жили... Життя своє вiддав. А я з... фашистамипокидьками iду День Перемоги святкувати, горiлку пити?! Ну хто
така Вiка?!! Безпринципна спекулянтка, та ще й поведiнки такої, що
сором бере... Випити ох i любить! Та все за рахунок когось. Сукню
менi притягла. Я її просила?..»
Настя витягла з шафи кляту ганчiрку... Так i є: ганчiрка ганчiркою. «А я хотiла її купити за шаленi кошти... Вiд дiтей грошi
вiдривала. Вiкусю пивком поїла... Ох i дурепа! Краще б дiтям що
купила...»
Глянула на себе в дзеркало. Вчорашнiй образ кралi-красунi розтанув разом з нiчною темрявою i з мороком в душi Надi: на Надю iз
дзеркала дивилася худюща, страшна, змучена молодиця з синцями пiд
припухлими очима, та ще й явна алкоголiчка. Але погляд був iнший.
Кращий. Вдумливий. Людяний.
Не тягнучи часу, Надя побiгла в душ.
Через двi години прокинулися дiти. Надя, чистесенька i прибрана,
доварювала смачний снiданок на iдеально прибранiй кухнi. Пустi,
повнi та напiвпорожнi пляшки полетiли в смiттєпровiд разом з дурнуватими туфлями на блискучих пiдборах, якi Вiка порадила купити
i роздобула для подруженьки через страшенний блат за космiчну цiну.
Надя й купила з п’яної голови.
Сукня в пiслявоєнному стилi лежала акуратно спакована в целофановий пакет. Платити такi скаженi грошi за дурну ганчiрку Надя
не збиралася. На стiльчиках висiли напрасованi костюмчик синочка та
сукенка донi. А також Надiна сукня. Красива така. Сергiйко подарував...
Коли дiтлахи несмiливо просунули носики в кухню, Надя не
витримала — розплакалась. Пригорнула до себе малюкiв i цiлувала,
цiлувала, цiлувала... Мовчки. Нiчого не казала. Дiти зрозумiли все
й так.
— Йдемо на парад! — нарештi спромоглася сказати Надiя, —
i в мене пропозицiя: давайте татовi зателефонуємо. Може, вiн з нами
пiде...
Сергiй взяв слухавку пiсля першого ж гудка — нiби чекав. Надя
спочатку розгубилася. А потiм таки сказала:
— Приїжджай, пiдемо на парад. Сьогоднi День Перемоги. I ще
потрiбно побалакати...
— Про перемогу? — лукаво спитав Сергiй
— I про це теж, — твердо вiдповiла Надiя.
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— Буду через 5 хвилин, — сказав чоловiк. Вiн, як i дiти, зрозумiв
все без слiв. От що таке рiдна людина.
Побалакавши з коханим, Надя рiшуча набрала ще один номер.
Слухавку довго не брали, але нарештi взяли: почувся заспаний,
противний голос подруженьки:
— Алло, Надька, якого дiдька в таку рань... Похмiлля, ге? В мене
теж. Ми ще вчора так повеселилися... Чого ти, дурепа, втекла... Там
за сукню менi частину грошенят захопи сьогоднi... Решту потiм, ми ж
подруги... I ще...
Надя обiрвала Вiку на пiвсловi:
— Подруги, он як? Бiльше нi. Сукню по поштi тобi пришлю.
Iншу дурепу знайдеш, щоб впарити своє ганчiр’я! Мiй телефон забудь. Як я забуваю твiй. Пояснювати нiчого не буду, сама, мабуть,
розумiєш. Похмiлля минулося. Свiт розвиднився. День Перемоги буду
святкувати з чоловiком та дiтьми. День Перемоги...
Надя вiдключила телефон, не слухаючи, що там ще белькотiла
Вiка. Посмiхнулась дiтям, пiдiйшла до вiкна. Яка ж чудова весна! Все
в цвiту, чарiвнi аромати витають у повiтрi...
В дверi поцокотiли тричi. З вереском «Тато!!!» дiти побiгли вiдчиняти. Так вмiв стукати тiльки Сергiй.
Надя розправила плечi. Так, сьогоднi велике свято — День Перемоги. Для неї особливим цей день залишиться назавжди ще по однiй
причинi: адже саме сьогоднi вона здобула перемогу над собою!
Котовщик Iлона Володимирiвна, 8 клас,
с. Сухолiси, Київська область

1.49

А ты со мной?

Мы живём в современном мире, который наполнен злыми эмоциями, негативной информацией, сигаретами, наркотическими веществами, алкоголем. Вместе с развитием общества прогрессирует развитие
вредных привычек и зависимости от них.
Наш украинский народ всю свою историю стремился к свободе;
даже сейчас смелые и мужественные патриоты Украины, жертвуя
собственными жизнями, целеустремлённо борются за независимость
любимой Родины, за светлое будущее её детей. А для чего всё это? Неужели для того, чтобы каждый второй подросток или даже взрослый
губил сам себя изнутри алкоголем?
Я твёрдо и уверенно считаю, что алкоголь — огромное зло, страшный враг человека! Вспомните только, сколько людей погибло в ДТП
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из-за пьяных безответственных водителей, сколько семей распалось
из-за употребления алкогольных изделий кем-то из её членов, сколько ужасающих криминальных нарушений совершилось на этой же
почве, сколько людей угробили собственное здоровье пивом, водкой
и другими гадостями, сколько невинных детей родились неизлечимо
больными «благодаря» горе-родителям! И это ещё очень короткий
список негативного влияния спиртного.
Такого будущего ты себе хочешь? Именно об этом ты всю жизнь
мечтал? Выбор за тобой!
Я за трезвый образ жизни! А ты со мной?
Хоруженко Ирина Вадимовна, 9 класс,
г. Лебедин, Сумская область

1.50

Мiй вибiр у життi — тверезiсть

Я стою на порозi дорослого життя. Серед iнших страхiв цього
життя мене турбує те, що деякi мої ровесники i хлопцi, на рiк-два
старшi за мене, протягом кiлькох рокiв вживають спиртне. Починаючи
з пива, а зараз призвичаївшись до бiльш мiцних «напоїв». Двоє вже
потрапили i до лiкарнi, бо травмувалися, а один знайомий, знаходячись у станi алкогольного сп’янiння, скоїв злочин — вбивство. Як з цим
жити?
М. Рильський писав: «Нема мудрiших за народ учителiв, у нього,
що не слово — то перлина». I справдi. В українському фольклорi,
художнiй лiтературi п’яничок завжди висмiювали, хоча це «смiх крiзь
сльози». Омелько Кайдаш, що втопився, бо «перебрав»; Чiпка Варениченко, що призвичаївся до чарки, у якiй намагався втопити своє
горе.
Тiльки наївнi можуть стверджувати, що вживання алкоголю —
вирiшення всiх проблем.
На мою думку, саме вживання алкоголю — справжня проблема,
позбутися якої на рiвнi залежностi можна тiльки лiкуючись.
У нашому селi я знаю багато людей, яким набридло бачити життя
на днi склянки, вони вилiкувались i стали зовсiм iншими людьми,
а деякi навiть успiшними.
Я не вживаю алкоголь, не хочу проходити цей шлях, у якому
часто «є каяття, та не має вороття».
Мiй вибiр у життi — тверезiсть!
Клименко Микола Миколайович, 11 клас,
с. Климiвка, Луганська область
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1.51

Живу тверезо!
Сьогоднi прийшла зi школи додому
Трiшки заморена, трiшки голодна.
Мати з порогу привiтно стрiчає,
«День як пройшов?» — у мене питає.
Я посмiхаюсь, бо справи йдуть добре,
Серце радiє, спiває душа.
Мрiї здiйсняться: закiнчую школу,
Чесно прямую у майбуття.
Звiсно, не кожному буде вiдкрита
Щастя дорога i здiйснення мрiй.
Треба сьогоднi в майбутнє вже зрiти,
Щоб не згубити вектор надiй.
Щоб не блукати серед сум’яття
В мороцi зваб i дешевих спокус,
Жити й любити, як моя мати
I як татусь, за справи берусь.
Живу я в родинi щасливiй, здоровiй,
Де мiсця немає хмiльним розмовам,
Де правила є, як жити достойно,
В повазi, у злагодi i в любовi.
Правило перше: розум плекай свiй.
Правило друге: людей поважай.
Правило третє: шануй батька й матiр,
Люби Україну i свiй рiдний край.
Топчий Дар’я Олегiвна, 11 клас,
смт Краснорiченське, Луганська область
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2

2.1

Алкоголь завдає болю, калiчить душi,
забирає життя...
Алкоголь — погана звичка

Алкоголь — погана звичка.
Навiть капля невеличка
Людському здоров’ю шкодить,
Посмiховисько з них робить.

Нiколи розум не втрачай,
Пий джерельну воду, чай.
Бiльше рухайся, не лежи
I здоров’я бережи.

Лiвар Софiя Василiвна, 1 клас,
с. Цеценiвка, Тернопiльська область

2.2

Ми за тверезе життя!
На вулицi стоїть хлопчина
I тягнеться вiн до склянки i цигарки,
Бо змалку все це бачив вiн
I хоче стати, як i батько, дорослим вiн.
Вiн думає, що стане дужим...
Та органiзм його вже залежнiсть має.
Та його ще врятувати можна!
Любi батьки, задумайтеся,
Який ви приклад подаєте своїй дитинi.
Токмакова Дiана Олексiївна, 2 клас,
с. Андрiївка, Харкiвська область

2.3

Нi! — алкоголю

Якщо людина хоче жити,
Не просто жити, а творити,
Здоровiя мати, свiт любити
I дiточок своїх ростити,

Вона контроль над дiями втрачає
I в небезпеку часто потрапляє.
Життя — безцiнна рiч, мiй друже,
А алкоголь в нiй зайвий дуже!

То треба знати й розумiти,
Що алкоголь не треба пити!
Бо «змiй зелений», як вiдомо,
З людини робить несвiдому.

Нехай всi люди на землi
Алкоголю скажуть «Нi!»

Ганжерлi Савва Юрiйович, 1 клас,
смт Андрiївка, Донецька область
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2.4

Сумна iсторiя
Як сьогоднi пам’ятаю
Сумну iсторiю на залiзничному вокзалi.
Я тодi маленький був,
Вiдразу все i не збагнув.
На лавi дядько брудний спав,
А поряд хлопчик плакав.
Малюк той плакав, батька звав,
А той лайливо щось кричав.
Не змiг я спати у ту нiч —
Знов бачив хлопчика, що плакав на вокзалi.
Спитав я в тата: «В чому рiч?»
А вiн сказав: «Бiда в стаканi».
Вiн пояснив, що алкоголь — то є бiда,
Не можна оковиту пити.
Де є горiлка — там журба.
Руйнує все, страждають дiти.
Бардаш Максим Денисович, 1 клас,
смт Андрiївка, Донецька область

2.5

Бiда вчить

У мальовничому селi рiс дуже великий сад. А у ньому мешкав
Їжачок Жан. Вiн був дбайливим господарем. Наносив з осенi повну
дiжку яблук. Осiннi дощi, зимовi снiги, веснянi роси залили дiжку,
яблука збродили i... утворилося вино!
Влiтку у Жана був День народження. Їжачок запросив друзiв:
Цуцика Так, Кицю Маргаритку, Качечку Кукусю, Пiвника Дзвiн та
Дiвчинку Гафiйку.
Смачнi тiстечка, цукерки, фрукти, морозиво — усе було на столi.
Та хотiлося пити.
Раптом до саду прийшов дядько Iндик. Його не запросили — i вiн
образився.
— Гир-гир-гир! — страшно загирготiв дядько Iндик. — Що, злякалися? Зараз поплатитеся, що мене не запросили!
Вiн пiдiйшов до дiжки, набрав у глечик вина i понiс до столу.
— Пийте, дiтки, компот, — пiдло захихикав дядько Iндик.
Друзi, нiчого не пiдозрюючи, випили по склянцi. В очах посутенiло. Налив ще.
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— Я не хочу, — сказала качечка Кукуся.
— Як не хочеш? Зараз вип’єш — i спрага вгамується. Дивися, яка
спека, — захихотiв знову.
I тут трапилася бiда. Їжачок пiшов-поточився до гаража, де
зберiгали бензин. Вiн, як кожен п’яний, не тямив, що робить. Узяв сiрники i запалив один... Що тут трапилося... Пожежна машина, швидка
допомога, полiцiя...
Через мiсяць батьки забрали уже не колючого, а лисого, у шрамах
Їжака Жана з реанiмацiї. Качечку Кукусю з обгорiлими крилами
вiдправили до санаторiю. Цуцик Так скавучав у будi, бо у нього
вiдгорiли хвiст i вуха. Кицька Маргарита дуже плакала, бо й кошенята
десь пропали пiд час пожежi:
— Дiтки мої, дiтки, я без вас осиротiла...
Гафiйка теж плакала. Їй було соромно, що вона повiрила Iндиковi
i теж пила вино. Батьки розсердилися i не хотiли з нею розмовляти.
Але вона вирiшила: разом iз Пiвником Дзвiн щоранку будуть усiх
будити i розказувати про те, як через вино постраждали друзi, згорiли
кошенята.
— Ти ба, мудро! Ку-ку-рi-ку! — злетiв на дерево i загорланив
щодуху Пiвник Дзвiн. Озирнулись, а довкола вмить зiбралась дружня
сiмейка. Дехто так поспiшав, аж бомцнувся об дерево.
Правду кажучи, Гафiйка та Пiвник Дзвiн радiли, що всi швидко
зiбралися. Вони звернулись до них:
— Запрошуємо у «Лiсову школу». На уроках я буду розповiдати
про таких пiдлих, як Iндик. Вони наливають вино, дають таблетки
наркотичнi, цигарки — i ви тодi не знаєте, що робити. Можна не тiльки
покалiчитися, але й загинути, нашкодити iншим, а головне — втратити
розум. З цiєї митi ти перестаєш бути собою.
— Аякже, давай пояснюй! — всi кинулись пiд кущ, у холодок,
i чемно слухали...
Цуцик Так полизав-полизав лапу, та спроквола й каже:
— Та я трохи розуму здобув.
На тi слова Киця Маргаритка промурликала:
— Коли б я знала, то бiди не було б.
Пiвник витягнув голову, глибоко вдихнув й промовив.
— Значить так, Гафiйко, в нашiй школi ми будемо вчити всiх, як
дiяти в рiзних ситуацiях. I запросимо всiх знайомих приходити сюди.
Мужилiвська Полiна Миколаївна, 2 клас,
смт Крижопiль, Вiнницька область
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2.6

Алкоголь — велике зло
Алкоголь — велике зло, i все!
Так багато шкоди вiн несе!
Хто мiцне здоров’я хоче мати,
Точно не почне його вживати.
Алкоголь в родинах мир руйнує,
Тож нехай нiкому не смакує,
Нi здоров’я, нi життя не краде,
Нiчиєму щастю не завадить!
Хай життя тверезе обирають
Всi, хто рiдних люблять, поважають,
Щоби Батькiвщина процвiтала
I майбутнє гарне й свiтле мала!
Пихтєєв Артур Андрiйович, 1 клас,
м. Старобiльськ, Луганська область

2.7

У полонi спокуси

Десь за густими лiсами, за високими горами у чарiвному замку
жив-був Король. Його друзями були почуття, якi жили в його серцi.
Вони допомагали йому все контролювати, робити життя цiкавим та
яскравим.
Але щоб Король занадто не втомлювався вiд своїх емоцiй, за
ним стежить прекрасна Фея Тверезiсть. Саме тому в Чарiвному замку
завжди панували мир i злагода.
Та одного разу до замку напросилися на гостину жителi сусiднiх
земель Баба Моргана та її пiдданi Маг Тютюн, Маг Наркотик та Барон
фон Алкоголь.
Оскiльки Король був добрим та гостинним, вiн дозволив їм оселитися у своєму замку.
Ось тут все й почалось... Хитрi гостi почали пропонувати свої
«смаколики» жителям замку.
— Ваша Величносте! Спробуйте «напiй» з цiєї гарної пляшечки.
Це майже сiк, вiд одного ковточка нiчого не станеться!
Благання почуттiв не зупинили Короля перед новим i цiкавим.
Вiн зробив декiлька ковткiв з тiєї пляшечки:
— Ой, яка неприємна печiя та нудота...
Маг Наркотик не втратив можливостi запропонувати свої «продукти» як лiки:
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— Випийте ось цю пiгулочку, Вам стане краще.
...Свiтло померкло в очах, у вухах з’явився дзвiн.
Тут у гру вступив Маг Тютюн:
— Вiд сигаретного димку Вам обов’язково стане легше!!!
Король заволав:
— Пiдлога зникає з-пiд нiг... Менi погано... — i втратив свiдомiсть.
Прийшовши до тями, Його Величнiсть зрозумiв, що став заручником свого органiзму. Його почуття змiнилися: Злiсть перетворилась
на шалену Лють, Радiсть на Безумство, Смуток на Вiдчай, Образа на
Ненависть i Мстивiсть...
А непроханi гостi почали правити його замком.
Невдовзi в рiчках вода стала з присмаком спирту, на берегах на
пiску були героїн та кокаїн, а над замком повис тютюновий туман.
I це трапиться з кожною країною, де запанують алкоголь, наркотики
та тютюн. Все зруйнується.
Такi самi руйнування вiдбуваються й усерединi людини, яка допустила до себе магiв, що прибули в пачцi сигарет, в пляшцi вина,
горiлки чи навiть пива.
Жителi замку чудово розумiли, що непроханих гостей треба вигнати. Але ж це мiг зробити тiльки Король.
По всьому замку мешканцi зiбрали всi краплини любовi й перлини
здоров’я.
Король прийшов до тями, перлини здоров’я вiдновили його сили,
а краплини любовi вилiкували його душу.
Король повернувся до трону, вигнав гостей i видав два накази:
«Вiднинi через кордон не можна провозити хвороботворнi товари»;
«Оголошую велике свято здоров’я та святковий феєрверк».
Пiзнiше вiн звернувся до усiх жителiв:
— Я про це нiколи не забуду i не повторюватиму своїх помилок. Я хочу сам керувати своїм життям, а не бути рабом алкоголю,
тютюну чи наркотику. Я тепер добре знаю: здоров’я втратити легко,
а вiдновити його часто буває неможливо.
Будьте обережними, адже тепер ви знаєте, яке зло сiють серед
дiтей та пiдлiткiв маги алкоголю, тютюну, наркотикiв, знаєте i те, що
вони дуже небезпечнi й пiдступнi.
А ще не забудьте про найголовнiше: алкоголь, тютюн, наркотик
нiколи до вас не пiдступляться, якщо ви самi не забажаєте й не
погодитеся спробувати їхнього зiлля.
Бахмут Артем Олексiйович, 3 клас,
с. Пiдгорiвка, Луганська область
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2.8

Крок проти алкоголю
Рано вранцi, коли ще навiть не свiтало,
Чоловiк i жiнка поспiшали на «точку» жваво.
Їх мучить жахлива оковита «спрага»,
Яку не погасить кришталева, холодна вода.
Придбавши пляшку, по сто грам вип’ють,
Вмить всi проблеми самi собою зникнуть.
Забудуться дiти, яких забрали
I до якось iнтернату вiдiслали.
Чи в теплi вони, чи нагодованi?
Чи хвилюються батьки? Та нi! Нi! Нi!
У цiєї пари зовсiм iншi хвилювання:
Чи вип’ють вони знову завтра зрання!
Дуже шкода, що їхнi життя
Проходять даремно i йдуть в небуття.
Тож не будемо повторювати їх помилок,
Проти алкоголю зробимо крок!
Ми будемо гарно навчатись, добре поводитись,
До спиртного навiть не наближатись.
Бо спробував раз — i ти зробиш це знову,
Тим самим напишеш iсторiю нову
Про п’яне життя, дiтей нещасливих —
При живих батьках осиротiлих.
Тож запам’ятаймо цей повчальний урок:
Проти алкоголю зробимо крок!
Шеїн Максим Олександрович, 2 клас,
с. Рiзуненкове, Харкiвська область

2.9

Дилема життя

Перехрестя, пiшохiд на переходi, червоне свiтло свiтлофора. А машина мчить, неначе без прибору. Аварiя, дим, шини, розлитий бензин.
Чоловiк йшов, а в жилах холоне кров. Швидка, полiцiя, вiдiрвана рука,
чиясь нога, а на очах стоїть сльоза. Крик, розпач, несамовитий бiль,
плач, у комi немовля, а мати вiрить вiдмовля. Двоє людей померло;
кома, переломи, забиття... А врятувати всiх могла — тверезiсть водiя.
Злий Артем Сергiйович, 1 клас,
с. Бiлоусiвка, Чернiвецька область
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2.10

Доня крихiтка прийшла...

Доня крихiтка прийшла
I спитала тата:
«Що таке алкоголiзм?
Як його здолати?»

Алкоголь вбиває все,
Що людинi любо.
I любов, i почуття,
I здоров’я губить!

Батько донцi вiдповiв:
Алкоголь — це горе!
Тож нiколи не пiрнай
У пияцтва море!

I людина втратить дiм,
Як не схаменеться,
I залишиться один
Iз розбитим серцем!

Краще ти радiй життю
Та вживай корисне.
А пияцтву у судьбi
Хай не буде мiсця!!!
Байдуга Марiя Артемiвна, 2 клас,
м. Слов’янськ, Донецька область

2.11

Король Алкоголь

Десь далеко пiд землею
Жив собi один король.
Був нiкому не потрiбний,
Звали його Алкоголь.

О, скiльки горя вiн принiс!
Багато бiд i море слiз!
Який шкiдливий алкоголь,
Самовпевнений король!

Мав король пiдземне царство.
Чого ж там тiльки не було:
Вино, пляшки, «напої» рiзнi —
Все це приносить тiльки зло.

Згубив багато вiн людей,
Забрав до себе вiд сiмей.
Не повернути вже нiколи
Згубленi королем долi.

Вiн мрiяв завжди про одне —
Хотiв придбати всю планету.
Оволодiти, пiдкорити
Усiх людей, що є на свiтi.

Люди добрi, схаменiться —
I спиртного не берiться!
Не губiть свого життя,
Не торкайтеся пиття.

До хитрощiв таких удався:
Вирив тунель i намагався
Вiдправити увесь товар,
Щоб люди всi пили «напої»,
Зверталися знову i знову.

Здоров’я — головнiше в свiтi.
Не подавайте приклад дiтям!!!

Кошелева Софiя Володимирiвна, 3 клас,
с. Чаплищi, Сумська область
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2.12

Нi, алкоголю!

У свiтi нелегко
Тим дiткам прожити,
Рiдненькi батьки яких
Без горiлки не можуть i жити.

Та ставши дорослими,
Згадують iз болем,
Що батьки рiдненькi
Жили з алкоголем.

Їх життя проходить,
Немов у туманi.
Дiти пiдростають,
Не вiдчувши мами.

Що їх промiняли
На цю оковиту,
Через неї, страшную,
Не бачили й свiту.

Отже, треба всiм нам
Так життя прожити,
Щоб нiколи потiм
Про це не жалiти.
Невойт Елiна Вiкторiвна, 3 клас,
с. Замисловичi, Житомирська область

2.13

Сказка «Бедный цветочек»

Случилось однажды слишком жаркое лето. Всё живое хотело
спрятаться подальше от палящего солнца. И только один Цветочек,
что рос посредине большой полянки, не мог себе помочь: совсем не
закрывал его тенёк, и земля под ним давно стала сухой.
Мимо пробегал Зайка. Обрадовался Цветочек, попросил:
— Зайка, помоги мне! Совсем нет сил! Полей землю водичкой!
Посмотрел Зайка вокруг — нет и капли воды. Вдруг глядит, а под
деревом лежит бутылка, да и не совсем пустая. Открыл её Зайка,
полил Цветочек и поскакал дальше.
Стоит наш Цветочек и чувствует, что хуже ему стало.
Тут мимо Лисичка бежала.
— Лисичка, помоги мне — напои землю водицей, — просит Цветочек.
Видит Лисичка: рядом с Цветочком бутылка лежит с жидкостью.
Открыла её Лисичка и полила Цветочек.
А Цветочку почему-то не легче: всё ниже и ниже клонит он свою
голову. Увидела это Сорока, подлетела к Цветочку и спрашивает:
— Что случилось с тобой? Почему у тебя такой вид? Как я могу
помочь тебе?
Рассказал ей Цветочек, как всё было. А Сорока умная была,
читать умела. Вот и прочитала, что в бутылке той совсем не вода была.
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Принесла Сорока водицы чистой родниковой и напоила Цветочек.
Ожил он, расцвёл на радость всем.
— Спасибо тебе, Сорока! Спасла ты меня от верной смерти!
А зверям всем в лесу Сорока рассказала, что жидкость в бутылке
несёт гибель для всего живого. И велела остальным передать, чтобы
держались от той жидкости подальше!!!
Левина Полина Руслановна, 5 класс,
г. Славянск, Донецкая область

2.14

Вiра матерi

Похилилась хата,
Жоден не обманеться —
За старим парканом
Проживає п’яниця.

Лише стара мати
Сяде бiля хати,
Тишком сльозу зронить
Та почне благати...

Лиш одне турбує
Чоловiка зранку:
Де б знайти горiлку?
Хто наповнить чарку?

Повернути сина
На вiрну стежину —
Вiн же непогана,
Вiн — добра людина.

Дiти вже забули
Рiдненького тата,
Не чека дружина,
Лише стара мати.

Щиро вiрить мати
У свою дитину,
Що той подолає
Зеленого змiя.
Ольховенко Максим Костянтинович, 3 клас,
м. Кривий Рiг, Днiпропетровська область

2.15

Маленька чарочка — велике горе

Мене звати Вiкторiя, я вчусь у 4 класi Вовчоярiвського НВК.
Живу у маленькому тихому селищi, у великiй родинi. Менi хотiлося
у своєму листi розповiсти про своє ставлення до людей зi шкiдливими
звичками.
Я дуже негативно ставлюся до палiїв та випивох. Дуже неприємно
дивитися на п’яниць, якi втратили себе зовсiм, i живуть однiєю думкою: де сьогоднi вони вип’ють i прокинуться. Жiнки, котрi випивають
алкоголь, вбивають себе швидше, нiж чоловiки, їхнiй органiзм бiльш
чутливий до алкоголю, у них швидше виникає алкогольна залежнiсть.
Дитя, яке вона виносить, може народитися не зовсiм здоровим. Дуже
часто дитина жiнки-алкоголiка народжується з маленькою масою тiла,
вона часто хворiє i погано вчиться у школi. У жiнки, котра випиває,
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згасає iнстинкт материнства, часто дiти стають не потрiбними такiй
матерi, цi дiточки ростуть або у бабусь, або у дитбудинку. Такiй матерi
вже нiчого не потрiбно, окрiм чарки, їй байдуже, чи дiти їли, чи ходять
до школи, чи, може, хворiють. Увесь свiй гнiв вiд того, що нема де
взяти випивку, горе-мати виливає на дiтей. Така жiнка не пiддається
нi на якi умовляння, їй просто все байдуже.
Вiд цiєї отрути гинуть чоловiки, жiнки, пiдлiтки, а зупинитися вдається одиницям. У п’янчуг будь-якої статi завжди є потяг до
«подвигiв», якi дуже небезпечнi для суспiльства. Вони можуть навiть
вбити заради випивки. Пiдлiтки вважають, що вони стають «крутiшими», стоячи з баночкою пива або iншої гидоти. Але це зовсiм не круто!
Оточуючi, i я в тому числi, дивляться на такi витiвки молодi з осудом,
огидою, бабусi навiть перехрестяться їм у слiд.
Я можу привести багато прикладiв, де руйнується людське життя, сiм’я, кар’єра, а найголовнiше — здоров’я. I все це робить якась
маленька чарочка смердючої гидоти!
Я нiколи не промiняю власне життя на горiлку, пиво чи ще якусь
отруту. I всiм людям планети бажаю того самого. Я — за здоровий
спосiб життя, за здорове майбутнє поколiння!
Тетьоха Вiкторiя Миколаївна, 4 клас,
смт Вовчоярiвка, Луганська область

2.16

«Корисне» пиво

З другом я зустрiвся.
Пропонує пиво:
— Спробуй! Вiдiрвися —
Заживем щасливо.

— Та пиво корисне! —
Друг наполягає. —
Добре нирки чистить,
Шлаки виганяє...

— Не iз книжки знаю,
Що пиво — то згуба
I бiда чекає
Тих, хто пиво любить.

— Я не чув нiколи
Про «корисне» пиво.
Вчать навiть у школi,
Що воно шкiдливе.

Краще ти, мiй друже,
Забувай про пиво.
I здоровий будеш,
Й заживеш щасливо!
Суровець Андрiй Богданович, 4 клас,
с. Мирне, Тернопiльська область
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2.17

Живи тверезо
Слухай, людино, тверезо живи!
Шкоди своєму життю не роби,
Краще виховуй в собi добрi звички,
Пий чисту воду — i тiльки з кринички.
Спортом займайся, здоров’я гартуй,
А за п’яницями ти не пантруй2 ,
Бо ж алкоголь — то ганьба для людини,
Тож пам’ятай це щодня, щогодини.
Зайкова Iрина Володимирiвна, 6 клас,
м. Березне, Рiвненська область

2.18

Роздуми пiдлiтка про алкоголь
Слово «алкоголь» має арабське корiння.
Означає воно не здоров’я мiцне, а страшне дурманiння.
Спочатку здається, що весело це,
Але ти не помiтиш, як втратиш усе...
Алкоголь — це отрута, що знищує клiтини.
Особливо небезпечний вiн для дитини!
Алкоголь — це наркотик. I органiзм страждає.
Тому свiдома людина його уникає.
Думаєш: «Скуштую й кину просто!»
Але бути сп’янiлим — не означає дорослим!
Як не брався за чарку — то й не берись!
На п’яницю спочатку подивись...
Додому вiн не поспiшає, бо сiм’я його там не чекає.
В нього органiзм аж плаче: не людина, а тварина наче...
П’яниця сили волi не має,
Тому й на алкоголь налягає.
Якщо хочеш довге життя прожити —
Запам’ятай! Алкоголь не можна пити!
Твереза людина — щаслива сiм’я!
Це знають з дитинства всi дiти. I я!
Скрипаль Руслана Русланiвна, 4 клас,
м. Херсон

2 Пантрувати

— пильно дивитися, стежити, слiдкувати за чимось.
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2.19

Алкоголь — це зло!

Сучасна молодь просто не може уявити своє життя без пляшки
алкоголю. У прозорiй склянцi, що так переливається на сонцi теплими
солодкими кольорами, налита по саму верхiвку смертельна отрута.
Тiльки-но подивишся на магазиннi полицi, ущерть заповненi рiзноманiтним алкоголем з привабливими етикетками, так i починають
очi i пiдлiткiв, i дорослих бiгати туди-сюди, виблискуючи захопленим
поглядом на кожну пляшку.
Барви краси та гармонiї дикої природи такi надзвичайнi i свiтлi.
Та i ця первозданна краса таїть у собi смертельнi, ядовитi намiри.
По молодiй гiлцi дерева повзе змiя, виблискуючи своїми гарними
новими лусками. Мiж темно-зелених великих листкiв пишного дерева
визирають жовтi iскри хижих очей. Камуфляж змiї допомагає не
привертати до себе уваги i, дочекавшись потрiбного моменту, змiя
робить стрибок, кидаючись на беззахисну жертву. Гострi зуби, як
кинджали, пронизують нещасну iстоту.
Кожна пляшка алкоголю, яку мої однолiтки тримають у руках,
подiбна до змiї, що заховалася у листi дерев. А кожен ковток алкоголю — це краплинки отрути зi змiїних зубiв, що поступово знищує
жертву. Ти навiть не помiчаєш, як отрута обертає тебе кiльцями
смертельної залежностi i починає повiльно заковтувати. Пiд приголомшливо яскравою етикеткою ховається сама смерть.
Тож, любi друзi, зважайте, що з алкогольних полиць магазинiв на
вас виблискують пiдступнi очi «зеленого змiя», який стежить за вами,
вистежуючи найслабшого та очiкуючи вдалого моменту, щоб напасти
на життя i здоров’я.
Нестерова Анна Олександрiвна, 6 клас,
м. Путивль, Сумська область

2.20

Цар та чарочка

У країнi у казковiй
Цар напасть собi придбав:
Не частенько в чарцi «моднiй»
Вiн розрадоньку шукав.

Кинув цар сiм’ю, роботу,
Друзiв вiрних i коня.
Став наш цар, як на роботi —
Пити чарочку щодня.

Всi печалi, всi незгоди
Вiн у чарочцi топив.
Як розлади, недомовки —
Лиш iз нею говорив.

Так минали днi i ночi,
Тижнi, мiсяцi, роки.
Лиш горiлочка всi очi
Застеляє хоч куди.
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Кинувсь цар — нема нiчого:
Нi сiм’ї, дiтей, коня.
Друзi вiрнiї вiд нього
Вiдцурались, як вiд вогню.

Дуже тяжко було зразу
Все з рецепту так зробить.
Але цар почав вiдразу
Себе вiд чарки боронить.

Став наш цар гадати думу,
Як все ставить на мiсця.
I прийшов до нього в терем
Лiкар з дальнього сельця.

Все наладилось у царствi —
Забуяло, зацвiло.
Зрозумiв цар, що у п’янствi
Усе лихо i було.

Вiн сказав: «Щоб зняти лихо,
Треба волю ставить так,
Щоб незгоди, навiть тихо,
Не могли тебе злякать.

З того часу по закону
Жив увесь народ чесний:
Пити треба тiльки воду,
Молоко та чай мiцний.

Треба чарочку прокляту —
Десь далеко у спряжок.
Заховати її, кляту,
Пiд великий пiд замок».

Й ти, дитинка чепурненька,
Пам’ятай iз малих лiт.
Чарка, хоч вона й маленька,
Зробить безлiч прикрих бiд.
Вороная Лiлiя Василiвна, 4 клас,
м. Тростянець, Сумська область

2.21

Горiлка — здоров’я злодiйка

Щаслива людина, у якої мiцне здоров’я. А його мають тi, хто веде
здоровий спосiб життя.
Прикладом для мене є батьки. Вони не палять i не вживають
спиртне. Всi свята ми проводимо з солодощами. У вiльний час ходимо
на прогулянки до лiсу, парку, рiчки.
А як прикро, коли бачиш на вулицi п’яного дорослого, а ще
страшнiше — пiдлiтка. Мiй тато говорить, що вживають алкоголь
слабкi духом люди, якi бояться труднощiв, не хочуть вирiшувати
життєвi проблеми. Їм краще втопити своє горе у чарчинi горiлки.
У таких людей немає нiяких iнтересiв, захоплень. Їм не цiкаво, як
живуть члени їхнiх родин. Пiдлiтки частiше це роблять «за компанiю»,
або беруть приклад з батькiв-алкоголiкiв. Вони не хочуть зрозумiти,
що ця звичка шкодить здоров’ю.
Менi так i хочеться сказати цим людям: «Зупинiться! Подивiться,
яке прекрасне життя! Ви ж цього не бачите! Зрозумiйте, що горiлка —
здоров’ю злодiйка!»
Морпак Анна Володимирiвна, 4 клас,
смт Петрове, Кiровоградська область

65

2.22

А що буде далi?

Йду я, в кулацi зжимаю
Кульку — у руцi тримаю.
Кулька гарна, червоненька,
А на сонцi вся жовтенька.

А яке майбутнє
У тих пиякiв?
Пiдуть з бляшанкою
До своїх землякiв.

Там квiтки розквiтають,
Тут пташки спiвають.
День прекрасний, все вдалось,
Тiльки шум машини ось...

Знову сядуть
Нетверезi у машину,
Знов, як тодi, —
Страшнiше комашини,

Виїжджає з повороту
Два п’яненьких iдiота.
Налякалась я машини,
Це не те, що комашини!

Знову машина
Якусь дитину налякає,
Знову дитина
З переляку кульки вiдпускає.

З переляку кульку вiдпустила,
I вона до сонця полетiла.
Ну що ж моє майбутнє пройде так?
Пiду куплю нову в унiвермаг.

Якось менi сумно
Думати про майбутнє пияк...
Постраждати можуть
Не тiльки кульки, як нiяк!

Пияки можуть бути
I серед близьких, i серед нас.
Не псуй своє майбутнє,
Будь тверезим повсякчас!
Верстюк Анастасiя Дмитрiвна, 6 клас,
м. Дружкiвка, Донецька область

2.23

У чому суть? А суть в сенканах!

Алкоголь.
Шкiдливий, гiркий.
Вбиває, дурманить, руйнує.
Алкоголь несе лиш смерть.
Отрута.

Тверезiсть.
Достойна, важлива.
Рятує, пiдносить, ощасливлює.
У тверезостi наша гiднiсть.
Рятiвниця.

Життя.
Довге, тверезе.
Минає, летить, чарує.
Ми стоїмо — життя втiкає.
Насолода.
Зьоменко Алiна Володимирiвна, 6 клас,
м. Буринь, Сумська область
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2.24

Японське хайку так чарує душу

Алкоголь вбива
I життя руйнує нам.
Ось таке бува.

В чому сенс життя?
В тверезостi сила!
Гарно i мило.

Не вживай спиртне.
Невже тобi це треба?
А життя ж мине.

Зьоменко Алiна Володимирiвна, 6 клас,
м. Буринь, Сумська область

2.25

Чому на свiтi так багато вдiв?

Ми живемо разом — двi Ганнусi: я та моя бабуся. Йдучи iз бабусею
разом додому, ми завжди спiлкуємось. Теми бувають рiзними.
Одного разу ми розмовляли про сусiдiв, хто в якому будинку
живе. Мiсто в нас невеличке, i в цьому районi у кожного своє подвiр’я.
Виявилося, що на вулицi Троїцькiй майже в кожнiй оселi живуть
немолодi вже люди — жiнки-вдови.
Чому це так? Чому чоловiки, проживши половину життя, так
рано покидають бiлий свiт? Їм би ще жити, зустрiчати весни, радiти
здобуткам своїх дiтей, голубити внучат...
А скiльки горя, слiз у очах їхнiх дружин! Вiд цього страждають
усi. I тi, хто так рано нас покинув, i тi, в яких на все життя залишився
на душi гiркий присмак вiд втрати близьких людей.
Чому жiнки живуть довше? Адже на їхнiх плечах лежать недоспанi ночi, коли маленькi дiти не дають спати. Нашi матерi виконують безлiч справ: прибирають у оселях, готують страви, займаються
пранням, шиють i прасують, несуть додому повнi кошики харчiв,
згинаючись пiд їх тягарем. Та хiба можна перерахувати, що роблять
вдома вже зморенi важкою працею жiнки!
Виявляється, що чоловiки в цей час нерiдко захоплюються «мiцними напоями». Вiд цього вони стають агресивними i знервованими.
Постiйного вживання алкоголю не витримує людський органiзм. Результатом є хвороби: iнсульти, iнфаркти та iншi небезпечнi захворювання, що часто призводить до сумних наслiдкiв.
Як достукатись до наших братiв, батькiв, дiдусiв?
Я думаю, треба обiйняти, пригорнутись до наших любих i попросити в них: «Я хочу, щоб ти був здоровий. Не пий! Не пали! Радiй
життю!»
Михайленко Ганна Олегiвна, 6 клас,
м. Гола Пристань, Херсонська область
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2.26

Сон

Телевiзор подивившись,
В ноутбук погравши,
В телефонi «посидiвши»,
Батькiв не спитавши,

У них на думцi лиш одне —
Пиво, горiлка, шампанське...
Спиртне.
А крихiтка важко зiтхає,
Крихiтка чуда чекає.

Натрудивши оченята,
Мозок утомивши,
Наш Захар заснув тихенько,
Навiть не накрившись.

«Мамо, тату, — ви ж злочинцi,
Ви вбиваєте мене!
Ви про п’янство позабудьте,
Бо бiда нас не мине.

Сон страшний не забарився —
I, як наслiдок, приснився.
Важка ситуацiя —
Деградує нацiя!

Мамко й татку — рiднi люди!
Ви ж собi не вороги!
Ви тяжку оцю недугу
Мусите перемогти!»

Гине юний цвiт країни —
Помирає щогодини.
Всi страждають вiд похмiлля,
Скрiзь залежнiсть й отупiння.

Тут Захар крiзь бiль проснувся,
Ледь отямившись од сну,
Лист писати заходився
Вiн народу своєму.

Скрiзь отрута — алкоголь,
I IQ у всiх вже — нуль!
Ллються скрiзь коктейлi зла,
В ЗМI — статистика сумна.

Задумаймось, українцi —
Дорослi i дiти,
Завжди в кожного є вибiр —
Пити чи не пити...

Облiк у наркологiв
Смертi алкоголiкiв,
Жахливi вбивства й ДТП,
Розборки i сяке-таке...

Така складна житейська штука,
Що скрiзь спокуса в дверi стука.
Пiддавшись слабкостi зненацька,
Помре твоя душа юнацька.

Рiки слiз уже морями стали,
А люди пить не припиняли.
Цей сон нiяк не вiдступав.
Захар вiд страху мокрим став.

Ти вже не зможеш зупинитись.
На дно лиш зможеш опуститись.
Скажи ти алкоголю «нi!» —
I краплi в рот ти не бери.

...Тихенько плаче у куточку
В однiй сiм’ї малий синочок.
Сумний, не радий той малий,
Бо тато мамi каже: «Лий!»

Тверезе життя — це доброта,
Тверезе життя — це чистота.
Звiльнись вiд важкого дурману —
I сон цей гнiтючий
Справжнiм нiколи не стане.

А мама йому й наливає,
Бо i вона алкоголiзмом страждає.

Зiнiна Юлiана Валерiївна, 7 клас,
с. Стара Жадова, Чернiвецька область
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2.27

Алкоголю — «Нi!»

Знає тато, знає мама,
Знає вся моя рiдня,
Що «напої» алкогольнi
Небезпечнi для життя.

Що не можна пити людям
Нi горiлку, нi вино,
Бо нi радостi, нi щастя
Це не дасть вам все одно.

Зiпсується лиш здоров’я,
Будуть сварки у сiм’ї...
Тож «напоям» алкогольним
Краще всiм сказати: «Нi!»
Батвiнська Крiстiна Сергiївна, 2 клас,
м. Київ

2.28

Бiль моїми вустами
Таточку, прошу тебе не пий!
Бачиш ти, як мама помирає.
Таточку, ти ж добрий й молодий.
Я ж тебе з роботи кожен день чекаю.
Таточку, колись було не так...
Ми були щасливою сiм’єю.
Ти нас вже не любиш?! I це факт.
Навiть i питати не посмiю.
Ти згадай, як ви колись iшли
З мамою дорогою за ручку.
Ти згадай той день, коли дарив
На всю вiчнiсть мамi ти обручку.
Ви ж не планували жити так!
Ви не планували цих iстерик в домi
I твоїх невиправданих атак,
Коли ти приходиш до нас п’яний.
Ви ж не планували розiйтись,
Ви хотiли спiльний дiм i дiток...
А сьогоднi нам самим рости
I чекати тебе тiльки лiтом.
Та ти знай, ми любимо тебе
Й сподiваємось, що буде добре,
Що для тебе головне — це ми,
Бо ж серденько в тебе чисте i хоробре.
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Переборе в тебе серце все:
Негаразди всi i слабку силу волi.
I погане все хай вiтер вiднесе
I розвiє спогади поганi десь у полi.
Лесковець Тетяна Володимирiвна, 4 клас,
с. Березове, Рiвненська область

2.29

Три дiдусi
У село приїхало репортерiв багато.
Вирiшили якесь цiкаве шоу знiмати.
Тричi село обколесили,
До участi трьох дiдусiв запросили.
Першого учасника запитали:
— Як ви своє життя влаштували?
Де працювали, чим займались?
Чи завжди оптимiстом залишались?
Чи до пляшки не прикладались?
Дiд трохи подумав i вiдповiв:
— Усе своє життя у селi я провiв.
Трактористом працював увесь вiк,
Спортзали вiдвiдати якось не встиг.
Замiсть штанг — у полi борони тягав,
А потiм i вдень, i вночi землю орав,
Сiяв, полiнкував, урожай збирав,
А взимку трактора до лiта знову готував.
Швидко пролетiло якось усе життя,
Та нi про що не жалкую я.
Є сiм’я у мене, дiти i онуки,
Працюємо з дружиною, не опускаємо руки.
А пити, я скажу вам, ще змолоду не звик,
Господар я удома, коханий чоловiк,
Я для синiв наставник, для доньки — добрий тато,
Та й у селi роботи завжди дуже багато.
Тож часу ми не гаємо,
Скажу вам, задарма.
— А скiльки, дiду, рокiв вам?
— Менi лише дев’яносто два.
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Тут черга до наступного учасника дiйшла:
— У школi працював я усе своє життя.
Уроки i походи, змагання й польовi роботи
Менi також не дали до спиртного звичку мати.
Учитель, всiм вiдомо, для дiток — iдеал,
I завжди я здорове життя пропагував.
Склалося добре i власне життя:
У мене велика i дружна сiм’я.
— Скiльки ж вам рокiв, скажiть нам усiм!
— Життя лиш починається. Менi сiмдесят сiм!
Ось до останнього учасника черга дiйшла...
Мабуть, найстарший. Яка борода!
I дихає тяжко, говорить повiльно, в очах пустота,
А зубiв у ротi вже майже нема.
До нього з тим самим питанням схилились:
— Як вiк прожили? Де постiйно трудились?
Чи спортом займались? Як? Де? I коли?
I ось що почули у вiдповiдь ми:
— Постiйної роботи якось я не мав,
Мабуть, iз-за цього я завжди страждав.
На життя заробляв пiдробiтками мало,
Так, аби на пляшку менi вистачало.
Спортом теж майже не займався:
Хiба що перебiжками до магазину,
Поки той не зачинявся.
Iнодi в дружини грошi вiдбирав,
От тодi фiзичну силу й витрачав.
Щось робити вдома сили не було,
Бо на ранок, звiсно, в головi гуло.
З сiм’єю не склалося, дружина пiшла...
Глядачi шокованi... Оце так дива!
— Скiльки ж, дiду, рокiв вам? — ведучий пита.
— Та вже незабаром буде тридцять два.
Матяж Веронiка Олександрiвна, 6 клас,
м. Днiпрорудне, Запорiзька область

71

2.30

Зелений змiй

У мого сусiда злiва
Поселився дивний звiр:
Не щебече, не кусає,
А сусiда веселить.

I для нього все в туманi,
Наче в казку вiн попав.
I живе собi в обманi...
Хоч насправдi вiн пропав.

Тiльки встане — i шукає
Звiра вiн свого,
Бо без нього пропадає
I не хоче нiчого.

Знову сварки у родинi,
Знову галас, шум i крик,
Плачуть дiти неупинно
Та сусiд до цього звик.

Звiр — не звiр, в народi кажуть —
«Змiй зелений захопив».
Не вiдпустить, а покаже,
Як вiн душi загубив.

Гей, сусiде, зупинися,
Озирнися навкруги,
Встань ти зранку — потрудися,
До родини поверни.

Бiднi дiти у сусiда!
Цiлий день вони самi,
Бо сусiд наш до обiду
Чарку знов перехилив.

Алкоголь — то не вiдрада,
Алкоголь — це зло i бiль.
Ось тобi моя порада:
Ти нiколи бiльш не пий!

Щастя буде у родинi,
Повнiй радостi й добра,
Замiсть змiя заведи ти
Чи собаку, чи кота!
Наумянов Iлля Павлович, 6 клас,
м. Кривий Рiг, Днiпропетровська область

2.31

Тату, не пий! (Образок)

Чи знає хтось, що вiдчуває дитина, коли в домi сварка, коли мама
хапає своїх дiтей за руку i тiкає геть iз хати вiд п’яного чоловiка? Чи
знає хтось, що вiдчуває тiєї митi дитина, що вiдбувається у її бiдолашному серцi? На що перетворює життя дитини оковита, випита її
татком? Її дитинство закiнчується, тiльки-но почавшись. Замiсть того,
щоб нiжитися у теплому лiжечку зимової пори, дивитися мультики, як
її однолiтки, вона мусить разом iз мамою тiкати кудись: на вулицю,
до спiвчутливих сусiдiв, кудись у невiдомiсть, де можна сховатися вiд
хмiльного татка...
Повiває легенький вiтерець. Яринка стоїть пiд безмежним куполом нiчного неба i дивиться на зорi. Он замиготiла зiрочка в сузiр’ї
Лiри. Он Велика Ведмедиця зi своїм Ведмежам величаво виднiється
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на фонi зiрок... Дiвчинка посмiхнулася: ну прямо як вона зараз зi своєю
мамою.
Яринка вже навчилася знаходити деякi сузiр’я, про них їй розказувала мама ще тодi, давно, коли їй було 7 рокiв. Вони часто
споглядають нiчне небо. Удвох, коли татковi вони «заважають», дратують його, бо випита ним оковита пройшлася по всiх татових клiтинах,
по всiх його органах, помутила його свiтлий розум, згубила все чисте,
свiтле, нiжне, що було у його душi.
Ось небо на мить прорiзало яскраве свiтло.
— Мамо, швидше загадай бажання, — зiрка падає!
— Ох, дитино-дитино, — зiтхнула жiнка, провела рукою по дитячiй голiвцi, пригорнула до себе маленьке тiльце, а по її щоцi скотилася
пекуча сльоза.
Звичайно, донька помiтила це, але нiчого не сказала, тiльки взяла
неньку за руку, мiцнiше стисла її у своїх гарячих руках.
— Знаєш, мамо, я кожен раз загадую бажання на зiрках, щоб
ти нiколи-нiколи не плакала, а наш тато став таким же люблячим,
веселим, як i ранiше. Я думаю, що цього разу моє бажання обов’язково
здiйсниться, бо сьогоднi небо вiдкрите для всiх, хто просить. А я цього
дуже-дуже хочу!
Так i стоять цi двi фiгури на фонi мiсячного сяйва та зоряного
неба, поки тато не засне та їм можна буде тихенько-тихенько пройти
до дитячої кiмнати i прилягти, бо до ранку вже не так i далеко.
— Тату! Таточку! Не пий! Я тебе дуже люблю! — прошепотiла
у темряву Яринка.
Ванюшенко Руслана Ярославiвна, 7 клас,
с. Матвiївка, Харкiвська область

2.32

Хлопчик, який мрiяв побачити море

Маленький Мишко, скiльки себе пам’ятав, найбiльше мрiяв побачити море. На жаль, його батьки нiколи не їздили у вiдпустку до
моря. Вони взагалi активно не вiдпочивали. Мишковi це пояснювали
вiдсутнiстю коштiв. Хоч батьки й не були безробiтними, грошей у сiм’ї
завжди не вистачало. Справа в тому, що тато хлопчика пив. Майже
щодня, кожного вечора повертався додому п’яним. Тверезим Мишко
мiг побачити його лише вранцi.
Хлопчик дуже любив своїх батькiв. Вiн безлiч разiв умовляв тата
покинути пити. Батько обiцяв, навiть присягався йому, але наступного
дня знову приходив п’яним. Вiн ображав маму, iнодi батьки сварились.
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Мишко завжди намагався захистити матiр, але вiн був ще малий. Вiн
дуже страждав вiд безсилля щось змiнити на краще.
Навчання в школi давалося йому нелегко. Мишко дуже хотiв
порадувати своїх батькiв i намагався добре вчитися, щоб їм було
приємно. На жаль, батьковi це було байдуже — вiн навiть не знав,
у якому класi навчається його син. В iнших дiтей були комп’ютери
та iнтернет, їм набагато легше було виконувати домашнi завдання
та додатковi творчi роботи. Бiдолашний Мишко багато разiв просив
батькiв подарувати комп’ютер, але йому завжди пояснювали, що зараз
на такий дорогий подарунок у них немає грошей, i обiцяли подарувати
наступного року. На жаль, нiчого не змiнювалося.
Хлопчик багато читав, постiйно вiдвiдував бiблiотеку. Багато
часу вiн витрачав на реферати: важко було написати гарним почерком
кiлька великих сторiнок, оформити першу сторiнку та намалювати
схеми та iлюстрацiї.
Що й казати, одягався Мишко дуже скромно (навiть, можна
сказати, бiдно). Вiн завжди був чистим i охайним, але дiти в класi
дражнили його «опудалом» та «волоцюгою». Дружити з ним бажаючих не було. Хлопчика нiколи не запрошували до гри i майже кожного
дня принижували злими жартами. Мишко дуже соромився i нiколи не
розповiдав у школi про домашнi проблеми. Свiй снiданок — маленький бутерброд — вiн був змушений з’їдати крадькома. До шкiльної
їдальнi хлопчик нiколи не ходив. Частенько пiсля повернення додому
Мишко бачив жахливий безлад та недоїдки замiсть обiду: то батько
з «друзями» заходили пити горiлку.
Багато рокiв Мишко збирав кошти на комп’ютер, та одного разу
сталося лихо. Батьковi були потрiбнi грошi на горiлку, i, довго не
роздумуючи, вiн забрав усе iз синової скарбнички. Хлопчик довго
плакав, та грошей було вже не повернути.
Мишко багато мрiяв, як би було добре, щоб батько не пив. Вiн
уявляв собi, що тато приходить додому тверезий та приносить мамi
квiти, а йому — солодощi. Вiн мрiяв про справжнi днi народження
з друзями та подарунками. Бiдолашний хлопчик не бачив у життi
щастя.
Одного зимового вечора сталася бiда. Батько був дуже п’яний
i розлючений. Вiн схопив ножа та з божевiльними очима кинувся на
матiр. Але Мишко стрибнув йому назустрiч та отримав ножа в серце.
Через три днi Мишка поховали. Вiн так i не побачив моря...
Лiтвiнова Анастасiя Володимирiвна, 7 клас,
м. Южноукраїнськ, Миколаївська область
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2.33

Тверезi батьки — здоровi та щасливi дiти
Зимова негода закралась у моє серце... Сумно.
Хвилини, днi, роки пiшли... Безповоротно.
Пролiтають блискавкою невеселi думки... Бентежно.
Частина життя прожита... Безплiдно.
Ранiше я не задумувалась про все. Печально.
Як хочеться повернути втрачене! Безнадiйно.
Наркотики, алкоголь, цигарки — страшно.
Обличчя багатьох друзiв... та моє...
Дивляться тiльки з альбому... Прощально.
Не повторити моїх помилок — це повчально.
Бо я пройшла через це —
Це страшно, смертельно, печально...
Сокальська Валентина Андрiївна, 8 клас,
с. Вербiвцi, Тернопiльська область

2.34

Запеклий ворог — алкоголь

Звичок є в людей багато
I у буднi, i на свято.
Є й такi, що шкодять всiм,
Про одну з них розповiм.

Юний друже! Пам’ятай!
Спиртне пить не поспiшай,
Бо тодi будуть в життi
Лише дуже страшнi днi.

Небезпечний для людини,
Особливо для дитини —
Як же зветься цей «король»?
Ну звичайно — алкоголь.

Алкоголь забере все,
Сто хвороб ще принесе,
I не тiльки їх тобi,
А й усiй твоїй рiднi.

Якщо мешкає в родинi,
Бiйки й сварки там щоднини.
Дiти там не знають ласки,
Пiснi маминої, казки.

Свiт для тебе помарнiє.
Не здiйсняться свiтлi мрiї.
Вiдречуться друзi всi,
I не матимеш сiм’ї.

На автошляхах живе,
Часто коїть ДТП,
Забира життя людей,
Сиротить їхнiх дiтей.

Краще спортом ти займайся,
Труднощам не пiддавайся,
Бережи людське буття
I цiнуй своє життя.
Мартим’янова Дар’я Олегiвна, 7 клас,
м. Тростянець, Сумська область
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2.35

Обери здорове життя!

Кожна нормальна людина з роками розвивається, бiльше знає,
бiльше вмiє, бiльше отримує вiддачi за свої знання i працю. А людина,
яка вживає алкоголь, навпаки: поступово деградує, тупiшає, втрачає
знання i навички. Також помiтно погiршується характер людини, вона
стає дратiвливою i ображає iнших, особливо тих, хто найближче до неї:
батькiв, дружин, дiтей.
Менi особливо жаль дiтей, якi вдома бачать сварки та бiйки,
щодня перебувають у страху. Такi дiти навiть не люблять свята́, бо
знають, чим святкування може закiнчитися у їхнiй хатi.
Харченко Євгенiя, 6 клас,
с. Яковлiвка, Одеська область

2.36

В раю (байка)

На глум вiддать своє життя
Достатньо легко, брате,
I вже не буде вороття,
Людина себе втратить.

Якби знайти можливiсть ту,
Яка б вiдволiкала.
Тодi, мабуть, моє життя
Як райдуга сiяло».

В небеснiм раї наш Адам
Нудився на осоннi.
Давав вiн iмена хмаркам
Й лiчив берези соннi.

Аж де не взявся — змiй повзе,
Навкруг звиває кiльця,
Шепоче м’яко, не гризе
Адамовеє тiльце.

Робити нiчого було,
Про майбуття не думав.
Навколо нього все цвiло,
А вiн лиш чуба чухав:

«О, засiб певний в мене є,
Витриманий вiками.
Як хочеш, золотце моє,
Я дам тобi сто грамiв».

«Стомився я вiд всiх турбот,
Не здужаю проблеми.
Вiд цих печалей i скорбот
У мене вже мiгренi.

З тих пiр змiнилось все навкруг:
Рай зник, як та пилина,
Адам же, наш сердечний друг,
Вже бiльше не людина.

Лежить щоденно у багнi —
I тiльки сни зостались
Про рай, берези i хмарки...
Чому усе так сталось?!
Грiнько Алiна Сергiївна, 9 клас,
м. Сватове, Луганська область
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2.37

Iз Змiєм Зеленим подружиш —
життя своє, друже, загубиш!

Людина створена для щастя, як пташка для польоту. I коли в сiм’ї
народжується це маленьке диво, цей сонячний промiнчик — чи то син,
чи то донечка, тодi радiють всi: мама, тато, бабуся i дiдусь, вся родина
i знайомi.
На планетi Земля народилася Людина! Його любили всi. Це було миле, синьооке хлоп’я з русявим, густим волоссям та чудовою
посмiшкою.
Зажди був усмiхненим, веселим та доброзичливим. Дитинство
його було щасливим, бо його любили, оберiгали, просто обожнювали.
Вiн пiдростав, набирався сил, рiс чесним i справедливим хлопчиком,
поважав старших, гарно вчився та допомагав iншим. Його чекало
велике майбутнє!
Але поряд з добром завжди ходить i зло. Коли вiн закiнчив
навчання i почав працювати, в нього з’явилися свої грошi i, звичайно,
друзi — багато друзiв. Вечiрки, дискотеки, гарнi дiвчата, сигарети
i, звичайно, алкоголь.
Незабаром вiн зустрiв дiвчину, в яку закохався з першого погляду.
Це була моя мама. Вiн говорив їй гарнi слова, дарував квiти та подарунки, казав, що кращої за неї немає в усьому свiтi. Вона повiрила,
покохала щиро i була дуже щасливою. А через рiк народилася я —
дiвчинка Настя, з такими ж глибокими, мов океан, очима, русявим
волоссям. Всi оточуючi казали, що я — копiя тата.
У нас була дружня та чудова сiм’я. Але незабаром знову з’явилися старi «друзi», i минуле нагадало про себе. Зелений Змiй заволодiв
серцем мого тата: вечiрки, гулянки, сигарети та алкоголь. Гiрко плакала моя мама, його батьки благали зупинитися. Та все було марно.
Вiн не хотiв нiкого навiть слухати.
Тридцять два роки прожити на Землi — це зовсiм мало: одна
мить. Стою бiля могили, де похований мiй батько, моя опора, моя
надiя, мiй бiль. На квiти рясно капають сльози, але я їх не помiчаю,
для мене немов погасло сонце, зупинився час, а в серцi глибока,
пекуча рана. Менi хочеться кричати на весь свiт: «Люди, зупинiться на
слизькiй дорозi! Вона веде до бiди та скорботи. Не пийте вина i горiлки,
тому що це шлях в нiкуди. Мiй тато покинув цей свiт таким молодим!
Зелений Змiй загубив його. Недаремно його так називають, адже вiн
губить душi, вбиває в людинi все святе i чисте, руйнує сiм’ї, робить
сиротами дiтей».
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Я благаю всiх: зупинiться! Життя таке прекрасне, не варто губити його. Я залишилася, наче пташка з перебитим крилом, яка не скоро
злетить, тому що рана глибока та болюча. Я втратила тата, i, на жаль
я не одна така на цiй Землi.
А все могло б бути зовсiм iнакше. Я могла б бути щасливою
у своїй сiм’ї та пишатися своїм татком.
Якби не Зелений Змiй...
Євсеєва Анастасiя Денисiвна, 9 клас,
с. Колюхiв, Вiнницька область

2.38

Суперечка мiж Мiфом i Фактом

Мiф: Щоб завжди бути у центрi уваги, а також у пiднесеному
настрої, необхiдно вживати алкогольнi «напої», так як вони додають
упевненостi й пiднiмають настрiй.
Факт: Нi, навпаки, щоб бути привабливою людиною, необхiдно
вести здоровий спосiб життя, забути про шкiдливi звички, тому що
вони в цiлому негативно впливають на людину.
Мiф: А я вважаю, що тiльки тодi, коли ти споживаєш алкогольнi
«напої», та ще при цьому палиш, то ти «крутий», у тебе багато друзiв,
якi тебе у всьому пiдтримують i поважають.
Факт: Ти помиляєшся! Хiба можна назвати друзями тих людей,
якi з тобою лише те i роблять, що вживають спиртнi вироби, «доганяючись» при цьому цигаркою? Я впевнений, що у складнiй ситуацiї ти
не дочекаєшся допомоги вiд таких «друзiв», ти будеш сам долати свої
труднощi.
Мiф: Але шкiдливi звички — це так прикольно i популярно,
особливо серед учнiвської молодi.
Факт: Шкiдливi звички — це рiзнi види вiдхилення вiд здорового
способу життя. Їх наслiдки для кожної окремої особи i для суспiльства
в цiлому досить сумнi. Вони перешкоджають людинi розвиватися як
розумово, так i фiзично.
Мiф: Зiзнатись чесно, твої слова мене змусили замислитись над
цiєю проблемою. До цього я вважав, що це дiйсно «круто», постiйно
перебуваю у центрi уваги, що я не такий, як всi.
Факт: Я дуже радий, що менi вдалося тебе в деякiй мiрi переконати переглянути свої погляди щодо шкiдливих звичок.
Мiф: Так, менi дiйсно є над чим помiркувати.
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Факт: Запам’ятай: бути здоровою людиною — це велике щастя.
Навiщо псувати своє здоров’я, залежати вiд нiкотину, алкоголю тощо?
Вiзьми на себе вiдповiдальнiсть за своє майбутнє!
Верхоляк Дарiя Вiкторiвна, 8 клас,
с. Дем’янiвка, Херсонська область

2.39

Страшний вибiр

Маленька Катруся нiяк не хотiла iти спати: батька ще не було
вдома. Мама також не поспiшала вiдпочивати, шукаючи хатньої роботи. Старший на два роки Сергiйко не виходив iз кiмнати, вiдчуваючи
якийсь невидимий неспокiй.
Нарештi на сходах почулись кроки, i дiвчинка, не чекаючи дзвiнка
у дверi, миттю їх вiдчинила. На порозi стояв незнайомий чоловiк,
а поряд iз ним, хитаючись, нетверезий батько. Чоловiк завiв його
у хату й мовчки вийшов. У Катрусинiй душi вирували два почуття:
радiсть через те, що батько нарештi вдома, та незрозумiлий страх.
Подивившись на матусю, донька зрозумiла, що та дуже переживає.
Тiльки зараз дiвча помiтило, як на десять рокiв постарiла ненька за
цi два мiсяцi. Обличчя було дуже блiдим, губи посинiли.
Раптом тато, не втримавшись на ногах, сповз на пiдлогу. Реакцiя
матерi шокувала доньку. Матуся, схопивши чоловiка за чорну чуприну, почала бити його головою об стiну. Катруся намагалась захистити
маленьким тiльцем нетверезого батька. Сергiйко вибiг iз своєї кiмнати,
благаючи матiр припинити.
Коли усе скiнчилось, батько пiдвiвся, обiйняв доньку та попросив довести його до лiжка. Усю нiч Катруся прислухалась, чи дихає
батько. Вона згадувала тi днi, коли тато, тверезий та веселий, закидав своїх дiтей цукерками, солодкою водою та жувальними ґумками.
Здавалося, дитячому щастю не буде кiнця.
Катруся та Сергiйко пробудилися рано. Нiби якась невидима рука
вела їх у сусiдню кiмнату. Вiдчинивши дверi, дiти побачили батька,
який стояв навколiшках перед мамою.
— Дiти, — сказала блiда та схвильована мати, — ми iз татом
вирiшили розлучитися, тому вам потрiбно вирiшити, iз ким ви хочете
жити.
— Iз татом, — в один голос вiдповiли дiти.
Матiр гiрко заплакала...
Руднєва Анна Станiславiвна, 8 клас,
м. Гайсин, Вiнницька область
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2.40

Не хочу я вживати алкоголю

Є на свiтi велика бiда,
Прозора вона, як вода.
Ця рiдина людей вбиває,
«Алкоголь» — таку назву має.

З коханими спиртне нас розлучає,
Мiцне здоров’я в людей забирає.
Алкоголь — це просто жах,
I злiсть, i бiль у нас в очах.

Нашi тiла руйнує спиртне,
I ця бiда нiколи не мине.
Вона руйнує всiм життя,
В людей зникають почуття.

Алкоголь нiколи не треба вживати,
Поради цi слiд пам’ятати.
Треба, щоб було тверезе життя
I щасливе, свiтле, гарне майбуття!

Мацола Наталiя Станiславiвна, 6 клас,
м. Буринь, Сумська область

2.41

ППП, або...

Прийшли пiдлiтки на подвiр’я. Присiли, поговорили, покурили.
— Пропоную по пивку, — промовив Петро.
— Пропозицiю приймаю, — погодилася Полiна. — Покайфуємо.
Павло посмiхнувся, передчуваючи приємний присмак пива. Побiг
посланець за пiйлом, повернувся, прихопивши i портвейн.
Пиятика почалася. Пляшка пiнного переходила, порожнiючи. Потiм повторили... Похитуючись, пiшли провулком, прискiпуючись до
пацанiв. Плювали, пащекували.3
— Паразит!
— Пройда!
Похiтливий погляд на подругу, пропозицiя. Посварилися.
Почалася «потасовка»: пiдлiтки, погрожуючи, пручалися, пiдстрибували, переверталися, пригиналися, падали... Пiдiйшов Пикатий — пролунав пострiл iз пневматичного пiстолета. Поодинокi перехожi перелякано поглядали на пиякiв, пенсiонер подзвонив у полiцiю.
Панiка...
Приїхали правоохоронцi — пiдлiтки пропали.
Павло побiг до пiд’їзду, причаївся. «Предки», побачивши порваний «прикид», плями, переглянулися, похнюпились...
Прийшов полiцейський — почались перемовини: порушив, побив,
пив...
Переляк паралiзував Павла. На паперi — признання. Повiрили...
3 Пащекувати — говорити недоброзичливо, злобливо або пишномовно, беззмiстовно; базiкати, теревенити.
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Прилiг на постiль, прикрив повiки. Примарилось: престрашнi
пики, полум’я з пащi, плач, поклики: «Пий! Пий!» П’яницi, перевертнi,
потвори простягали покрученi пальцi, примушуючи подивитись на
палаюче полум’я — пекло!
Павло прокинувся — пiт патьоками... Подивився — «портрет»
препаскудний, подумав: «Пиятика — проблеми, пороки, порожнеча,
перегар, пригнiченiсть, потухлий погляд...» Питання — пити чи не пити? — пропало. Пригода перевернула погляди пiдлiтка. Почав писати
правила: поряднiсть, пошана, правда, працьовитiсть, професiоналiзм,
презирство п’янству, пийте пепсi.
Р.S. Пропоную подумати: ППП — це... (варiант: «Пiдлiтки проти
пияцтва», «Повчальна погана пригода», «Пити — падати в прiрву»).
Сердюк Олександра Олегiвна, 9 клас,
м. Барвiнкове, Харкiвська область

2.42

Сердце малыша
Маленький мальчик хочет ласки,
Но он смотрит на папу с опаской,
Взгляд у папы сегодня строгий,
И стоит он с ремнём у порога.
А в квартире прокурены вещи,
Нездоровый, прогнивший запах.
Под кроватью бутылок много,
Их убрать бы куда подальше.
По ночам очень плохо спится,
Эти монстры мальчишку тревожат...
И такое странное чувство
Его каждым вечером гложет.
Позабыл он простое счастье,
Он не помнит больше улыбки,
Что дарил ему раньше папа,
Когда не было этой бутылки.
И вся боль его затаилась
В маленьком хрупком сердечке.
Мир жесток не понаслышке:
Алкоголь рушит жизнь слишком быстро...
Онищенко Яна Игоревна, 10 класс,
пгт Андреевка, Донецкая область
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2.43

Тверезiсть — запорука щасливого
майбутнього, або Прикрий випадок (новела)

Холодний осiннiй ранок потонув у сизому туманi. Здавалося, що
ще трiшки — i вже зовсiм не буде видно нiчого перед собою. Але якщо
добре вдивитись вдаль, то можна було побачити миготiння вогникiв.
Це були фари потяга, якi освiтлювали шлях перед собою — залiзничну
колiю. Ще мить — i потяг прибув на станцiю. Розчинилися великi скрипучi дверi. Тi, хто прибув до мiсця призначення, виходили з вагону,
а iншi — заходили. Останньою до потяга увiйшла Вiра Григорiвна.
Це була висока струнка жiнка, стильно та зi смаком одягнена,
з немалою сумкою у руках, наповненою домашнiми смаколиками. Очi
у неї були сумнi, але в їх глибинi жеврiли вогники надiї, що так
нагадували свiтло фар у цей туманний ранок.
Вона оглянула весь вагон i вирiшила сiсти на вiльнiй лавi бiля
вiкна. Починало свiтати. Густий туман уже розвiявся, а за вiкном меркотiли голi дерева, на яких ще де-iнде залишались одинокi листочки.
Ця меланхолiчна осiння атмосфера навiювала пасажирам спогади. Не
давали спокою вони i Вiрi Григорiвнi. Це були думки про найприємнiшi
моменти її життя.
Скiльки було радостi, коли вона, молода й успiшна, винесла
з пологового будинку найдорожчий згорточок, де їх обох зустрiчав
щасливий татусь. Материнське серце млiло вiд приємних спогадiв про
сина. Здається, ще вчора вiн вимовив перше слово «мама», незабаром
став школяриком, отримав перший похвальний лист, яким надалi
тiшив батькiв щороку. На устах Вiри Григорiвни розцвiла усмiшка,
коли вона пригадала сiмейну поїздку на море, вiдпочинок в горах,
сходження їхнього Микити, разом з ними, на Говерлу... Цi спогади
вривалися в її голову один за одним. Це були щасливi моменти, та
раптом їх обiрвала гiрка сльоза, що стiкала по її щоцi. Вiра Григорiвна
пригадала той прикрий випадок, який змiнив життя їхньої сiм’ї.
Це був осiннiй вечiр рiвно рiк тому. Микита з друзями пiшов
на дискотеку. Настрiй у хлопцiв був пiднесений. Хтось з компанiї
запропонував продовжити вечiр пляшкою спиртного. Спокiйному та
домашньому хлопцевi було соромно вiдмовитись вiд чарки. Згодом алкоголь почав впливати на свiдомiсть хлопцiв. Вони уявили себе «крутими та гоноровими». Незабаром в компанiї зчинилась бiйка, в яку
втрапив i Микита. Хтось ударив юнака пiд ребра. В поривi яростi вiн
вiдповiв сильним ударом одному з хлопцiв у висок, адже був спортсменом. Проте швидко отямився i почав розбороняти п’яну компанiю.
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На щастя, конфлiкт швидко розв’язався i всi розiйшлися додому.
Микита тихо переступив порiг своєї квартири, щоб мама не побачила його в нетверезому станi. Йому було соромно за свiй вчинок,
бо ранiше вiн нiколи не вживав алкоголю i вважав це неприйнятним
для молодi. Правдами й неправдами йому вдалося приховати це вiд
батькiв.
Наступного дня одному з хлопцiв стало зле: почало паморочитися
в головi та час вiд часу вiн втрачав свiдомiсть. А вже наступного ранку
вiн помер. Як виявилось згодом — вiд крововиливу в головний мозок.
Це був той самий хлопець, якого вдарив Микита. Хлопець не знав,
чи спонтанний удар є причиною смертi приятеля, але у глибинi душi
вiдчував сором i провину за свiй вчинок. Саме тому Микита не провiв
знайомого в останню путь. На похоронi Iгоря Микити не було.
З приводу смертi юнака почали вести розслiдування. Одним iз
пiдозрюваних стає Микита. Його батьки не можуть повiрити у це,
а батьки Iгоря не можуть пробачити йому цей вчинок. За вироком суду
хлопець опиняється в колонiї для неповнолiтнiх. Саме сюди сьогоднi
й прямує Вiра Григорiвна.
Ось i настала мить довгожданої зустрiчi. Мати з сином мiцно
обiйнялися. Вiдчувалась їхня любов один до одного. Вiра Григорiвна
трималася, як могла. А Микитi було важко стримувати свої емоцiї.
В його очах блистiли сльози. Як важко було Микитi в колонiї, в оточеннi пiдлiткiв, зiпсованих алкоголем, наркотиками, тютюном! Але вiн
твердо вирiшив не говорити про це матерi. Хлопець усвiдомлював,
що спокутує свою вину за свiй же вчинок. А причиною всього цього
був алкоголь. Мати з сином довго розмовляли, дiлилися пережитими
емоцiями. А наприкiнцi зустрiчi син попросив, щоб мама передала лист
батькам Iгоря, де просив у них пробачення за скоєне.
Пiсля того, як мати поїхала, хлопець ще довго обдумував цю
прикру i неприємну ситуацiю, i як алкоголь кардинально змiнив його
життя. Але ще все можна змiнити, адже кожен є ковалем власного
щастя i його майбутнє у власних руках.
Микита ще довго мрiяв про майбутнє. Планував, як наступного
року закiнчить школу, вступить до омрiяного вишу, а все це залишиться далеко-далеко, як страшний сон. Микита свiдомо вирiшив, що
нiколи не буде вживати алкоголю, а вестиме лише тверезий спосiб
життя. Хлопець на власному досвiдi переконався, що алкоголь завдає
великого болю, ранить душу i навiть забирає життя.
Собуцька Iрина Петрiвна, 9 клас,
м. Луцьк
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2.44

Спостерiгала я картину

Спостерiгала я картину —
Ну просто жах! А бiль яка,
Як мати змушує дитину
Жебракувати, а сама...

Бо дуже їй «хотiлось пити» —
Вона казала саме так.
Дитинi важко зрозумiти,
У чому рiч, i що, i як.

Сама, у станi особливiм,
Коли горiлкою так тхне...
Менi здалося на хвилину,
Що зовсiм трiшки — i впаде.

— Життя за призмою стакана —
Не в цьому справжнiй сенс життя.
Яка у вас дитина гарна!
Турботлива — хоч i мала.

Вона кричала i сварила
Своє залякане хлоп’я,
Що вiн принiс лише хлiбину,
Нiхто не дав йому рубля.

Вона для вас руйнує гори,
Вона вiд спраги вас спаса...
Але задумайтесь на мить,
Що час так скоро пролетить,

I що побачить ваш синочок?
На жаль, порожнi лиш пляшки
I маму, що лежить в куточку
I випить хоче, як завжди...
Набока Олександра Вiталiївна, 8 клас,
смт Щербинiвка, Донецька область

2.45

Тату, не вбивай!

Сьогоднi я прокинулась вiд шуму, який лунав з кухнi. Побiгши
туди, побачила свого тата п’яного.
Вiн невпинно кричав на маму i розмахував руками перед її обличчям. Крiзь щiлину дверей я помiтила, як на маминому обличчi з’явилася кров. Пiдбiгши до нього, я благала зi сльозами на очах, щоб вiн
припинив це робити, а в результатi батько накричав на мене, сильно
взяв за руку i вiдвiв до моєї кiмнати.
Менi було боляче i страшно за свою матусю. Сидiла у кутку,
i в моїй душi зароджувалася ненависть до цього чоловiка, який звався
моїм батьком i перiодично пiсля гучного «святкування» зi своїми
друзями iз завзяттям лупцював маму.
Я згадувала слова, якi менi говорила бабуся, що алкоголь людей
перетворює на звiрiв, в їхньому органiзмi цей «напiй» руйнує все живе.
Звiсно, можливо, через мiй ще дитячий вiк не всi примхи життя менi
вiдомi. Втiм, у свої 9 рокiв я точно розумiю, що алкоголь — це зло,
вiн знищує все людське в людинi. Виникає лише питання: чому безлiч
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людей так полюбляють цю ганебну випивку? Чому?! Навiщо вони
п’ють?
Я вже звикла, що батько завжди повертається пiсля роботи п’яним. Можливо, вiн п’є, бо так роблять iншi його друзi. Але як же
я i мама?
Ось одного разу, гуляючи з мамою парком, ми побачили, як на
лавочцi спав чоловiк, а бiля нього лежали кiлька пустих пляшок.
Я запитувала у мами, що з тим чоловiком, чому вiн тут, а не вдома
на лiжечку. Ненька вiдповiдала, що не знає, i одразу опустила очi,
немов щось прагнула приховати. Проте частково правда вже була менi
вiдома, бо на цьому мiсцi мiг спати будь-який iнший чоловiк, навiть
мiй батько.
Вчора я з матусею гралась i хотiла, щоб вона прочитала менi
книжку. Коли мама подивилась на полицю, то не побачила шкатулки
з коштовностями. Я не зрозумiла, де вона могла загубилась, оскiльки
окрiм неньки нiхто не користувався нею. Шукаючи її, я побачила,
як прийшов тато додому — знову п’яний i знову почав на маму
кричати i бити, а я знову почала плакати. Звiсно, пропажа шкатулки —
батькова робота.
Ще було багато випадкiв, коли я вiдчувала бiль вiд батька. Мої
бажання нiколи не були стимулом для нього. Все, що могла я мати
(iграшки, одяг, книжки), тато обмiнював на чарку, бо, як вiн стверджує, «так легше». Можливо, так. Але менi хочеться мати тверезого
батька, а не чоловiка, який шукає легкої дороги.
Незважаючи на все, я звертаюся: «Тату, не вбивай мене i маму.
Ми жити хочемо! Ми — одна сiм’я!»
Михайлiв Дiана Володимирiвна, 9 клас,
с. Iванiвка, Тернопiльська область

2.46

А може, то була уже межа
Я в «Однокласники» зайшов хвилин на п’ять,
Бо перед тим, як вже лягати спати,
Люблю свiтлини друзiв погортати
Чи, може, кого з святом привiтать.
Та раптом я помiтив знак лихий —
Чотири фото, що лякали дуже.
Їх би помiтив будь-який байдужий.
Вони — i бiль, i крик, i натяк злий.
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Рука в кровi i цвинтар у хрестах,
Слова прощання, в темряву драбина...
Таке побачиш — i мороз по спинi...
Звiдки ж узявся цей суцiльний жах?!
Цi фото дiвчини знайомої, Олени.
Вона iз восьмого, молодша лиш на рiк.
Сьогоднi ввечерi я чув: з її квартири
Доносився постiйно п’яний крик.
А потiм бився посуд, чулась лайка,
Кричала жiнка, потiм ґвалт той стих.
Там хтось спiвав протяжно, неприємно.
Лунав жiночий, чоловiчий смiх.
Таке буває часто в тiй квартирi.
А зранку знов Олена в школу йде.
Холодний погляд, посмiшка нещира...
I та ж дорога до батькiв веде.
Вдивлявсь у фото, прагнув зрозумiти,
Що з нею вiдбулося у той час.
Чому такi страхаючi свiтлини
Вона там розмiстила напоказ?
Нарештi ранок... Я iду до школи,
I на перервi бачу: йде вона.
Холодний погляд, посмiшка нещира,
Припухлi очi, стомлена, сумна...
Скажiть, будь ласка, як же жити дiтям,
Чиї батьки отак безбожно п’ють?
Дiтей не бачать i, на жаль, не чують.
Вони ж їх так до лиха доведуть!
* * *
Учора то були лише свiтлини...
А може, то була уже межа?
Межа життя i смертi. Бо в родинi
Ця дiвчинка самотня i чужа.
Мартищенко Iлля Олександрович, 9 клас,
м. Лисичанськ, Луганська область
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2.47

Як горiлка на свiтi з’явилася

Давненько це було. Ще тодi, коли люди жили щасливо, горя
й бiди не знаючи. Пiснi були веселi, посмiшки щирi, як те золото, праця
не була обтяжливою, а навпаки — веселила тiло й душу.
Не знали тодi люди, що недовго пануватиме щастя над свiтом.
Не вiдали вони, що спостерiгає за ними чорт, уважно придивляючись
до моторних парубкiв, крутобедрих дiвок, працьовитих чоловiкiв та
хитрих молодиць. I тим паче не знали вони, що заздрить їм чорт почорному, бажаючи стерти щирi посмiшки та радiсний блиск в очах.
«Бодай вам лише лихо знати, бодай би злиднi оселилися в хатах
ваших!» — казився нечистий. Аж змарнiв, почорнiв ще бiльше. I втратила блиск шерсть жорстка, i ледь на ногах ще стояв. Перетворився на
ще бiльше страховище, нiж був. Та мало зважав на те. День за днем,
нiч за нiччю гризли його думи невеселi та тяжкi, як той камiнь.
«Що б таке зробити, що б таке вигадати, щоб життя їм бiльш
медом не здавалося?» — безперестанку крутилося в головi чортячiй.
I не дивно це: як тiльки сотворили людей перших, як тiльки погнали
Адама та Єву з раю, то все не йметься роду нечистому. Все думають,
як би ще бiльш дошкулити людям безталанним.
Й така думка в довбешцi чортячiй, i така, i така, i така... Але
нiчого не пiдходить. Все здається якимось занадто добреньким та
м’якеньким. Зовсiм погано стало нечистому. Невже капостi нiякої
вигадати не може? Невже не зватиметься чортом нечистим?
Аж поки не зачепився погляд його за плющ зелений. I згадався
чорту батько його, котрий оманою людей перших зi шляху вiрного
зiштовхнув. I розсмiявся чорт:
— Побачимо, чи довго ще радiти будете, дорогенькi!
З реготом цим i полетiв вiн над свiтом. Довго летiв, придивляючись до всього того, до чого можна придивитися. I взяв вiн мiшок
великий з собою. Для чого? Зараз дiзнаємось.
Бачить чорт лайку мiцну двох товаришiв — i хвать! Смiючись
мерзенно, тi слова в мiшок той чародiйський кидає.
Летить далi. Бачить: дитина, невинно скривджена, гiркими слiзьми заливається. I знову чорту радiсть! Краде тi сльози чистi — та
в лантух той кидає.
О, i тут ще дещо цiкаве: бачить, що забиває чоловiк дружину
свою, наче звiр. Гарчить, волає, а вона все стогне тяжко, сердешна.
Зовсiм зрадiв нечистий! Майже багатство справжнє! Тут тобi
i ревнощi шаленi, i гнiв тяжкий, i зрада... Дiйсно, повний букет!
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Смiється з глумом чорт, все до лантуха кидає, зупинитися не
може. I чого там тiльки не було! Найгидотнiшу гидоту вдалося чорту
зiбрати! I пiдлiсть, i тупiсть людську, образи та нещастя. Чи не весь
свiт облетiв вiн, намагаючись пiдлянку якусь знайти. I все знайшов,
нiчого не пропустив. Все зiбрав.
Повернувся окрилений додому. Все радiє, зупинитися нiяк не
може. От же ж щастя чортiвському роду — капость котрусь робити!
Взяв казан величезний i на вогонь поставив. Налив туди водички
болотної, цвiлої та смердючої. Налив i чекає, поки скипить.
Ось i скипiло вариво це. Смiючись, розв’язав чорт лантух свiй
чародiйський i почав додавати гидоту ту, що була там: щира лайка
зробила вариво мiцним, а сльози разом iз гнiвом додали потрiбної
гiркоти... Так, непогано виходить!
Казиться казан, кипить, шкварчить. А чорту — як об стiну горохом. Знай собi: усмiхається глумливо та помiшує.
Та ось проходить хвилина, i новi iнгредiєнти потрiбнi. Додає ще
кровi свинячої, отруту примiшує, зцiджену iз зубiв змiїних. На смак
куштує... Нi, не вистачає ще чогось, одначе. Точно! I плюнув туди ще
чорт. Тепер точно непогано виходить.
Зчерпнув нечистий вершечок i кинув на стiл. Хвать! I тут замiсть
варива гидкого на столi змiюка лежить. Бридка, сильна та яскравозелена. Як божевiлля чи бiда якась.
Взяв нечистий змiюку ту i кинув у пляшку. Залив варивом з казана великого i закрутив собi гарненько.
А потiм тишком-нишком й пiдкинув у свiт людей. I дiйсно, перестали люди смiятися. «Напiй» той принiс в оселi бiйку та лайку,
нещастя i злиднi. Втрачали люди подобу власну, наче в свиней перетворювалися. Та не могли вони й вiдмовитися вiд цього, немов би
кiльцями їх хтось до чарки прив’язував.
А назвали той «напiй» горiлкою, бо горе лише людям приносила
вона.
Дороганова Ада Геннадiївна, 10 клас,
м. Перещепине, Днiпропетровська область

2.48

Надiї крiзь пляшку
Синi оченята дивляться в вiконце...
На подвiр’ї мама, тато, чисте небо, свiтить сонце.
Смiх кришталиками ллється,
Мама, тато, i їх доня, i весь свiт смiється.
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Стежками квiтковими нiжки чеберяють,
Нi бiди, нi смутку, нi горя не знають.
А дiвча пустує, метеликом кружляє...
Але нi — чекайте... Нiчого немає!
Сльози, бiль i розпач вiдбились в вiконцi.
То були лиш мрiї, мов плями на сонцi.
I небо все в хмарах, i тата немає,
I мама — хоч є, та про неї не дбає.
Бо Сонце для мами — не доня. Горiлка.
Для неї вона «Солоденька» — не гiрка.
Крiзь пляшку i сльози дитячi — не сльози.
Крiзь пляшку все сiре: i райдуга, й грози.
Хоч мама i є, вона раб оковитої,
А у рабинi нема доньки ситої.
I рученята, в благаннi пiднятi...
Серце мами не зойкнуло, спиртом закляте.
Страшнiшої кари на свiтi немає,
Нiж матерi розпач, що дитину втрачає.
А як же дитятi вижити в свiтi,
Коли маминi очi алкоголем залитi?
I нiби матуся, i нiби рiдненька,
Найкраща людина у свiтi — то ненька.
Матуся з цигаркою в лiжку заснула,
Дiвча молить Бога, щоб бiда оминула.
То як же їй в свiтi такому прожити:
Нi до садочку, нi в школу сходити?
Бо пропила мама всi їхнi статки.
I iграшки навiть стягли новi татки.
I мовчки дiвча споглядає в вiконце,
Чекає, що в долi зажеврiє сонце.
I мама до неї озветься: «Рiдненька,
Ходи-но до мене, моя Солоденька».
Триклятiй горiлцi в них мiсця не буде.
I серце дитяче негоду забуде.
Смоквенко Анастасiя Олександрiвна, 9 клас,
с. Мiшково-Погорiлове, Миколаївська область
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2.49

Тверезiсть — щаслива сiм’я
Дитя додому ступає неохоче,
Зi школи стежечка вузенька в’ється,
I ледь помiтно сльози застилають очi,
А в грудях полохливе серце б’ється.
Додому йти нема йому охоти,
Бо там лиш бруд, i злiсть, i бiйки.
Батькiв давно звiльнили вже з роботи.
I вони раз по раз затiюють сварки.
I винного знайти тут дуже просто,
Його iм’я — це Алкоголь злощадний.
Його по всiй Землi є завжди вдосталь,
I дiє вiн на мозок безпощадно.
I через нього скiльки вже сiмей розпалось.
I безлiч злочинiв зчинилось!
Якби ж все людство проти нього збунтувалось,
Тодi багато зла би припинилось!
Дем’яненко Свiтлана Володимирiвна, 10 клас,
с. Архангельська Слобода, Херсонська область

2.50

Тобi
Тобi... присвячуються цi слова —
Тiй, що виношує пiд серцем диво.
Що дев’ять мiсяцiв так сильно вiдчува
Дитини рухи, лагiднi й неторопливi.
То мати! — найрiднiша вiд усiх,
Вона — як промiнь свiтла серед ночi:
Голубить, пестить, любить бiльше всiх,
Допоки серце битись її зможе.
Не пощастило i менi з батьками,
Нiчого цiнного в життi їх не було.
Зелений змiй заволодiв думками,
У чарку зо дня в день лилося зло.
Тодi пiд серцем в мами зародилась
Кровинка, лагiдне мале дитя...
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Штовхаю нiжками, молю, щоб зупинилась
Труїти ще таке ламке життя.
За чаркой чарка, друзi i гулянки,
Веселощi вiд ночi до зорi,
I сморiд цигарок вдихає моя ненька...
Я просто синiю у неї в животi.
Я вiдчуваю, що життя вiд мене лине.
Не можу витримать отрути вiд батькiв.
Вiд найрiднiших в свiтi — нiж у спину!
Ще ненародженому сину — яд змiї.
Я, як i ти, матусю, хочу народитись
Здоровим, сильним, мужнiм малюком.
Навчатись так, щоб мною всi гордились.
Всього в життi досяг собi з часом...
Але то не дано цьому здiйснитись.
Якимось дивним чином на землi
Я змiг, нарештi, встиг я народитись —
Не вмер у матерi моєї в животi.
Та вже радiти цьому дуже я не зможу,
Не зможу жити я розвиненим життям.
Бо не працює в мене та частина мозку,
Що надає всiм розум малюкам.
Я зараз iнвалiд, рослина. Мамо!
Навiщо ти скалiчила мене?
То краще б не вагiтнiла нiколи.
Бо в чарцi все життя твоє мине.
Тобi присвячую я цi слова,
Яка не варта матiр’ю назватись.
Якщо тобi горiлка очi залива,
Не треба над чужим життям знущатись!
Молю вас, ви, всi горе-матерi!
Ви не вагiтнiйте — цим робите лиш бíди.
Немає бiльш страждання на землi,
Нiж плач i крик дитини-iнвалiда!
Тупотiна Дiана Артурiвна, 10 клас,
м. Мирноград, Донецька область
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2.51

Твереза порада (бувальщина)
Дiд Iван йшов повз кав’ярню
I поглянув на кафе.
Став та й хреститься:
— Ой, марнi,
Кепськi справи!
Кхе-кхе-кхе!
— Чом ви хреститесь? — питають. —
Це ж не церква вам, не храм?
— Цвинтар тут i кладовище,
Так скажу я, люди, вам.
Та й до того ж ще й потрiйне, —
Дiд сказав i засмутивсь. —
Добре тут iм’я ховають,
Грошi також. Подивись!
Вiн звернувсь до чоловiка
(Той п’яненький вже стояв):
— Вкоротив собi ти вiку,
I здоров’я закопав!
Ось вам, людоньки порада:
Оминайте цi «кахве»,
Вони — кладбище потрiйне!
Кепськi справи!
Кхе-кхе-кхе!
Шаров Артем Iгорович, 11 клас,
м. Херсон

2.52

Iстина точно не у винi...
В свiт цей людина приходить для свята,
Жити в гармонiї хочеться всiм.
Тiльки чому ж, щоб в життi було свято,
Люди шукають п’яних утiх?
Батько «гуляє», мама «святкує»...
Брудно у хатi, гармидер й вино.
Тiльки в куточку дитина голодна
Нiмо кричить: «А менi це за що?»
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Боже мiй! Люди! Що ж воно буде?
Нащо ви топите душу в винi?
Нам же тверезими бути потрiбно!
Бачите ж, люди, Вкраїна в вогнi.
Сильними, люди, нам бути потрiбно,
Вийти живими iз пекла цього...
Тiльки хiба нам горiлка поможе?
Вимийте, люди, до блиску вiкно.
А за вiкном сонце свiтить яскраве,
Птахи спiвають i квiти цвiтуть.
Тiльки чому ж ви оцього не бачите?
Життя подарунок — i в цьому вся суть.
Життя — це чудово, життя — це прекрасно,
Тiльки один раз дається цей шанс.
Чогось досягнути, у чомусь утвердитись,
Людиною зватись i йти по життю.
Хочеться крикнути голосно-голосно,
Щоб всi почули мiй крик душi:
«Будьте щасливими, будьте тверезими!
Iстина точно не у винi!»
Харчук Дiана Володимирiвна, 10 клас,
с. Гордiївка, Житомирська область

2.53

Сховатися

Їй було шiсть. На перший дзвоник, таке знаменне свято, її не
привела за руку усмiхнена матуся, не пiдбадьорила, не побажала
успiху на першому в життi уроцi.
Її не забирала зi школи мама пiсля роботи. Вона завжди залишалася остання, сидiла на колiнах у доброї тiтки-бiблiотекарки, поки по
неї не приходили дiдусь чи сусiдка з п’ятого поверху.
У холодильнику завжди було пусто, одяг — брудний, квартира —
захаращена та сповнена запаху алкоголю та сигаретного диму. У неї
навiть не було грошей, коли батькiвський комiтет збирав на класнi
потреби. I якщо хворiла, сидiла у шкiльному медпунктi, бо там її
лiкували добрими словами.
Її нiхто не голубив пiсля дрiб’язкової суперечки з однолiтками, що так ранили дитячу душу, коли так потрiбна була пiдтримка
найдорожчої — мами. Проте... у неї не було мами.
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Так, деколи вона з’являлася — з макiяжем, що приховував її червоний нiс та пiдпухлi очi, приходила додому опiвночi та закривалася
у кiмнатi — хотiла сховатися вiд проблем.
Проте... лише ховалася вiд власної дочки.
Шестирiчна дiвчинка не знала, що то таке — мамусина казка на
нiч, лагiдний голос зранку замiсть будильника, прогулянки з мамою
центром мiста у пошуках нової кофтинки.
Нi. Вона росла iнакшою.
Деколи у неї запитували: «У тебе що, немає мами?» Тодi вона
тихо ковтала сльози i обiцяла собi — нiколи не стане такою, як мама.
Проте... якою?
I ось їй чотирнадцять. I вона така подiбна на маму.
Разом з друзями, пiдлiтками, вихованими жорстокiстю та байдужiстю цього свiту так само, як i вона, знайшла розраду лише в одному — алкоголi. Образи однокласникiв, вiдсутнiсть поваги та любовi
в сiм’ї та й зрештою, вiдсутнiсть сiм’ї, зламали її. Вона давно забула
свою обiцянку, бо то ж властиво — ставати такими, як батьки.
...А мама досi ховається в кiмнатi.
Сеник Iрина Олегiвна, 9 клас,
м. Iвано-Франкiвськ

2.54

Письмо отцу
Я пишу тебе снова и снова:
«Здравствуй, папа...» — и дальше три точки.
Всё письмо — только эти два слова.
Что ещё написать может дочка?
Я мечтаю о встрече с тобой.
Никогда мы не виделись раньше...
Я пошла б за тобой в дождь и в зной,
Между нами не было б фальши.
Мы б с тобой на рыбалку пошли
Или вниз по реке на байдарке...
В небе звёздном путь млечный нашли.
Ну а летом гуляли бы в парке.
Нам и горы вдвоём по плечу —
Мы зимою махнули б в Карпаты.
А весной я в поход хочу.
Не страшат грозовые раскаты!
94

Я могла бы родиться здоровой такой,
Ты бы мною гордился по праву,
Если б ты не пришёл тогда пьяный домой,
Если б ты не избил мою маму!
Снова дома одна и одна...
В мире буйствуют осени краски.
Я сижу и сижу у окна
В инвалидной коляске.
Глущик Анна Витальевна, 11 класс,
г. Херсон

2.55

Сповiдь душi, що повинна була народитися
в родинi пиякiв...
«Я — ще чиста душа, янголятко,
Хочу глянуть на матiр i татка.
Я з-за хмарок трiшки спустилась,
На родину свою подивилась:
То мiй брат лежить зовсiм без тями,
Його тiло покрите синцями,
Вiн загублений, бачу, навiк,
З нього добрий не став чоловiк...
Он сестричка маленька в притулку,
Може знайде вона порятунку?
Про батькiв наших зовсiм не знає,
Бiдна пташка маленька, ридає...
Де ж батьки мої? Дай подивлюсь!
Хоч на хвильку на них озирнусь...
Батько он... помирає в лiкарнi,
Це для нього хвилини останнi...
А он матiр лежить, вся побита,
Поруч пляшка з-пiд пива розбита...
Раптом душу мою вгору щось пориває,
I з-за хмари мене дивний голос гукає»...
Пiсля цього душi не вдалось народитись,
Бо в жорстокий цей свiт не схотiла з’явитись.
Горовая Наталiя Миколаївна, 11 клас,
с. Карповичi, Чернiгiвська область
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2.56

Не варто!

Коли вiн вперше вип’є, все здаватиметься чудово. Його артерiями
та венами розiллється таке потрiбне тiлу та душi тепло, що може
змусити мозок здригатися вiд задоволення. Не промине й хвилини,
як його людська сутнiсть наповниться примарною вiрою у власнi сили
та легкiстю, що помандрують нейронами до самої душi. В його клiтинах запрацюють ранiше не вiдомi механiзми, що, здавалось, здатнi
перевернути весь свiт.
Зворушений такими яскравими та бентежними вiдчуттями, вiн,
втративши контроль над самим собою, слiпо вiритиме у цiлющiсть
дивовижної рiдини. Вiн випиватиме, коли мозок вперше почне уповiльнювати фiзiологiчну дiяльнiсть, спотворюючи його вимову та рухи. Його не зупинить бiль, що стягуватиме мiзки тугим ременем, та
розчарування в ранiше життєдайному теплi, що викриває свою природу — справжня отрута, проникаюча в атоми кожної живої клiтини,
опалюючи кров та знищуючи повiтря в легенях. Вiн вже буде не
в змозi вiдмовитися вiд чарки, бо його тiлом заволодiє щось iнше; щось
невiдоме та фантомне, проте повновладне та гiпнотичне; щось, що,
немов павутина, захоплює кожен закуток душi, чiпляється за кожен
його помисел, свавiльно керує ослабленою свiдомiстю. Вiн житиме
в циклiчностi, нескiнченному кругообiгу подiй: не здолає самого себе —
i врештi застрягне у багнюцi по самiсiньку шию. Вiн зриватиметься,
бо в такi моменти буде вiдчувати себе вiльним, проте це пастка.
Така омрiяна та очiкувана свобода — швидкоплинна та iрреальна, вона зникне, ще не з’явившись. Вiн втратить все, що оточувало
його, втратить останню надiю на порятунок. Все, що вiд нього залишиться — пекучий бiль та кришталево чистi намiри, що до цього
моменту так зручно вмощувалися в молекулах спирту. Думки про те,
що вiдбувається навколо. Думки про цiну такого бажаного та тьмяного
блаженства, до якого ранiше простягав руки i молився, шукаючи
порозумiння. Його свiдомiсть ще нiколи до цього моменту не була така
ясна, чиста та експресивна, проте його сковує дiйснiсть — тiло.
Вiн острахнеться свого життя, та нiчого вже з цим не вдiє:
паралiзована душа випалюватиме серце в потугах звернутися до його
плотi, та зрадливе апатичне тiло знову i знову потягнеться до пляшки.
Коли вiн востаннє вип’є — зрозумiє:
Не варто було починати! Не варто!
Клименко Веронiка Миколаївна, 11 клас,
с. Кмитiв, Житомирська область
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2.57

Дiвчинонько-горлиця

— Дiвчинонько-горлице,
Де твоя краса?
Де твiй смiх-струмочок,
Пишная коса,
Постать королеви,
Очi чарiвнi?

— Десь там, у притулку,
Кожен доживав.
Менi ж оковита
Натомiсть батькiв.
I про їх могили
Нiхто не сповiв.

— Все на днi чарчини.
Втоплено в винi.

— Дiвчинонько-горлице,
Як твоє iм’я,
Як тебе вiтала
Родина твоя?

— Дiвчинонько-горлице,
Де твоя любов?
Чом така зажурена,
Чом сумуєш знов?
Де твiй красень-легiнь,
Що пiснi спiвав,
Що при мiсяченьку
Палко цiлував?
— Згубила горiлка
Кохання моє.
Милий у в’язницi
Горе микає.
— Дiвчинонько-горлице,
Де твоє дитя?
Крихiтка-бiлявочка,
Донечка твоя,
Що ти притискала
Мiцно до грудей?
— Десь у сиротинцi
Мiж чужих людей.
— Дiвчинонько-горлице,
Де твої батьки?
Прихиляли небо
Заради доньки.
Господа молили,
Щоб їм доню дав...

— Неня звала Сонечком,
Татусь — Козаком,
Друзi — Перепiлкою,
А милий — Льонком.
А як шлях обрала свiй,
Пiшла працювать,
То iм’ям й по батьковi
Стали величать.
А тепер п’яничкою
Давно називають,
Люди мого iменi
Вже не пам’ятають.
— Дiвчинонько-горлице,
Де твоє життя?
Хто дякує Господу
За твоє буття?
Хто згадає з вдячнiстю
В скрутi i в бiдi,
I хто побажає
Благ земних тобi?
— Я життя не бачила:
З’їв зелений змiй,
I на днi у пляшцi
Весь здобуток мiй.
Куцева Олена Iванiвна, 11 клас,
м. Вилкове, Одеська область
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2.58

Про пташку, яка нiколи не повернеться

Я довго добирала слова, якими б можна було розпочати писати...
Слова, якi б передавали тi почуття, той бiль, що сповнюють моє серце,
що є джерелом мого страху й моїх переживань, i тим, що дуже часто
примушує замислюватися над сенсом життя. I як же я хочу, щоб мене
зрозумiли, щоб була почута, а головне — повiрили й прийняли серцем
те, що напишу...
У нелегкий час живемо ми, коли всi тiльки те й роблять, що
говорять про численнi проблеми: безробiття, безгрошiв’я... Бiльшiсть
українцiв веде нещадну боротьбу за виживання; знищуються моральнi
цiнностi, у нас бiднiють душi. Болiсно таке усвiдомлювати, але це
сувора дiйснiсть. Багато людей перестає боротися iз собою, тяжким
смутком, великою зневiрою.
Так, справдi, нинiшнє складне життя штовхає багатьох до глибокої прiрви, з якої часто не можна вилiзти нагору. I оковита вiдiграє
в цьому велику роль. П’ють чоловiки i жiнки, п’ють дорослi i дiти.
Утрачають здоров’я, заливають горiлкою родинне життя, яке могло б
бути щасливим... Намагаються всi проблеми вирiшувати спиртним,
забуваючи, що горiлка нiколи не дасть вийти зi складної ситуацiї. I слiд
би усвiдомлювати, що життя — це безцiнний дар, i воно, на превеликий
жаль, не вiчне.
Кажуть, проблема алкоголю давня, i з цим важко не погодитись,
але це зовсiм не означає, що ми не повиннi шукати шляхи її подолання.
Тож я також, як i бiльшiсть моїх ровесникiв, не можу оминути цю тему.
У мене була подруга Вiра. Сильна, вольова, i здавалося, що нiколи
i нiчого не зможе її зламати як особистiсть. Її уже немає, а я не хочу
мовчати. Хочу, щоб бiльше нiхто i нiколи не повторив її вчинку, i щоб
дорослi почули нас. Егей, дорослi, де ви? Нам треба ваша пiдтримка!
Шкода, але бiльшiсть не чує нас, бо має бiльш «цiкаве» життя —
обiйми з оковитою. Але що ж це я? Розповiм далi про Вiру.
У неї була дружна, хороша сiм’я. Вiра, брат Толик, матуся i татко.
Та коли її батько (у недалекому минулому годувальник родини) втратив роботу, почалися у сiм’ї негаразди. Став пiдробляти «по людях»,
(вiн майстер на всi руки), але, на бiду, почали з ним розраховуватись
не грiшми, а чаркою. А якщо хтось i платив грошi, то приносив
додому вiн не хлiб, а пляшку. Так i пустився берега Петро Степанович.
Вiд спроб Вiри i її матерi поговорити спокiйно — вiдмахувався. Став
агресивний, шукав привiд для сварки. Ось що може зробити горiлка
за короткий час!
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Не уявляю, як вони це терпiли, адже у мене татусь не вживав
алкоголь нiколи, навiть тодi, коли мав проблеми. Завжди менi говорив,
що ми з мамою i є його пiдтримка. Як же менi пощастило!
Подруга боялась, що батьки можуть розлучитися. Знала, що
треба рятувати сiм’ю, а як це зробити — нi... Та хiба пiд силу це ще
зовсiм маленькiй дiвчинцi, яка ще сама потребує татових дужих крил?
Одного разу Вiру знайшли... Вона стрибнула з даху 12-поверхового будинку... Поряд з нею був її щоденник... Горе прийшло у кожну
родину, хто знав дiвчинку, але найбiльшою втратою це стало для
батькiв... Нi, мами, бо вiн (батько) п’є... Лише згодом, через деякий
час, коли прочитав сторiнки щоденника, зрозумiв, що накоїв. У щоденнику, що знайшли, було звернення i до мене: «Подруго! Оприлюдни
сторiнки, щоб хоча б чийсь тато не чинив так, як мiй, щоб хоч чийсь
зрозумiв, як нам, дiтям, тяжко»...
З Вiриної згоди я оприлюднюю останнi сторiнки щоденника.
* * *
18 квiтня. Тато знову прийшов «пiд градусом», п’яний, затiяв
сварку. Усi пригнiченi, а я молюся Богу, щоб послав йому прозрiння. Братик сховався пiд лiжко, а мама... знову плаче. Коли це все
скiнчиться?..
20 квiтня. Намагалася переконати, щоб полiкувався, вiдповiдь
та сама: «Я не алкоголiк». Боже, дай йому розуму, щоб вiн змiнився,
щоб став тим рiдненьким татусем, як був колись. Був...
27 квiтня. Як завжди, прийшов п’яний. Дуже сварився. У мами
через постiйнi сварки стався гiпертонiчний криз. Швидка допомога
забрала неньку в лiкарню. Звiстка про те, що мама серйозно хвора,
батька не схвилювала. А я пам’ятаю, коли вiн захворiв, вона, бiдненька, вiд нього не вiдходила, доглядала, як малу дитину. Коли захворiла
сама, то батько не знайшов жодних слiв пiдтримки, а спокiйнiсiнько лiг
спати. А бiля лiжка вона — оковита... Стояла i чекала його... Недовго...
30 квiтня. Наближалося свято Великодня. Бабуся спекла паску,
дала грошей, щоб ми з братиком Толиком наготували наїдкiв. Мамусi
не було, i вiд цього, здавалося, свiт став iншим, сонце перестало свiтити
менi, брату...
1 травня. Цей день запам’ятався назавжди. Вранцi сiли за святковий стiл утрьох.
Згадали маму, яка поправляла здоров’я в лiкарнi.
Привiтали тата, мiцно обняли долоньками його, нiжно притулились личками до неголеної щоки.
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— Чого нам, тату, зараз бракує? — запитала я!
— Багато чого, доню! Таке життя. Складне воно...
— Бракує нам зараз найголовнiшого — мами.
— Менi треба йти...
I вiн пiшов, як завжди, пити... Коли я визирнула з балкону, внизу
батька чекали його «вiрнi» друзi. Я крикнула: «А як же мама?» Вiн
тiльки махнув рукою у вiдповiдь. Гiркий бiль i розпач обпiк моє серце.
Хотiлося кричати на весь свiт...
3 травня. Тато як пив, так i п’є. Йому байдуже до мене та
брата, до хворої i знесиленої мами. Нас пiдтримує, як може, наша
бабусонечко.
А менi так потрiбен тато, та вiд нього не почуєш доброго слова, лише крики i лайку. А нещодавно ще й руки простягати почав,
намагався вдарити...
Дуже часто у мене виникає бажання померти, жити так далi
я не можу. Лiкар сказав, що неньцi потрiбнi дорогi лiки, а де ж взяти
грошi? Усю пенсiю бабуня вiддала, ми з братом витрясли з копилки.
Та я розумiю, що це сльози...
5 травня. Повернулися зi школи, а там... безлад, нецензурна
лайка, стовпи їдкого диму, повно сумнiвних п’яних чоловiкiв... Мамо!
Менi страшно! Хто менi може допомогти! Мамусi щодня гiршає, а йому
байдуже.
«Як ти мiг таким стати?!» — безмовно кричить моє серце...
6 травня. У школi подiлилася своєю бiдою, менi сказали однокласники, що можна знайти допомогу у соцмережах, нiбито багато
психологiв надає пiдтримку таким, як я. Можливо, це i є мiй рятiвний
круг! Напевно, скоро все буде так, як колись...
8 травня. Шукала пiдтримки, розумiння у соцмережах. I о чудо!
Менi написали, мене розумiють, менi допоможуть. А назва ж яка
гарна! Синiй кит! I я вступила в цю гру.
9 травня. Одержала повiдомлення, що якщо пройду гру, то
зможу допомогти батьку. Це пiд силу сильним.
Боже, папа б’є брата... Я все зроблю, що скажуть, врятую сiм’ю,
i ми знову будемо щасливi.
11 травня. Я отримала 50 завдань. Мене попередили, що я не
повинна нiкому про це розповiдати. Особливо батькам. Яким? Мамi
не можна, а тато п’є!
12 травня. Слухаю сумну музику, вночi дивлюся моторошнi
смертельнi вiдео, борюся зi страхом, а вiн п’є й п’є. Але все добре,
це лише завдання...
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14 травня. Нашкрябую на нозi цифри 4:20. До кiнця не розумiю,
що це. Так треба. Таточку, твоя маленька ще доня допоможе.
Чому б нi! Читаємо ж, що дiти можуть врятувати свiт! А тут
лише якась горiлка...
17 травня. Одержала СМС: «За тобою слiдкують». Та я i не
думала ховатися. Я написала, що все зроблю. Однак, признаюся тобi,
друже-щоденнику, трiшки менi стає лячно. Я стала якоюсь знервованою, але кому маю розказати про свої переживання?
25 травня. Усi завдання виконала, повiрила, що зможу допомогти батьку, якщо сама все пройду. Отримала СМС: «Лети птахою
з даху. Це кльово»... Iду... Схода за сходою, поверх за поверхом... Я на
даху. Тату, не пий! Я тобi допоможу, зовсiм скоро...
* * *
Не допомогла, полетiла птахою i бiльше не повернеться...
А що ж батько? Вiрите, не п’є. Пiсля того, що сталося, не може
оговтатися й досi... Якби ж ви, дорослi, чули нас, як нам буває тяжко,
як нам треба ваша пiдтримка...
А вони, iз «Синього кита», заманюють отаких, як Вiра, яка
зневiрилася. Яка хотiла нi бiльше, нi менше — щоб тато не пив.
Хай усi, хто п’є i хто дав життя iншим, зрозумiє, що губить
молодий цвiт, що сам штовхає його в обiйми «Синього кита» i не
тiльки. Ми, дiти, не завжди можемо справитися з негараздами.
Не пийте! Будьте поряд! Ви так нам потрiбнi!
Ми хочемо жити щасливо, щоб голубили нас i мама, i татко, щоб
батькiвськi дужi крила захищали, оберiгали вiд такого жорстокого
свiту, де «полюють» за нашими юними душами. Хочемо, щоб ми, вашi
дiтки, стали вашими друзями, а не горiлка. Тiльки тверезим батькам
пiд силу зробити нас щасливими.
Ми вiримо, що так i буде...
I згодом ми напишемо iншу, уже щасливу iсторiю...
Собко Тетяна Сергiївна, 9 клас,
с. Дудчани, Херсонська область

2.59

Одно покаяние
Натянуты нервы... Лишь жажда, отчаянье:
«Это ничтожество появилось нечаянно!»
Презренье во взглядах, и жалость, тоска...
«Кто в зеркале этом? Не может быть! Я?!»
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«Когда изменился?» — невнятный вопрос.
Был милым ребёнком, безбедно я рос...
Нелепым подростком купался в мечтах
И юношей сильным стал, с искрой в глазах.
Потом шло веселье, друзья, города,
Влюблённость осенняя и... пустота.
Дрожь в теле и боль, крик в мыслях: «Не я!»
Что ж, Тьма, один-ноль: победа твоя.
А дальше — пятно, размытые лица,
Плач бывшей невесты: «Прощаюсь, убийца!»
Кому говорит это? Мне? Нет меня!
Я — тень, что страшится нового дня.
А раньше ведь жил! Я помню: я пел,
Смеялся, любил, с надеждой смотрел...
Кем стал бы? Учёным? Врачом? Акробатом?
Инженером? Строителем? Нет, астронавтом!
Смотрел бы на звёзды в космической тьме,
И думал о доме, что на Земле...
...Вновь дум перебой, и я уж — не я,
В стеклянной бутылке чахнет воля моя.
«Найти как мне выход?» — кричу дни, недели.
«Привет, Чернота» — и эту песнь спели.
«Сдаюсь. Я устал» — нырок в безумия тину...
И ловлю грустный взгляд нерождённого сына.
Хочу всё исправить: «Пусти, Дурнота!»
Я буду живым! Стану другим навсегда!
«Прости» — на коленях кричу, что исправлюсь,
Ловлю взгляд Любимой и...
Просыпаюсь.
Стук сердца в ушах, моргаю спросонья.
Уйди, глупый страх! «Проснулся?» — С любовью
Смотрю на жену, тепло улыбаюсь,
Пусть прошлое — в прошлом, я помню
И каюсь.
Остапчук Алина Андреевна, 11 класс,
с. Чернобаевка, Херсонская область
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2.60

Запiзнiле каяття
Наш свiт до нестями красивий,
Наповнена барвами кожна мить.
Я вiрю в те, що Господь милостивий
Добром життя кожного з нас збагатить.
На жаль, не кожен може зрозумiти,
Про яку красу веду свiй монолог...
Комусь дай чарку i до безтями пити,
Для них це — щастя й радостi залог.
Ви зрозумiйте, прошу вас, люди,
Що радiсною є лишень та мить,
Коли поруч рiдна людина буде.
Але ж час помалу в забуття летить.
...Ми не цiнуємо моменти радостi,
Спiшимо жити у ритмi мiст,
Коловорот подiй... i аж до старостi —
I вже запiзно розумiти життя змiст.
Подивись! Он там, у куточку темному,
Сидить i плаче хлопчик рочкiв десяти.
Хiба добре йому в кутку холодному?
Нi, вiн там читає палко молитви.
Iдуть слова його прямiсiнько до Бога,
Додолу крапають сльозиночки з очей,
А просить хлопченя лише одного:
У дiм свiй — тверезих i тихих ночей.
У десять рокiв бачив вже достатньо:
Бiйки i кров — все на його очах.
Скрiзь почувався завжди вiн самотньо,
А поруч був несамовитий страх.
Вiн знав, що виросте й не буде пити,
Вiн знав, як буде вчить своїх дiтей...
Лиш не дали йому свiй вiк дожити.
Не дали iснувать серед людей!
...Рiдненький тато знову пив горiлку,
На синовi вимiщував всю злiсть:
Жорстоко кинув в хлопчика тарiлку —
I коло серця вмить почув вiн млiсть...
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Син знепритомнiв та й упав додолу —
I вже запiзно щось було робить.
Не буде вже його чекать додому!
Вiн загубив синочка в одну мить.
Нi, вiн за чарку бiльше не вiзьметься...
Буде ненавидiть себе i цей «напiй»,
Та те, що було, вже не повернеться,
I лиш свiча горить за синiв упокiй...
Анкудович Катерина Володимирiвна, 11 клас,
с. Джулинка, Вiнницька область

2.61

Вiдкрийте очi — це смертельно!

Доброго дня! Я, як багато людей, хочу вiдкрити очi тим, якi не
розумiють, що таке алкоголь! В наш час багато хто не замислювався,
що такий аморальний спосiб життя шкодить не тiльки собi, але i тим,
хто нас оточує. Ми — цивiлiзована нацiя, але проблема вживання
алкоголю стоїть у рядi найголовнiших.
Я думаю, що мiй твiр донесе головну думку до людей, що алкоголь — це зло. Ми повиннi розумiти, що здоровий глузд, чiтке
формування думок, активний i здоровий спосiб життя — це насамперед
показує, що ми — люди, здорова нацiя!
В моїй сiм’ї живуть люди, якi не вживають спиртнi «напої».
Я також не вживаю алкоголь, тому завжди чiтко формулюю свої
думки, дбаю про себе та своїх рiдних i впевнена у своєму майбутньому!
А люди, якi вживають цi «напої», щодня скорочують свiй вiк.
Тому я закликаю усiх людей — живiмо тверезо!!!
Барабаш Вiкторiя Олексiївна, 10 клас,
смт Коломак, Харкiвська область
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3.1

Курити — це непристойно, безглуздо
i шкiдливо
Ми за тверезий спосiб життя
Щоб здоров’я добре мати,
Треба бiгати, стрибати,
Не палити цигарок —
Щоб було у нас все ОК.
Бурячок Данiїл Миколайович, 1 клас,
м. Гола Пристань, Херсонська область

3.2

Слухай, нешановний...

Слухай, нешановний! Давно хотiли зв’язатися з тобою, та все
якось не виходить — здоровий спосiб життя розкриває стiльки горизонтiв, що часу на спiлкування з хирлявою iстотою з жовтими зубами,
неприємним запахом з рота та вiд волосся, передчасними зморшками
(так-так, навiть у нашому юному вiцi термiн «обличчя курця» вже
працює) якось не знайшлось. Ми й не дуже рвемося до особистого
контакту, сам розумiєш, чому. Вирiшили поiнформувати тебе про нашi
намiри заочно, за допомогою листа.
Тому читай. Курiння — це зло.
Ми давно знаємо твої вiдмазки про те, що нiкотин вбиває тридцять шiсть видiв мiкробiв, з яких вiсiм — шкiдливi, що вiн вбиває
старi та хворi клiтини головного мозку, якi, хоч i не вiдновлюються,
та все одно нiкому не потрiбнi, що нiкотин вбиває в людинi коня,
що якщо одна сигарета скорочує життя на десять хвилин, а одна
посмiшка — подовжує на три, то всю «мiфiчну» шкоду вiд палiння
можна нейтралiзувати, тричi посмiхнувшись пiд час перекуру, що
кашель курця є корисною дихальною гiмнастикою...
Знай. Нiкотин — отрута, i його дiя на органiзм вбивча.
Спочатку зменшується рiвень кисню в кровi, що знижує опiр органiзму протягам та холоду взагалi. Тепер ти став екологiчно безпечнiшим, бо вживаєш менше кисню, але бiльше мерзнеш. В твоєму мозку
знижується рiвень глюкози i взагалi вуглеводiв, якi вiдповiдають за
розумову дiяльнiсть. Коротше, станеш худiшим i тупiшим. Чадний газ
та iншi токсини осiдають в твоєму органiзмi, труячи абсолютно всi органи, осiдаючи на поверхнi та всмоктуючись всередину. Прокоптишся,
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станеш, як бастурма4 — сухий та зморщений. Поки ти куриш — нiколи
не станеш спортсменом, бо навiть прицiльнiсть попадання в кiльце
пiсля перекуру знижується на третину... Це вже не згадуючи про те,
що можливiсть померти вiд раку в курцiв пiдвищується в двадцять
разiв! Ти все ще куриш?
Це — твiй вибiр. Але знай: разом з димом, що ти видихаєш, ти
збагачуєш повiтря тих, хто поруч, тим же набором токсинiв, смол
та канцерогенiв, що вживаєш сам. Звичайно, тебе оточують тiльки
люблячi люди — тiльки той, хто справдi любить, згоден терпiти сморiд,
яким ти оточений, i ризикувати своїм здоров’ям. Ми не хочемо бути
пасивними курцями, але ти нi разу не спитав дозволу. Хочеш бути
хворим i залежним — будь. Але ми не збираємось труїтися i мовчати
не будемо.
Тому бiйся — ми йдемо до тебе!
Даша Мiхнєвич, а також учнi 7 класу,
смт Бродецьке, Вiнницька область

3.3

Выбор
Тонкой белою поволокой
Заклубились дымные кольца,
Не щадит мать жизни ребёнка —
Она курит себе в сторонке.
Молодая ещё, лет двадцать,
Но уже пожелтела кожа,
И немного улыбка кривая,
Что, возможно, тревожит прохожих.
Но никто и не подойдёт к ней,
И не скажет строгого слова,
Ведь бутылка и сигарета —
Это выбор сегодня любого.
Безразличие и закрытость
Стали людям уже родными,
Только маленький бедный ребёнок —
Будет ли он счастливым?
Онищенко Яна Игоревна, 10 класс,
смт Андреевка, Донецкая область

4 Бастурма

— в’ялена вирiзка з яловичого м’яса.
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3.4

Батькiв запах

Дитинство у нього було важке: матуся завжди на роботi, а татусь... Про батька вiн не хотiв говорити нiчого поганого. На все життя
Iван запам’ятав запах батька, тому що той був їдким через вживання
спиртного i цигарок. Все ж Iвась любив татка. I завжди просив,
щоб той покинув погану звичку. Хлопчина розумiв, що їдкий дим та
алкоголь зсередини убиває найрiднiшу людину. Та батько не звертав на
це уваги. Йому було байдуже. Та й Iванко уже звик до рiзких запахiв
тютюну i горiлки, наче й не помiчав його.
Пройшли роки. Iвасик вирiс. Одружився. Уже й своїх дiток бавив.
Цей день, здавалось, був звичайнiсiньким. Тiльки сонце свiтило
яскравiше. Узявши дiтей, Iван повiв їх на прогулянку в парк. Дорогою
помiтив старого чоловiка, якому було погано. Пiдiйшовши ближче,
зрозумiв, що то його батько.
«Що трапилось?» — захвилювався Iван. Та батько, ледве дихаючи, не змiг промовити нi слова. Розгублений i стривожений, чоловiк
викликав швидку. У лiкарнi лiкарi повiдомили, що у його батька рак
легенiв. А тихi слова: «Врятувати його може тiльки диво» — боляче
пульсували у скронях.
Лiкував Iван тата у найкращiй клiнiцi країни. I час, i велику
кiлькiсть грошей було потрачено, але все марно... Дива не сталося...
Бо i тут, у лiкарнi, батько не змiг не пити й не курити, вiн знехтував
усiма пересторогами й заборонами.
Це сталось тодi, коли нiкого не було у його палатi, старий кволий
чоловiк дiстав iз схованки цигарку, яку (як виявилося згодом) нишком
украв у санiтара. Та зробити змiг лише один вдих. I одразу упав на
землю, бо не лише не змiг нiкого покликати на допомогу, а й вдихнути
повiтря. Отак самотиною i помер.
Коли Iван про це дiзнався, то довго не мiг прийти до тями.
Пiсля похорону замкнувся в собi. Його постiйно тривожила, наче
пекла залiзом i вогнем, думка: «Через страшну батькову звичку його
дiти ростимуть без дiдуся. Вiн не матиме змоги погомонiти iз татком
довгими зимовими вечорами»... Попри те, що Iван зробив усе, що мiг,
вiн почувався винуватим: «Чому недогледiв? Що зробив не так?»
Та час — добрий лiкар. Згодом у Iвановiй головi визрiла iдея: створити клуб, у якому зможуть знайти пiдтримку й допомогу люди, якi
мають бажання боротися iз алкогольною та тютюновою залежнiстю.
Але не це головне. Найкраще — те, що Iвана пiдтримали рiднi
йому люди. Дiти згодилися розповiдати про шкiдливiсть вживання
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спиртного й тютюнопалiння у дитячих закладах рiдного мiстечка,
дружина органiзовувала зустрiчi iз молоддю, на яких розповiдала про
наслiдки такої безневинної (як вважали пiдлiтки!) звички.
За допомогою небайдужих людей було знято кiлька фiльмiв iз
розповiдями людей, що позбулися смертельної звички.
Iван, хоча i не вберiг свого батька, проте почувався щасливим,
адже знав: якщо продовжуватиме i далi свою пропагандистську дiяльнiсть, то стане якiснiшим життя багатьох людей. I хоча вони все-таки
рано чи пiзно вiдiйдуть у вiчнiсть, але пiдуть iз цiєї прекрасної землi
не через алкогольну й тютюнову залежнiсть...
I досi Iван про батька не говорить нiчого поганого... Лише сумує.
I очi свiтяться щастям, коли бачить поруч зi своїми однолiтками
стареньких батькiв, якi не палять i не вживають спиртного.
Горбачук Дарiя Вiкторiвна, 10 клас,
с. Рахни-Лiсовi, Вiнницька область

3.5

Здорова сiм’я — здорова людина

В сiм’ї пiдростало дiвчатко.
Радiли i мама, i татко:
«Зростає ж бо помiчниця,
То буде нам чим гордиться».

В однiй руцi пляшка пива,
А в другiй — з цигарки дим в’ється.
«Оце вiдiрвалися круто!» —
Для молодi так здається.

Та пристрасть була до курiння
У юного цього «створiння».
А щоб батьки не дiзналися,
Десь по куточках ховалася.

Послухайте, хлопцi й дiвчата,
Що каже вам медицина:
Лише без шкiдливих звичок
Здорова сiм’я i здорова людина!

Боценюк Марiя Олександрiвна, 4 клас,
с. Васькiвцi, Тернопiльська область
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4

4.1

Тверезi батьки — здоровi та щасливi дiти

Батько каже

Батько каже нам завжди:
«Горiлку й пиво обiйди».
Краще встань швиденько вранцi,
Одягни спортивнi штанцi,

Для початку пробiжись,
Вiд пiдлоги вiдiжмись.
Спортом краще ти займись,
Нiж сп’янiлим десь валяйся.

I наркотик не чiпай,
Лiпше книгу почитай.
Вона грамотi навчить,
Як здоров’ям дорожить.
Воротило Богдан Анатолiйович, 1 клас,
с. Бiляївка, Херсонська область

4.2

Тверезi батьки — здоровi та щасливi дiти

Сiм’я — найкраще в свiтi слово,
Сiм’я — це щастя, нiяк не горе.
Коли татусь iде з роботи —
Дарує щастя, спокiй i турботу.

Тверезi мама, тато, дiд,
Тверезий весь наш край i свiт.
Щасливi i здоровi дiти,
Коли батьки умiють жити.

Граб Софiя Максимiвна, 1 клас,
с. Бараникiвка, Луганська область

4.3

Тверезiсть — це благо

Телевiзор в нашiм домi
Усi полюбляємо.
Мультики та кiнофiльми
Часто проглядаємо.

Страшно нам спостерiгати,
Коїться що навкруги:
У сусiдiв п’яний батько —
I страждають дiтлахи.

Тiльки дуже вже дратує
Нас реклама алкоголю.
Горiлка, пиво — цi «напої»
Завдають всiм тiльки болю.

Слава Богу, в нас в родинi
Алкоголю кажуть: «Нi!»
I батьки приносять радiсть
I Яринi, i менi.

Кабанець Алевтина Iванiвна, 1 клас,
м. Бiлозерське, Донецька область
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4.4

Я маленький паросток суспiльства
Я — маленький паросток суспiльства,
Який ще тiльки починає жить.
Впiзнати радощi дитинства
Бажаю, вчитись та творить.
Радiти кольорам калини
Та знати велич Шевченкiвським пiсням.
Тверезо жити закликає книга,
Яку читаю я щодня.
Алкоголь — вiн згубну має силу
Для людей, якi менi рiдня.
А батьки тверезi — це родина,
Що нас любить, бавить та зроста.
Кровинцi рiднiй — громадянину України —
Слова добра й любовi привива.
Я не жадаю телефону
Та iграшок великої цiни,
Бажаю щиро до уклону
Жити тверезо без нужди.
Хвороб багато з алкоголем
Плiч-о-плiч йдуть багато лiт.
Людина — як широке поле:
Самостiйно обирає свiй полiт.
А дiти — наше щастя та турбота,
В яку вложити треба хист,
Без вихiдних тяжка робота —
Батькiвської любовi справжнiй хист.
Литвинов Вiталiй Вiталiйович, 2 клас,
смт Братське, Миколаївська область

4.5

Я за здоровий спосiб життя!

Життя — коротка мить. Я думаю, що не варто його витрачати
на прожитi днi пiд впливом алкоголю.
В моїй родинi нiхто не вживає цю отруту. I я задоволений, що
в мене такi гарнi та люблячi батьки. Вони менi змалечку прищеплюють здоровий спосiб життя. Наводять приклади людей, якi вживають
110

спиртне. Розповiдають про їхнє жахливе життя, яке вони створили
власними руками. Дiти в таких сiм’ях постiйно голоднi, бруднi, погано
навчаються. Вони обдiленi любов’ю та увагою своїх батькiв, якi не
звертають на них уваги. Менi їх дуже шкода!
Я не бажаю такого життя собi, своїй родинi та своїм нащадкам.
Я за здоровий спосiб життя!
Україно, будь здоровою та тверезою нацiєю!
Аверiн Назар Анатолiйович, 1 клас,
с. Дем’янiвка, Херсонська область

4.6

Алкоголь — це ворог людства
Алкоголь — це ворог людства,
Алкоголь вбиває нас!
Схаменiться ж ви, дорослi,
Дiти дивляться на вас!
Литвиненко Марiя Костянтинiвна, 3 клас,
смт Гостомель, Київська область

4.7

Тверезiсть — запорука щасливого майбутнього

Кожна людина в свiтi хоче бути щасливою, жити довго, в добробутi i не хворiти.
Щодо мене, я мрiю про великий дiм, свою власну кiмнату, i щоб
поряд завжди були тато, мама i моя маленька сестричка.
Iнодi я замислююсь над тим, що в мене стiльки всього багато:
iграшок... м’яких, рiзних, красивих ляльок та цiкавих книжок, а в iнших дiтей цього немає. Як добре, що мої батьки пiклуються про мене.
Я нiколи не бачила тата або маму п’яними. Менi дуже шкода тих дiтей,
у яких батьки п’ють, а особливо маленьку дiвчинку з одного фiльму,
котру мама била, тому що була п’яною.
Я думаю, що вживати алкоголь — дуже погана звичка, яка шкiдлива для здоров’я. Нетверезi можуть навiть вбити людину! Я намагаюся триматися подалi вiд п’яних, навiть боюся їх. Думаю, що дiти,
батьки яких п’ють, дуже нещасливi, та їм нiкуди пiти, бо тато i мама —
це все, що є в дитини найрiднiше.
Я б не радила нiкому вживати алкоголь. Розважатися можна
i без цього, просто граючи з дiтьми, займаючись спортом, танцюючи,
купуючи солодощi, гуляючи з друзями на вулицi.
111

Хочу, щоб кожна дитина була весела, радiсна, зростала в пiклуваннi та любовi своїх тата i мами i була здорова!
Котляр Катерина Романiвна, 2 клас,
с. Скаргiвка, Луганська область

4.8

Татку, горiлку не пий...
Татку, горiлку не пий.
I на маму, як вовчик, не вий.
Бо хоч ще вовченята ми малi,
Та все хочемо, щоб була радiсть у нашiй сiм’ї.
Ти залиш цю звичку погану.
I назви лагiдним словом нашу маму.
I якими ти б не йшов шляхами,
Ми допоможемо...
Бо хочемо, щоб ти завжди був з нами.
Алексєєва Вiкторiя Сергiївна, 4 клас,
м. Рiвне

4.9

Два приятелi (казка)

Жили-були коти Сiрко i Марко. Подружились, заприятелювали.
Весело їм жилося: любили погуляти, добре попоїсти ще й випити
«мiцненького напою». Ну, а тодi — й погасати, i досхочу поспати.
Нiчого їх не обходило: як там кицi, маленькi кошенята, чи вони
ситi, чи одягненi. Лиш би їм було добре. Байдики били, та й годi!
Одного дня Сiрко прокинувся i вирiшив, що пора кiнчати оце
бездiлля, бо здоров’я пiдводить i безлад навкруги. Час про майбутнє
подбати. Пiшов до Марка i сповiстив про це. Друговi не сподобалося
рiшення товариша. От вони i розiйшлися.
Пройшли роки... Сiрко побудував хатинку i мешкав зi своєю
Сiрочкою i кошенятами. Разом вони працювали i вiдпочивали. А Марко жив у пiдвалi, облiзлий i хворий, нiкому не потрiбний. Марочка
з кошенятами од нього вiдцурались. Навiщо їм такий чоловiк i татко!
Казочка ця непроста, а повчальна й виховна. Горiлочка — страшна бiда, i ворог людям, i хвороба. Покайтеся ж, всi пияки, бо дiти не
люблять таких!
Троцюк Юлiя Олександрiвна, 2 клас,
с. Великi Дедеркали, Тернопiльська область
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4.10

Мрiя про щасливу сiм’ю
Наснився сон Iринцi спозаранку.
Наснився вiн — i так розвеселив,
Що аж на серцi у хвилинку смутку
Промiнчиком їй сонця засвiтив.
Вона була сумна, тепла хотiла.
Хотiла! Одинокою була.
Вона у свої одинадцять рокiв
Без батькiвського без тепла росла.
Не мала анi брата, нi сестрички,
А зрештою — i не дарма,
Бо чи вартою така доля
Iще б комусь була?
Бо велося горе в хатi — тато пропивав зарплату,
А мама любила «весело» вiдпочивати,
Байдужа їм сiм’я була...
Iринка сиротою при живих батьках росла.
Єдиною опорою її бабусенька була,
Яке б не трапилося в неї горе,
Вона пiдтримкою для неї була.
Бо алкоголь — зелений змiй —
Життєвий шлях її змiнив,
Змусив усiх страждати...
Бо як же жити дитинi у сiм’ї,
Де татко з мамою люблять випивати?
Рiдним — сором, а в очах — жах,
I з сльозами i з плачем на очах.
А снилася Iринцi тепла хата,
Сiм’я зiбралася за столом,
Молитву зачитав тато,
Їм весело було утрьом.
Давайте ж трезво жити,
Щоб були щасливими всi дiти!
Давайте здоров’я своє берегти,
По тверезому шляху до своєї йти мети!
Бричка Ольга Володимирiвна, 5 клас,
с. Карпилiвка, Рiвненська область
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4.11

Про татусiв

Якось в школi лiсовiй
Ми писали про татiв.
Вони є взiрцем у всьому
В життi цьому нелегкому.

Вмить угледiв ведмiдь-тато
Вчительку Потапа.
Встав iз лiжка, потягнувся,
Засоромивсь, аж зiгнувся.

Татусь зайця Вуханя
Лiс охороняє:
Добрий вправний помiчник,
Всiм допомагає.

«Є багато таких фактiв:
Дiти приклад беруть з татiв.
Що ж ви навчите малого
Вiд життя такого?

У вовчика Сiрячка —
Грошi заробляє.
А Потапчик зажурився
Та лише зiтхає.

Треба спортом вам зайнятись,
Звичок шкiдливих позбуватись.
Працювати, не лiнитись —
Буде й вами син гордитись».

Плаче мама-ведмедиця:
«З чоловiком щось твориться».
«Наче не мiй татко», —
Дума ведмежатко.

Iз тих пiр Потапчик
Гуляє iз татком.
Грають разом у футбол,
Радiє ведмежатко.

Сова пильно подивилась,
Шкода їй дитини.
«Прийду, хлопче, я до вас
Якось на гостини».

За життя тверезе
Треба пам’ятати.
Ми так хочемо усiм
Про це нагадати.

Всi вас любим, дорогi,
Про нас не забудьте,
I найкращими батьками
Своїм дiтям будьте.
Собан Iлля Вiталiйович, 2 клас,
с. Великi Дедеркали, Тернопiльська область

4.12

Здоровi та тверезi батьки — щасливi дiти

Дитяче обличчя — дзеркало його душi. Бачити усмiшку на дитячому обличчi — це щастя для батькiв. Не тiльки батьки, але i ми,
дiти, вiдчуваємо стан душi наших батькiв. Кожна дитина хоче бачити
їх здоровими, щасливими, тверезими.
Менi дуже пощастило з батьками. Лягаючи спати, я вiдчуваю
тепло маминих рук, мiцнi обiйми її та щире «На добранiч!» Проводжаючи в школу, мама завжди вслiд менi говорить: «Iди з Богом!»
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Коли говорять батьки такi слова — це означає, що вони мають свiтлi
думки i щире бажання бачити дитину здоровою i щасливою, вони
сподiваються, що Бог буде зi мною кожної хвилини.
Лягаючи спати, тато вчить мене молитися i подякувати Боговi
за все. Тiльки тверезi батьки мають бажання зробити своїх дiтей
щасливими. А тверезi вони повиннi бути завжди, адже дитинство не
проходить за один день.
А скiльки дiтей залишилися без батькiв iз-за того, що жили
нетверезим життям! Iнколи так хочеться стати дорослим хоч на мить
i зробити щось таке, щоб душа i в цих дiтей засвiтилася вiд щастя.
Я хочу сказати всiм батькам, якi вживають алкоголь: «Зупинiться, задумайтеся, ви не однi. У вас є вашi дiти, якi чекають на ласкаве
слово, щирi i мiцнi обiйми».
Буду сподiватися, що читаючи цi рядки, всi люди задумаються
над своїм майбутнiм та майбутнiм своїх дiтей.
Нестерчук Артем Михайлович, 1 клас,
с. Карпилiвка, Рiвненська область

4.13

Щаслива сiм’я
У моїй сiм’ї сьогоднi вкотре драма:
Тато повернувсь додому п’яний...
Було так вчора, i сьогоднi теж.
Здається, горю нашому немає меж!
Ось мама плаче, старший брат мовчить,
А батько, навiжений мов, кричить.
Сусiди не сплять, вже гримлять тарiлки —
Це кляте сп’янiння дається взнаки.
Я злякано тихо в куточку сиджу,
Заплющила очi, вiд страху дрижу.
I хочеться дуже маленькiй менi
Зростати щасливо у iншiй сiм’ї:
Де тато тверезий заходить у дiм,
Лунає в сiм’ї море лагiдних слiв,
Щасливi матуся, i братик, i я.
Тверезi батьки — це щаслива сiм’я!
Перепелиця Лiлiя Романiвна, 5 клас,
м. Барвiнкове, Харкiвська область
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4.14

Тверезiсть гостинна
У сiмейному колi щаслива родина,
Бо тут панує тверезiсть гостинна,
Яка воєдино гуртує родину,
Дарує радiсну й теплу днину.
П’яної сварки не чути в сiм’ї,
Дiти зростають в любовi й теплi.
Батько i мати добру́ научають,
Щастя i радостi людям бажають.
Хай зростають здоровими дiти,
Батькам щоб за них лиш радiти.
Хай у кожнiй вкраїнськiй хатi
Будуть люди щасливi й духовно багатi!
Лузан Дiана Дмитрiвна, 4 клас,
с. Приднiпровське, Днiпропетровська область

4.15

Тверезик

Привiт, моя люба подружко, я дуже за тобою сумую. Пройшло
вже декiлька мiсяцiв вiд нашої останньої зустрiчi. А я наче зараз
бачу, як тебе забирають вiд батькiв. I ти за склом автомобiля швидкої
допомоги дивишся заплаканими очима, благаючи про допомогу...
В той вечiр я довго не могла заснути, все думала, як тебе врятувати, як достукатись до твоїх батькiв, щоб вони схаменулись i зрозумiли,
яке багатство вони можуть втратити. Не зважаючи на всi їхнi вчинки,
коли вони в п’яному станi били тебе, принижували, ти завжди тiкала
до мене i, плачучи, все одно говорила про них з любов’ю i трепетом,
виправдовувала їх слабкiстю, безпораднiстю, безробiттям. Казала, що
вони обов’язково вилiкуються i будуть понад усе в свiтi любити тебе.
Мiркуючи про це, я непомiтно заснула. I знаєш, менi наснився
дивний сон. Нiби ми з тобою гуляємо по квiтучому саду. Нам так
весело, а вдалинi чути гуркiт, биття посуду, крики, плач.
Ти менi кажеш: «Чуєш — це моє минуле життя». Я спочатку
не повiрила, але ти продовжила: «Бачиш того маленького янгола?
Його звати Тверезик. Вiн дуже хороший, якщо попросити щиро про
допомогу, вiн обов’язково вiдгукнеться». «Як же вiн може допомогти?» — недовiрливо вiдреагувала я. А ти посмiхнулась i вiдповiла: «Ось
дивись, бачиш, вiн разом з маленьким хлопчиком iде до його мами, яка
теж, як i мої батьки, заворожена алкоголем i цигарками?» «Так» —
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кивнула я. «Зараз Тверезик торкнеться до неї, i вона прозрiє!» «Але
вона ж не слiпа» — заперечила я. «Нi, ти не розумiєш: її очi i розум
заполонив наркотичний туман, i вона не може присвятити себе своїй
дитинi, полюбити її всiм серцем, бо воно задимлене смолами цигарок».
Потiм я обернулась i побачила, що Тверезик дiйсно торкнувся
плеча тiєї жiнки, i вона впала перед своїм сином на колiна, гiрко
плачучи i палко обiйнявши його, просила пробачити за втрачений час
i за всi образи.
«Чому ж ти не попросиш торкнутися своїх батькiв, щоб вони тебе
обiйняли?»... А ти так спокiйно вiдповiла: «Вже пiзно»... I пiшла, не
обертаючись...
Через декiлька днiв випадково, вiд сусiдiв, я почула, що ти вже
нiколи не повернешся, ти назавжди вiдлетiла до раю...
Я звертаюсь зараз, подружко, до тебе з проханням: нехай Тверезик допоможе всiм iншим дiтям стати щасливими, хай торкнеться
кожного, щоб всi дiти нашої планети жили! Щоб батьки ростили їх
в любовi, турботi, щоб цi дiти, коли стануть дорослими, нiколи не
знали згубної дiї наркотичної залежностi, щоб їхнi очi i розум завжди
залишались тверезими.
Басок Єлизавета Олександрiвна, 5 клас,
м. Березiвка, Одеська область

4.16

Тверезi батьки — здоровi та щасливi дiти

Хороша й дружна в нас сiм’я.
В нiй мама, тато, а ще — я.
Не п’ють спиртного мама й тато,
Тому i настрiй в нас, як свято.

Бо алкоголь у них теж є
I привикання вiн дає.
А я здоровим хочу бути
I про хвороби всi забути.

Й менi наказують не пити,
Щоб, як вони, тверезим жити.
В нас енергетики i пиво
У заборонi, й це не диво,

Займатись спортом i в мандрiвки
Ходить з батьками iз домiвки.
Якщо всi так будуть робити,
То щасливiше будуть жити.

I Україна, наша ненька,
Мiцнiшатиме помаленьку.
Бо нiде правди тут подiти —
Сильна країна — здоровi дiти.
Лемчик Давид Богданович, 2 клас,
м. Копичинцi, Тернопiльська область
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4.17

Прохання дитини
Мамо, тату, киньте пити, прошу,
Ви ж у нас i добрi, i хорошi.
Ви вродливi, вмiлi, працьовитi.
Тiльки прошу: бiльш не треба пити.
Скiльки лиха вiд тої горiлки!..
Вся сiм’я страждає, особливо дiтки.
В хатi безлад, нема чого їсти,
Повно бруду, навiть нiде сiсти.
Сварки, бiйки, сльози i страждання...
Та лишилися надiї й сподiвання,
Що нарештi щастя прийде в нашу хату.
I нiколи вже не будуть пити мама й тато!
I тодi щасливi будуть i батьки, i дiти.
Дiти будуть квiтнути, неначе квiти.
У сiм’ї буде затишок, i любов, i ласка.
I життя вже стане, немов казка!
Люди, схаменiться! Зупинiться,
I в дитячi очi подивiться,
I почуйте їх простi прохання.
I тодi в дiтей здiйсняться всi бажання!
Дiти iз батьками в мирi будуть жити.
Разом мрiяти, смiятись i дружити.
Щоб не страждала жодна дитина!
Щасливi дiти — це майбутнє нашої країни!
Лигуша Ксенiя Євгенiвна, 5 клас,
с. Давидiв Брiд, Херсонська область

4.18

Тверезi батьки — здоровi та щасливi дiти!

Ми є дiти, маленькi iстоти нашої України, i для нас у цьому свiтi
найголовнiшi — мама з татом, їхня любов, пiдтримка, турбота, опiка.
Так, менi 7 рокiв, i я ще багато чого не розумiю у цьому складному
для нас свiтi, але вже знаю, що батьки для нас — це святе.
У мене гарна сiм’я: мама, тато, я i мiй старший брат. Мої батьки
дбають про нас з братом. Ми ситi, здоровi, одягненi, щасливi, i у нас все
добре. Я маю веселих батькiв, якi не вживають спиртного. У вiльний
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вiд роботи час ми всi разом граємо в iгри, дивимось телевiзор, ходимо
на природу. Наша сiм’я веде здоровий спосiб життя.
Менi пригадалась одна сумна iсторiя з мого маленького життя. Це
було взимку перед Рiздвом. Надворi було дуже холодно, тому я сидiла
у хатi i дивилась у вiкно. Падав лапатий снiг. Мама з татом готували
рiздвяну вечерю. По кiмнатi розносився запах смачної кутi i всiх страв,
запах Рiздва. Ми з братом з нетерпiнням чекали на вечерю. Я побачила
у вiкнi маленького хлопчика в гумових чобiтках, без шапки i куртки.
Вiн плакав, а мама з татом його не впускали у хату. Хлопчик дуже
тремтiв, мабуть, зовсiм замерз. Я погукала свою матусю. Побачивши
малого, мама сказала татовi, щоб вiн привiв його до нас.
Хлопчик був дуже неохайним, одяг зовсiм зношений. Вiн дивився на всiх очима, повними слiз. Йому було боляче вiд холоду, вiн
хотiв їсти. Мама взяла декiлька братових речей, помила хлопчину,
переодягнула. Потiм ми всi сiли вечеряти. Хлопчик дивився на стiл
здивовано, нiби такого нiколи не бачив. Повечерявши, хлопчик, якого
звали Сергiйком, розказав жахливi речi про своє життя i батькiв.
Мама з татом випивають, палять цигарки, б’ють його, не дають їсти.
Вiн змушений доїдати залишки зi столу, за яким «гуляли» його рiднi
люди. Цього рiздвяного вечора до батькiв знову прийшли «друзi».
Вони пиячили, веселились, вигукували грубi слова. Хлопчик хотiв їсти
i попросив маму, та вона вдарила його i вигнала на вулицю, щоб не
заважав їм веселитися. Ми всi слухали його розповiдь i плакали. Чому
так буває?
Я пiдiйшла до своєї мами, пригорнулася до неї i сказала:
— Як добре, що ви в мене є, такi чудовi батьки.
I менi дуже прикро, що такi мама й тато, як у Сергiйка, i не тiльки
у нього одного, живуть для себе, вживають алкогольнi «напої», дбають
про свої потреби, а про дiтей забувають.
* * *
Ця розповiдь — крик душi семирiчної дiвчинки. Схаменiться,
дорослi, адже нам так потрiбна ваша любов, турбота i ласка! Невже
ви не розумiєте, що алкогольнi «напої» затьмарюють ваш розум?
Подумайте про те, яким би був свiт прекрасним, сонячним, веселим,
щасливим без цього зла! Адже усмiхненi батьки, щасливi та здоровi
дiти — без алкоголю.
Геть зеленого змiя! Геть алкоголь!
Ми, дiти України, хочемо бути щасливими!
Сукнаровська Софiя Русланiвна, 1 клас,
с. Балучин, Львiвська область
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4.19

Тверезi батьки — щасливi дiти
Як же гарно жити в родинi,
Де панує тверезе життя.
Про це мрiяли, мрiють i нинi
I дорослi, i навiть маля.
Тато вдома, займається сином.
Спокiй, злагода панують в сiм’ї.
Пахне на кухнi ванiллю та кмином,
Мама та донька печуть пироги.
Панує в такiй родинi повага,
Любов i пiдтримка, ласка й тепло.
Хай буде так завжди — мрiє дитина.
Не треба псувати життя джерело.
Авраменко Полiна Володимирiвна, 4 клас,
м. Бахмут, Донецька область

4.20

Пишайтеся своїми батьками!

Привiт! Мене звати Iванна, я маленька дiвчинка, менi дев’ять рокiв, але в свої дев’ять рокiв я вже багато чого розумiю. Спостерiгаючи
за людьми, якi вживають алкоголь, менi стає сумно i страшно. Я боюсь
таких людей. Просто дивлячись на них на вулицi. А вiд думки про
дiтей, якi живуть з такими батьками, починаю тремтiти i хвилюватися.
Незважаючи на те, що деякi батьки моїх друзiв є алкоголiками, я не
перестаю через це з ними дружити, а разом з ними переживаю за
їхнiх батькiв. Якими б не були батьки, у наших дитячих серцях до
них завжди палає нескiнченний вогонь кохання.
За батькiв моїх друзiв менi прикро. I не тiльки за них, а й за
нашу владу. Бо вони могли б щось змiнити, але не змiнюють — чому?
Можливо, тому, що не знають, як? Чи просто не можуть, чи їм
байдуже, як живуть звичайнi люди?
Вживаючи алкоголь, люди забувають про все, навiть про самих
близьких i люблячих людей. Вони поринають у свiй свiт, де iнодi не
буває мiсця для рiдних, друзiв. В першу чергу страждаємо ми, дiти!
Батьки, якi вживають алкоголь, забувають про дiтей, забувають, що
нам потрiбна любов, турбота.
I дiти стають дорослiшими вiд свого вiку, самостiйно готуються до
школи, готують собi їжу (якщо є з чого), їх починає виховувати вулиця.
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Дiти часто тiкають з дому, щоб не бачити того жахiття, що вiдбувається в рiдному колись затишному гнiздечку, тiкають вiд батькiв, якi
в алкогольному сп’янiннi вчиняють над дiтьми жахливi насильницькi
дiї. Моїх друзiв батьки не б’ють, але вони допiзна граються на вулицi,
а на вулицi самотнiм маленьким дiтям перебувати також небезпечно!
Дорослi, думаючи, що «iнодi» вживають алкоголь, навiть не помiчають, що це переходить у «завжди». I тодi самостiйно врятуватись
вже важко.
Тверезий стан i тверезий свiтогляд повинен вважатися однiєю
з найголовнiших цiнностей у життi людини. Я — за тверезий спосiб
життя!
Я мрiю, що коли виросту, буду допомагати людям, якi не можуть
вiдмовитись вiд алкоголю. Я хочу навчати людей бути щасливими,
радiти життю i показати їм, що тверезий спосiб життя є запорукою не
тiльки щасливого дитинства їхнiх дiтей, а й свiтлим майбутнiм їхнього
життя. Вiдмовившись вiд алкоголю, вони наповнять своє життя дитячим коханням, яскравими i барвистими сторiнками. I якщо я зможу
допомогти, то така людина стане для мене справжнiм героєм!..
А зараз у свої дев’ять рокiв я молюся за батькiв моїх друзiв i вiрю,
що вони самостiйно покинуть вживати алкоголь. I в очах моєї подруги
Оленки я побачу гордiсть за своїх батькiв! Бо це так важливо для
дiтей — пишатися своїми батьками, бо вони для нас найкращi!
Власюк Iванна Володимирiвна, 4 клас,
с. Мар’янiвка, Херсонська область

4.21

Тверезi батьки — здоровi та щасливi дiти

Яскраво сяє сонечко
Промiнням золотим.
Смiється у вiконечко
Дорослим i малим.

Її серденько плакало,
А мозок все просив:
«Налий хоч чарку, донечко,
Живiт щоб не болiв».

Щоб радiсть в серцi виникла,
Бажання жить, творить,
В родинi мати щастя,
Людей i свiт любить.

I дитинча маленьке
Ту чарочку несло,
Щоб мамi стало легше
I щастя ожило.

Та ось страшенний змiй
На землю приземлився,
Украв вiн спокiй мiй —
В матусi оселився...

Отак все раз за разом
Просила це вона.
Ставало гiрше, гiрше,
I зовсiм вже злягла...
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I посмутнiло сонечко,
I свiт весь посмутнiв,
Тому що вже без чарочки
Хтось жити не хотiв.

Мале дiвча заплакало,
Просило помогти.
Сусiди позбiгалися,
Спасти вже не змогли...

I ось одного дня
Погано зовсiм стало.
Нiкого не було,
Матуся помирала.

«Прошу вас, мами й тата,
Щоб щастя в вас було,
Не треба випивати!
Хай згине п’яне зло!»
Соколова Вiкторiя Сергiївна, 6 клас,
с. Бахмутське, Донецька область

4.22

Ми за тверезий спосiб життя
Як гарно, коли всi щасливi:
Є мама й тато, братик i сестра,
Коли збирається у домi вся родина,
Готується пирiг, смiється дiтвора.
Бо там живе любов,
Повага i турбота,
Обов’язки i доброта...
А що, коли все навпаки?
Все страшно! —
Коли напився батько, свариться, кричить,
I плаче мама — дiтям це все лячно,
Їм хочеться кудись втекти.
Втекти туди, де спокiй i турбота,
Де пахне добротою, а не злом.
Туди, де поспiшають мама з татом iз роботи
З гостинцями для дiточок.
Де буде готуватися вечеря,
Де будуть всi дивитись якийсь фiльм,
Де гучно всi про щось розповiдають,
Де дiточок на сон благословляють,
А вранцi сонечко блищить!
Грипич Вiкторiя, 3 клас,
м. Сватове, Луганська область
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4.23

Тверезi батьки — здоровi та щасливi дiти
Щасливi та здоровi будуть дiти,
Якщо батьки не будуть бiльше пити.
Не буде тато маму ображати,
А мама — плакати тихенько i страждати.
Якщо батьки не будуть в чарку заглядати,
А бiльше часу дiтям придiляти,
Ходити на роботу, працювати,
Синам i дочкам завжди помагати,
Тодi країна буде процвiтати,
Щасливi будуть дiти, батько й мати.
Життя одне, i треба так його прожити,
Щоб не соромились тебе нiколи дiти.
Тумпаков Олег В’ячеславович, 7 клас,
с. Пiщане, Луганська область

4.24

Счастье в семье без алкоголя

Трезвые родители — залог счастливой семьи. Ведь не секрет, что
дети часто берут пример с родителей. Бывает и так, что мама или
папа употребляют алкоголь, и тогда не контролируют себя. Словом,
совершают поступки, за которые не всегда несут ответственность. Во
время праздника, естественно, к ним приходят гости. Как обычно, они
выпивают. Например, «за здоровье»... И так далее.
А когда гости уходят и дети задают хоть один вопрос, то родители
очень злятся, кричат на них и могут даже ударить. Нередко бывают
случаи, что они своих детей бросают, или же отдают в детский дом.
Дети страдают, просят так не делать, плачут, но взрослые их не
слышат. А потом просят прощения.
И дети их прощают. В надежде на то, что такого больше не повторится. Но побои и крики, проявления домашнего насилия повторяются
снова. И такого насилия из-за алкоголя немало.
Родители, остановитесь!
Ваши же дети могут повторить вашу судьбу, а вы потом будете
их же в этом упрекать. И обвинять себя за то, что вы сделали.
Остановитесь!!! Подумайте о судьбе — своей и ваших детей!
Псарёва Екатерина Владимировна, 6 класс,
г. Харьков
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4.25

Якої шкоди завдає алкоголь

Я навчаюся в iнтернатi, тому дуже гарно знаю, якої шкоди завдає
алкоголь.
Це шкода не тiльки здоров’ю окремої людини — можуть руйнуватися сiм’ї, псуватися вiдносини з родичами, друзями, а дiти можуть
народжуватися хворими та потрапити до дитячих будинкiв чи iнтернатiв. Батьки забувають навiть вiдвiдувати своїх дiтей, стають
байдужими, неохайними, ледачими. Багатьом дiтям соромно за таких
батькiв. А винна в усьому горiлка! Часто дiти дають поради своїм батькам: вiдмовитись вiд «товаришiв по чарцi», знайти роботу, зайнятися
спортом.
I ось сiм’я моєї подруги Орини змогла побороти цю недугу. Вони
навели у хатi лад, завели корову, курей, кролiв i забрали Оринку та
двох її братикiв додому. Батька взяли працювати на пилораму, мама
порається по господарству. Тепер сiм’я не живе в злиднях. Оринцi на
День народження подарували телефон. Я за неї дуже рада.
Сподiваються на краще i всi iншi дiти нашого iнтернату. Дiвчата
мрiють, щоб мами навчили їх страви готувати. Хлопчики мрiють —
сходити разом з татом на рибалку. Всiм нам хочеться, щоб батьки
стали турботливими, веселими, добрими, кохали один одного та нас.
Я хочу голосно докричатися до всiх батькiв: «Тверезi батьки —
здоровi та щасливi дiти!»
Гапон Вiкторiя Властiвна, 4 клас,
м. Змiїв, Харкiвська область

4.26

Тверезi батьки — здоровi та щасливi дiти
Щаслива дитина, що її мати твереза сьогоднi.
Сумне дитинчатко, коли тато заходить iз пляшкою в хату.
Щаслива дитина, коли може з сiм’єю у парку гуляти.
Сумне малятко, бо бачить пляшку бiля сплячого татка.
Плаче дiвчинка — животик болить,
А сказати нiкому, бо мати у барi сидить.
Боляче хлопчику — в пiдвал вiн упав,
Бо мамi на «закусь» огiрки дiставав.
Дiвчинка просить у татка нову ляльку,
А той витрачає всi грошi на п’янку.
Хлопчик просить мати на вулицю гуляти,
А мати любить п’яною в караоке горлати.
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Краще б батьки цi дитину на море звозили,
А не по барах п’яними ходили.
Краще б дитину свою захистили,
Вiд майбутнiх проблем, що їй подарили.
Краще б здiйснили дитячу мрiю
I берегли здоров’я — своє та дитини.
Кожен повинен бути щасливим,
Навiть дитина, що живе в не дуже гарнiй родинi.
Небосенко Ганна Сергiївна, 9 клас,
м. Кам’янське, Днiпропетровська область

4.27

Лист у минуле...

Доброго дня, мамо i тато. Ось менi вже одинадцять. Вчора зi
своїми батьками ми вiдсвяткували мiй День народження. Було багато
гостей: завiтали мене поздоровити мої однокласники. Нам було весело.
Ми ходили в похiд з ночiвлею. З татом робили шалаш. Перелiтали
канаткою через рiчку. Мама приготувала рiзнi смаколики. Всi мої
однокласники в захватi i вiд свята, i вiд моїх батькiв. I хоч менi зараз
трохи соромно, але я навiть не згадав в цей день про вас.
А ось сьогоднi менi прикро, що i ви не згадали про мене. Правда,
минулi роки ви теж мене не вiтали.
Менi одинадцять, а я не можу згадати нiчого доброго про наше
життя. У мене нiколи не було друзiв, у нас нiколи не було свят. Саме
свят, а не випивок. Ви завжди знаходили час i грошi для пиятики,
для своїх друзiв, i нiколи для мене. Я не пам’ятаю жодної подарованої
вами iграшки. I навiть подарованi бабусею ви мiняли на оковиту.
Менi соромно, але я не сумую за вами. I татковi слова «Душа
просить свята» для мене зараз звучать, як страшний сон. Я нiколи
вам не говорив, але я вас соромився. Я завжди боявся ходити вулицею,
щоб друзi не побачили вас. Ви ж завжди були п’яними.
Зi своїми справжнiми батьками я навчився любити життя. Розумiєте, без горiлки можна бути веселим, щасливим, люблячим. У мене
зараз є дитинство. Я тепер знаю, яким воно має бути.
Можливо, я бiльше нiколи вам не писатиму, тому хочу зараз
сказати найголовнiше: зараз я можу собi самому пообiцяти, що мої
дiти, як я зараз, матимуть справжнє дитинство без жодних пиятик.
Присягаюсь.
Нечит Едуард Юрiйович, 7 клас,
с. Златоустiвка, Днiпропетровська область
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4.28

Люди, спинiться!
Що бачимо ми у сп’янiлих очах?
Нестримную злiсть, ненависть i страх.
Дитячi сумними стають оченята,
Якщо кожен день п’янi мама i тато.
Летять, наче стрiли, обра́зи слова,
Часто плаче в куточку дитина мала.
Голоднiї дiти, неприбраний дiм...
Чи хотiлося б вам пожити у нiм?
Я вас закликаю: «Дорослi, спинiться!
На ваше сп’янiле життя озирнiться!
Щоб алкоголь не губив вашi душi,
Станьте назавжди до нього байдужi.
Будуйте свiй дiм, садiть деревця.
I хай вашому щастю не буде кiнця».
Слюсарь Iлона Данилiвна, 8 клас,
селище Центральне, Миколаївська область

4.29

Молю тебя, мама!

Я ещё совсем маленький и беззащитный. Меня ещё вынашивает
мама. Мне очень нравится её голос, такой милый и добрый. Она всегда
употребляла в пищу только полезные и свежие продукты. Очень тщательно выбирает их на рынке и в супермаркете. Но в Новогоднюю ночь
мама поступила очень опрометчиво. Она выпила что-то нехорошее.
Мне сразу стало очень плохо: я ослаб и мой рост, как мне кажется,
замедлился.
Как я потом расслышал, это нечто называлось «алкоголь». Около двух недель мне было некомфортно. Мне казалось, что действие
яда будет длиться бесконечно... Как мне было обидно, что моя мама
«расслаблялась» таким образом. Она забыла обо мне...
Мамочка, услышь меня, я не хочу быть инвалидом! Я хочу быть
твоим желанным и очень любимым ребёнком. И обязательно здоровым! Не погуби меня, молю тебя, мама!
Шевченко Мария Юреевна, 7 класс,
с. Марьяновка, Херсонская область
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4.30

Батьки тверезi — здоровi дiти
Батьки тверезi — здоровi дiти,
Що розквiтають, мов барвистi квiти.
Батьки тверезi — щастя в домi,
Де разом долаються туга i втома.
Як хочеться, щоб всi були щасливi,
Щоб дiти мали всi батькiв i сiм’ї,
Щоб мами й тати не вживали алкоголю,
Щоб дарували дiткам гарну, свiтлу долю.
Повiрте, й свiт тодi добрiшим стане,
Печалi в дiм заходить перестануть,
Здоровi будуть i батьки, i дiти —
I Україна, наче сад, розквiтне!
Крiпак Ангелiна Павлiвна, 7 клас,
с. Борщiвка, Рiвненська область

4.31

Татове навернення

Микола i Олена вже мали троє дiтей: Настусi — 8, Васильковi —
5, Iринцi — 3 рочки. Дiти — як квiти, кожен день тiшили i допомагали
матусi. А от тато Микола все топив у чарцi. Не дбав нi про дiм, нi
про дiтей, ще й руку напiдпитку на Олену пiдносив. Не змогла далi
бiдна жiнка давати всьому раду, тож залишила дiтей на стареньку
матiр i поїхала за кордон на заробiтки. Бабуся з онуками кожного дня
молили Господа i Матiнку Божу про татове навернення.
Та одного дня Микола спорядився в поле орати. Запряг вперше
пiсля зими конi, поклав на вiз плуг, посадив дiти та вернувся до
хати перекинути ще на дорогу чарчину. Тiльки-но вiн до хати, як
конi щосили рвонули з дiтьми на возi. Микола вибiг, кричав, бiг,
та буйних коней не наздогнати. Дiти плакали, боялися, горнулися,
просили Матiнку Божу вберегти їх. Новина, що на возi дiти, облетiла
швидко все село. Люди вибiгали, намагались наздогнати, зупинити
коней, та було марно. А Микола, усвiдомивши, що через чарку можуть
загинути його дiти, звiв очi до неба i промовив: «Боже, врятуй мої дiти!
Я бiльше не питиму! Благаю тебе!»
Настуся — найстарша — вирiшила стрибнути з воза, за нею стрибнув i Василько. А Iринка — ще зовсiм маленька, не вмiла стрибати,
залiзла пiд лавку i голосно плакала. Та коли побачила, що гострi
плуги пiдсуваються до неї, так злякалась, що i собi почала вилазити, та
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зачепилась курточкою за ручицю воза i звисла головою вниз. Стомленi
конi вже повiльнiше добiгали до лiсу. I тут, дякувати Богу, виїхав
лiсник, дядько Андрiй, побачив завiшене дитя, миттю зупинив конi
i взяв на руки маленьку Iринку. Дiвчинка була цiла, але дуже плакала,
бо порвала курточку.
Коли Микола добiг до своїх вцiлiлих Настусi i Василька, а Андрiй
принiс неушкоджену Iринку, тато обняв свої дiти i гiрко заплакав.
«Боже, дякую Тобi!» — все, що змiг вiн тодi вимовити.
Бiльше Микола на оковиту i не глянув. Приїхала мама Олена,
i стали вони гарною великою побожною сiм’єю.
Фенц Вiкторiя Iгорiвна, 6 клас,
с. Пiдгайчики, Тернопiльська область

4.32

Тверезi батьки — щасливi дiти

Прийшов сьогоднi з роботи тато,
Принiс цукерок нам багато.
Максимко, взявши двi,
Побiг гратись у дворi.

Частенько сидить сам у дворi,
Бо ж батьки, закривши дверi,
Сплять п’яненькi,
А до малечi їм немає дiла.

А там пiд деревом сидiв
Замурзаний хлопчина — плакав.
Максимко пiдiйшов, пожалiв
Й цукерки всi вiддав.

Тож, люди, вас молю,
Прошу й закликаю:
Давайте тверезо жити,
Країну мирну будувати!

Бо ж знав, що у хлопчини того
Батьки — п’яницi вже давно.
I той обдiлений малий,
Голодний та сумний,

Щоб не плакали дiти,
А розцвiтали, наче квiти.

Склянчук Анна Олександрiвна, 8 клас,
м. Любомль, Волинська область

4.33

Тверезi батьки — здоровi та щасливi дiти

Одного разу вчитель української мови та лiтератури запропонував взяти участь у лiтературному конкурсi «Ми за тверезе життя!»
I я пригадала iсторiю свого життя, крик своєї душi.
«Горiлкою горе не залити» — так говорить народне прислiв’я,
адже алкоголь — це смерть, вiн 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
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життєвi плани i робить життя нестерпним для всiх оточуючих. А ще,
якщо це жiнка, та ще й вагiтна, алкоголь вбиває i ненароджену дитину.
У моєї мами трапилося горе: вона втратила дитину, i пiсля цього
почала пити. А через два роки народилася моя менша сестричка.
В цей час мама сильно пила, стала слабкодухою. Сестра народилася
недорозвинутою. Ми росли недоглянутi, недолюбленi, обдiленi найнеобхiднiшим. Не пам’ятаю жодного дня, щоб матiр не була п’яною. Вона
не виходила з цього стану тижнями, мiсяцями, роками. Пила разом
з татом, який постiйно бив її i знущався з неї. Батьки вели нетверезий
спосiб життя. Маму звiльнили з роботи, тата теж. I нiкому не було
дiла до нас. Так тривало десять рокiв, поки моїх батькiв не позбавили
батькiвських прав. Моєю сiм’єю став дитячий будинок, вихователi.
Та одного разу сталося диво. Нас з сестрою прийняли за доньок.
Зараз ми живемо у новiй родинi, чужих людей я називаю мамою,
татом, сестрою, братом.
Шановнi дорослi! Перш нiж впустити до вуст алкоголь, подумайте: кому ще, крiм вас, вiн може скалiчити долю?
Коли я виросту, стану дорослою, я не хочу такого життя своїм
дiтям. У вихованнi своїх дiтей я буду брати приклад з теперiшньої
сiм’ї — сiм’ї, яка взяла нас на виховання, де ми доглянутi, люблячi,
нагодованi, одягненi, щасливi. В нашi важкi часи не всi люди можуть
взяти дiтей пiд свiй захист. Я дуже вдячна своїм теперiшнiм батькам,
i хотiлося б сказати їм: «Дякуємо». А найбiльше хотiлося б вклонитися
їхнiм батькам за те, що вони виховали таких прекрасних людей!
Менi хотiлося б, щоб в Українi було бiльше таких людей. Адже
коли тверезi батьки — тодi здоровi та щасливi дiти.
Клименко Зарина Сергiївна, 7 клас,
с. Чонгар, Херсонська область

4.34

Тверезi батьки — здоровi та щасливi дiти

Ранок. Так приємно зустрiчати день! Тиша. Спокiй. Є можливiсть
побути наодинцi i вiдчути увесь той присмак насолоди. Кожен мiй
порух повинен бути беззвучним. У такi митi менi навiть здається, що
тишу може порушити стукiт мого серця. Одяг i все необхiдне для
школи я готую звечора, тому зiбратися вдається досить швидко.
Чула у школi, що кожна людина має свої фобiї. Так от, не знаю,
як це називається, але найбiльший жах у мене викликають вхiднi дверi
мого будинку. Цей жах досить рiзний, адже вiдчуття, що виникають
у менi, залежать вiд промiжку часу.
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Дверi вже досить старi, їх практично нiхто не ремонтував, i тому
вони скриплять. Саме отой вранiшнiй скрип серед повної тишi викликає найбiльший жах у моїй головi. Саме через нього я можу втратити
можливiсть пiти до школи. Можливо, перше, що спаде вам на думку,
це те, що я гарна учениця... Нi, на жаль, не можу цим похвалитися.
Але школа — це єдине мiсце, де я почуваю себе у повнiй безпецi. Я не
маю багато друзiв, у мене немає дорогого телефону чи планшета, одяг
мiй не такий модний, як у iнших. Та це мене не тривожить.
Багато хто з моїх однокласникiв мрiє залишитися вдома, вiдпочити вiд контролю, iнодi навiть висловлюють свою заздрiсть менi, адже
я змушена досить часто пропускати навчання. Та я на це зовсiм не
звертаю уваги. Пояснювати щось дiтям, котрi не бачили i навiть не
уявляють, як це, — абсолютно немає сенсу. Бо ж мою долю щоранку
вирiшує ота тиша.
Живу я у повнiй сiм’ї: є мама i тато. Батьки нiде не працюють, лише iнодi перебиваються випадковими пiдробiтками. Хоча є ще
татова пенсiя по iнвалiдностi (втратив ногу через необережнiсть на
пiдприємствi). У сiм’ї панує любов... та, на жаль, не одна. Окрiм одне
одного та мене, батьки пристрасно полюбляють горiлку. Вона, на мою
думку, стала навiть членом нашої родини. Без неї не починається
день, не виконується жодна справа, не проводиться розрахунок за
виконану роботу... I це нескiнчене «не» зовсiм не дає менi спокою. Таке
враження, що запах цiєї гидоти супроводжує мене абсолютно скрiзь.
У нас вдома спокiй не живе. Батьки радiють тому, що мають
багато друзiв, якi почергово знаходяться у нашому будинку. Мама
має гарний голос, тому пiснi лунають практично до ранку в супроводi
iнших людей, котрi думають, що також умiють спiвати. Щовечора
нашу сiм’ю огортає тютюновий полон, i затихає усе це аж пiд ранок.
Я звикла до цього, бо ж уже доросла. Такою мене бачать не тiльки
батьки, а й продавцi алкоголю та тютюну, по який мене посилають
щоразу, тiльки-но у сiм’ї з’явиться якась копiйчина. Я знаю, що моя
непокора призведе до жахливих наслiдкiв, тому нiколи не вiдмовляю
сходити до магазину чи «на точку».
Отак i живу.
У школi недавно говорили про мрiю. Так от, я мрiю про те, щоб
мої дверi вiдремонтували, i щоб разом iз тим скрипом з дому пiшов
увесь той жах, котрий заполонив простiр. Я хочу бути здоровою та щасливою, а це можливо, на мою думку, лише за тверезого життя батькiв.
Бондар Катерина Юрiївна, 8 клас,
м. Долинська, Кiровоградська область
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4.35

Життя — це скарб. Бережи його!
Я — Людина! Я — вiнець творiння!
То для чого ж по Землi iду?
А щоб сонця ясного промiння
Осявало душу молоду.
Це для мене вiтер вiє в полi,
Листям навеснi шумлять гаї,
Над водою верби та тополi,
I в лiсах щебечуть солов’ї.
Я — Людина! Маю бути чиста.
Наче в небi ранiшня зоря
Над землею сяє урочисто,
Так свiтити людям маю я.
Маю я усiх людей любити,
Батькiвщину рiдну та сiм’ю,
Зла не знати, лиш добро творити,
Не заплямувати честь свою.
Завмирає серденько вiд болю,
Коли бачу iншi почуття,
Як вiд диму та вiд алкоголю
Обриваються людськi життя.
Хто з Зеленим Змiєм дружбу має,
Той про все прекрасне забуває.
Сонце, мiсяць, квiти, в небi пташка...
Все забуто! Аби була тiльки пляшка.
Вiд тiєї пляшки плачуть дiти,
Плачуть матерi — де правду дiти?
Як? Куди втекти вiд цього болю?
Тому всi ми проти алкоголю!
Дiти хочуть миру i любовi,
Усiм серцем рiдний край любити,
Зла не знати, мрiяти, творити.
I на цiй святiй життя основi
Українi вiльнiй гiдно жити!!!
Євсеєва Анастасiя Денисiвна, 9 клас,
с. Колюхiв, Вiнницька область
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4.36

Я против!

Я очень люблю свою семью: маму, папу, брата. Нам никогда не
бывает скучно. В выходные дни мы все вместе ездим на рыбалку,
путешествуем на велосипедах. Вечером, после работы, собираемся за
столом и обсуждаем всё, что произошло за день. Если возникают
проблемы, каждый из нас старается помочь друг другу словом и делом. Я всегда чувствую себя защищённой дома, ибо знаю, что меня
услышат и поймут.
Мои подруги часто спрашивают: «А какие же у вас праздники
без спиртного? Тоска!»
Меня это удивляет. Разве для того, чтобы сделать праздник,
обязательно нужно пить?
Я знаю, к сожалению, таких ребят, которые живут с родителями
в одной квартире, но они совершенно чужие друг другу. Там устраивают «весёлые» праздники. Родителей не интересуют проблемы детей,
а детей — родители. Разве это правильно?
В будущем я хочу создать семью на основе любви, доверия,
согласия. Пусть в ней царит взаимопонимание и мир. Я не хочу, чтобы
мои дети плакали и с замиранием сердца смотрели на дверь: какой
пришёл папа, а потом бежали из дома.
Я против ссор, я против слёз, я против алкоголя!!!
Шакина Елена Сергеевна, 9 класс,
посёлок Слобожанский, Харьковская область

4.37

Мамо!
А пам’ятаєш, мам, як ми хотiли
На море влiтку з’їздити хоч раз?
Як ти казала: «Синку, милий,
Ти почекай, поїдем, ще не час».
Мiй День народження ти пам’ятаєш, мамо?
Як з подругами ви пили вино?
А я брехав: «Хворiє мама,
Тому ми з нею й не пiшли в кiно».
I рiк за роком, день за днем я бачу
Твiй погляд п’яний, стусани ловлю.
Та я пробачу, мамо, я пробачу,
Бо бiльше за життя тебе люблю!
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А класний керiвник мене питає:
«Чому на зборах мама не була?»
А я кажу, що мама не встигає,
Бо на роботi зайнята вона.
Ще хлопцi в класi кажуть, що на морi
Вони з батьками лiто провели.
А я брешу: «Ми влiтку за кордоном
Разом iз мамою два мiсяцi були!»
Усi зiтхають: «Класно тобi, друже!
Ти фотографiї покажеш, де бував?»
А що я покажу? Пляшки порожнi?
Брудну квартиру? П’яний перегар?
А пам’ятаєш, як я на колiнах
Просив не пити бiльше, плакав i молив?
Ти вiдштовхнула: «Йди, дурна дитина!
Що розумiєш ти в дорослому життi?»
Що розумiю? Те, що так не можна!
Що так живем, немовби смертi ждем!
Що вже набридли шафи цi порожнi,
Цей iнтер’єр дешевого кафе!
Вмовляю, мамо, зупинись, не треба
Себе вбивати пляшкою щодня!
Згадай про те, що є ще я у тебе
I я теж маю право на життя!
Литвиненко Регiна Володимирiвна, 9 клас,
м. Херсон

4.38

Здоровi батьки — здорова дитина

Завжди говорять: якi батьки, така i дитина. Якщо батьки вживають алкоголь, наркотики, то дитина буде така ж, як i батьки. Для
дитини вже майбутнього немає. У батькiв, якi вживають алкоголь,
день починається так: прокинувся — i вже в них така думка, де б
взяти чарку та закурити.
А вони повиннi прокинутися i думати про своїх дiтей, як та чим
нагодувати i вiдвести в школу або в дитячий садок. Батьки повиннi
радiти, що в них є такi чудовi дiти, що коли вони будуть старенькi, то
буде кому подати стакан води.
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Люди, якi вживають алкоголь, не слiдкують за своїми дiтьми.
В школу тi ходять неохайнi, уроки не вчать, на уроках не працюють
i не вiдповiдають. Але менi дуже шкода тих дiтей, тому що такi батьки
можуть навiть побити свою дитину нi за що. Потiм в цiєї дитини
починається стрес, i вона почуває себе непотрiбною. I вступають в такi
групи як «Синiй кiт» — та їхнє життя закiнчується самогубством.
А ще є такi магазини, в яких не дотримуються правила, що
особам до 18 рокiв заборонено продавати алкоголь та сигарети. Та дiти
вживають алкоголь ледве не з семи рокiв! Iде дитина — метр росту,
а вже з цигаркою та з пляшкою пива. Вагiтнi жiнки, якi мають дурнi
звички, можуть народити не зовсiм здорових дiтей. Жiнки майже
нiколи не пiддаються лiкуванню, i вже через рiк жiнку не впiзнати.
Вона втрачає своє здоров’я та красу.
...В життi може бути рiзне, але треба не вживати алкоголь, наркотики, сигарети, а розпочинати своє життя з чистого аркуша. I так,
щоб нiколи не було в родинi горя, непорозумiнь, а найголовнiше —
здоровi дiти!
Тетьоха Валерiя Вiкторiвна, 9 клас,
смт Вовчоярiвка, Луганська область

4.39

Життя дитини
Прийшов хлопчисько з школи,
А батькiв вже нема вдома,
Прийшли вони пiд ранок...
Хлопча чека снiданок.
Та мамi немає коли готувати,
Їй треба побiгти, пляшку в борг взяти.
Дитина голодна i боса сидить,
Та грошей на нього немає...
Скiльки ж бiда ця може тривати?
Ви сина на ноги повиннi пiдняти!
Пиячити часу у вас є доволi,
Єдина дитина самотня у горi.
А син ходить в холод роздягнений в школу...
Взуття йому краще купiть, теплий одяг,
Анiж пропивати ти будеш все кровне!
Дитина твоя просить: «Мамо, ну досить,
Пиячить не треба»... Кричить воно, просить:
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«Я хочу зростати в нормальнiй родинi,
Не хочу, мене щоб забрали в будинок,
Де дiти самотнi й нiкому не треба...
Матуся, благаю тебе, не треба!»
Хлопчина дивився на iнших дiтей,
Та сльози текли по обличчю.
Батьки, що забули про все. Про дiтей.
Для них це доволi вже звично!
Невiдомська Анастасiя Вадимiвна, 9 клас,
с. Киселiвка, Миколаївська область

4.40

Трезвые родители —
здоровые и счастливые дети

Сижу на лавочке. Вижу на земле конверт, на котором написано:
«Человеку, который мне поможет». Значит, это я тот человек, который
должен помочь!
Открываю конверт: писал ребёнок. Он писал о том, что его
родители всё время пьют, а он никогда не ест вдоволь, что ему так
хочется иметь красивые игрушки, а их у него нет. Его заветная мечта —
велосипед, такой, как у мальчишки, который живёт в их дворе. И ему
очень хочется, чтобы мама и папа взяли его за руки и пошли с ним
гулять, как гуляют с Вовкой из соседней квартиры его родители.
Читаю и думаю: «Пьющие родители — это правило или исключение в нашем обществе?» И от статистики прихожу в ужас! Каждый десятый взрослый страдает от алкогольной зависимости. Таким
образом, выходит, что каждый двадцатый ребёнок имеет родителейалкоголиков5 . Отсюда физические недостатки, хронические заболевания, разочарование, слёзы, обида, боль, утраченное детство, самоубийства, искалеченные судьбы, как у того мальчика. За что? Почему
страдают эти дети? А потому, что их родители питают страсть не
к ним, а к алкоголю. Но так не должно быть!!!
Первое слово, которое произносит ребёнок, — «мама». Ему так
легко произносить — «ма-ма», «па-па». Мама и папа — самые родные,
самые дорогие люди, чьи руки поддержат, обнимут, защитят. Так
должно быть!!!
5 Автор не приводит методику расчёта, но результат выглядит очень оптимистично...
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Встаю и иду по аллее. Семейные пары с колясками, на спортивной
площадке папа учит сына подтягиваться на брусьях (как он радовался,
когда мальчик смог подтянуться самостоятельно!). В песочнице мамы
помогают деткам лепить «пасочки». По тротуару идёт девочка с коляской, держа за руку маму, которая тоже везёт ребёночка. Мальчики
бегают и играют в догонялки. И всё вокруг наполнено детским смехом,
улыбками, радостными эмоциями, весельем. Счастливые беззаботные
лица, детский смех, потому что их родители выбрали не «зелёного
змея», а счастье своих детей.
Когда смотрю шоу «Україна має талант», где участвуют дети,
я искренне радуюсь за маленьких участников и думаю о том, как им
повезло с родителями. Ведь это они вкладывают в них свою душу,
отдают свою любовь, развивают их талант, делают их счастливыми.
Мне тоже очень повезло с родителями. Они мне уделяют очень
много внимания. Папа каждую пятницу водит меня на спортивную
площадку заниматься спортом. Мама отвела меня в танцевальный
кружок, когда мне было 4 года. Сейчас я занимаюсь изучением двух
иностранных языков: английским и китайским. Мои родители заботятся о моём будущем. За это я им очень благодарна.
А походы?! По своему опыту знаю, что походы — это незабываемые чувства. Ведь это море впечатлений и позитивных эмоций. А посиделки у вечернего костра — это самое прекрасное время, когда можно
петь походные песни, любоваться ночным небом и чувствовать крепкое
плечо папы и ласковые руки мамы!
А конверт жжёт руки. Думаю: «Как помочь этому мальчишке
обрести семейное счастье? Как убедить взрослых людей, давших жизнь
этому ребёнку, что его нужно сделать ещё и счастливым и что его
счастье в их руках?» Это проблема государства и всего общества.
И решать её надо всем вместе. Как ни банально звучат слова «дети —
наше будущее», но в них глубокий смысл. А будущее должно быть
светлым, радостным, счастливым. Взрослые, сделайте его таким!
Шалдуга Дарья Александровна, 10 класс,
г. Дружковка, Донецкая область

4.41

Клубочек
Девочка с глазами цвета неба
Плачет у открытого окна:
— Мама, моя милая, родная,
Я прошу, не оставляй меня!
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Знаешь, жду тебя я каждый вечер,
Верю — обязательно придёшь.
Почему же, мама, не приходишь?
Может, ты дорогу не найдёшь?
Расплету я свой любимый свитер.
Помнишь, ты связала мне его?
И сплету в клубок я эти нити,
И пущу его к тебе...
Ты по ниточке вот этой красной
Обязательно меня найдёшь.
Милая, родная моя мама!
Ну когда же ты ко мне придёшь?
...Молча я стою у двери,
Снова ожидаю я тебя.
Вдруг однажды ты придёшь, родная,
И боюсь, что не найдёшь меня.
Дни идут. Ну где ты, моя мама?
Волосы уж выросли до плеч,
Я сама косички заплетаю
И пирог уж научилась печь.
Где ты, мама? Отпускаю ниток я клубок,
Пусть он обязательно отыщет
Место это, этот уголок,
Где ты есть... и ляжет у твоих он ног.
Ты возьмёшь его, моя родная,
И по ниточке ко мне придёшь.
Знай, тебя всегда я ожидаю.
Ну когда же ты меня найдёшь?
Вот уже и птицы прилетели,
И подснежники уж расцвели.
Мама, я тебя всё ожидаю,
Даже приготовила цветы.
Мама, где ты? Падают уж листья,
А тебя, родная, не видать.
Ох уж эти листья! как могли вы
Путь-дорогу маме засыпать?
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Мама, на меня не обижайся,
Что бросала я игрушки тут и там.
Обещаю, что свои игрушки
Складывать я буду по местам.
Мама, поскорее возвращайся!
Жду тебя я, мама, каждый день.
Мама, забери меня, родная,
Мама, я ведь взрослая теперь!
Знаешь, мама, наступает вечер —
Закрываю я свои глаза.
И мечтаю снова я и снова:
Дом наш, радость, вместе ты и я.
...Знаешь, мама, письма я пишу тебе:
«Письма для любимой мамы» — написала в уголке.
Прочитай мне, мама, сказку!
Слушаю, и тишина...
Так хочу услышать голос!
Мама, как ты мне нужна!
Не волнуйся, милая, родная,
Буду снова я и снова расплетать
Кофты, свитера и платья —
И клубки в дороженьку пускать.
Каждый день пускать я буду
По дороженьке клубок.
Верю, что хотя б один из них когда-то
Мамочку мою вернёт.
Мамы, вы с детьми не разлучайтесь!
Сможете ль потом вы их найти?
Оглянитесь, может рядом
Есть кручёные клубки?
Матери, прошу вас, умоляю
Про своих детей не забывать,
Чтобы вашим детям в детском доме
Не пришлось клубки катать!
Захватаев Даниил Ярославович, 6 класс,
г. Вилково, Одесская область

138

4.42

Тверезi батьки — здоровi та щасливi дiти

Прогулюючись вулицями, можна побачити молодих батькiв, якi
крокують за вiзочками, милуються своїми дiтлахами. I серце обливається сльозами, коли бачиш молоду маму чи батька, якi одною рукою
тримають дитину, а iншою — пляшку.
Я багато разiв задумувалася над проблемою алкоголiзму, адже
в багатьох сiм’ях батьки пиячать. Менi пощастило жити у родинi,
де не вживають алкоголю. Мама i тато — це мої найкращi друзi.
Вони цiкавляться моїм життям, дають ненав’язливi, але дуже кориснi
поради. Тому у моїй головi переважали думки лише про новий телефон
або гарну сукню. Та моє ставлення до життя змiнив випадок...
Якось я прийшла на вихiднi до бабусi. Ми зiбралися до магазину.
Коли вийшли з пiд’їзду, то побачили таку картину.
Коло гойдалки стояло двоє дiток: хлопчик та дiвчинка — це сусiди
моєї бабусi, а розгойдувалася їх нетвереза мама. Надворi було морозно,
а малеча була без шапок. Мене охопили неприємнi почуття: страх, бiль,
сум i тривога через те, що найрiднiша для них людина зробила свiй
вибiр не на користь дiтей. Адже любляча мама нiколи не доведе себе
до такого стану, коли не зможе дбати про свою кровинку. Алкоголь
в першу чергу вбиває душу та руйнує життєвi цiнностi.
Ми так i не дiйшли до магазину. Бабуся забрала дiток до себе
додому, нагодувала й залишила їх до ранку.
Я пишалася своєю бабусею й допомагала їй поратися з малечею.
Уранцi прийшла «матуся». Дiти були радi її бачити, але вона не
знала, де подiти свої очi. Бабуся дуже вiдверто i суворо поговорила
iз сусiдкою. Я не чула їхньої розмови, але пiсля того випадку життя
в дiтей змiнилося на краще.
Цей випадок допомiг менi зрозумiти, що не треба легковажно
ставитися до життя (думати тiльки про телефони та моднi сукнi), слiд
умiти помiчати чуже горе й допомагати по змозi людям.
Хто ж, як не батьки, повиннi бути гарним прикладом для своєї
малечi! Адже недостатньо привести дитину у свiт, нагодувати, одягнути її i вважати це виконанням батькiвських обов’язкiв. Дитинi
потрiбно вiддати часточку своєї душi. I дуже важливо, щоб ця душа
була чистою та тверезою — тодi чистими будуть i погляди на життя,
i вчинки. А малеча у таких батькiв буде рости i здоровою, i щасливою.
Максименко Вiкторiя Iванiвна, 8 клас,
м. Кривий Рiг, Днiпропетровська область
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4.43

Память прошлого
Мне память прошлого напоминает
Немой вопрос ребёнка в маминых глазах.
Тревожный детский взгляд запоминает:
Как папа — трезв? Иль мама вся в слезах?
Не понимала слова «трезвый»... Что за слово?
Мне просто так хотелось с папой поиграть...
Картинки детства когда вспомню снова,
Никак не хочется то время всё стирать.
Пообещала я себе, чтоб мой сынишка
Не задавал подобный мне вопрос.
Чтоб слово «трезвость» было не из книжки,
А наяву в семье любимой он достойно рос.
Чтоб знал, что трезвость — это небо голубое,
Здоровье, сила, красота.
Что рядом с трезвым — верные друзья,
Что предавать свою семью никак нельзя!
Что трезвость — это ясность мысли, стремления полёт,
Любовь к родной земле, родной Отчизне.
Иди к своей мечте!
Успех тебя найдёт.
Климюк Анастасия Владимировна, 7 класс,
пгт Песочин, Харьковская область

4.44

Ми народилися тверезими

Пологовий будинок... Це найщасливiший куточок на землi. Тут
народжуються люди, маленькi люди, якi роблять батькiв найщасливiшими у свiтi.
Спостерiгаю здалеку. Лежать маленькi, нiжнi, рум’янi, згортають
долоньки, хочуть їсти, прагнуть життя... Всi нiби однаковi, як зiрочки,
якi прикрашають цей свiт, i всi, як один, тверезi. Їм добре, приємно
i трошки страшнувато: «Як прийме нас суспiльство?»
Пiд вiкнами ходять п’янi татусi, якi «замочили» народження
сина чи дочки. Цю велику радiсть можна було роздiлити з рiднею,
товаришами i без алкоголю: тверезi батьки — тверезi дiти — тверезе
суспiльство.
Повернення з немовлям додому — це подiя, яка заслуговує на
увагу. Всi веселi, збудженi. I тут раптом у скверику бiля лавочки
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бачимо якогось дядька, що лежить. Звертаємо увагу. Забрьоханий
одяг, порванi чоботи, давно не розчесане волосся. Лице темне, нiс
синюватий. Все давно пропахло алкоголем. Так, нам неприємно дивитися, а йому, мабуть, незручно спати пiд лавкою.
А чолов’яга колись був маленьким, з рум’яними щiчками, тверезим-тверезим. Що ж спонукало стати на такий шлях?
Випивали батьки. Надихався спиртного ще на хрестинах. Пiдростав. Вмочали для розваги пальчик у вино — i обсмоктував. А потiм до
пляшки разом з батьками. I так, нiчого не пiдозрюючи, батьки дали
свiтовi нового п’яницю.
Людиною алкозалежного можна назвати лише умовно. Має руки, ноги, та «не має голови». Пропали розум, iнтелект, культура,
людянiсть. Нi роботи, нi сiм’ї, нi улюбленої справи.
Менi дуже хочеться сказати: «Люди! Схаменiться, будьте людьми. Бережiть святiсть душi, цивiлiзацiю, культуру. Тiльки твереза
людина будує мiста i села, пiдкорює космос, освоює комп’ютери».
I ми, майбутнє країни, збережемо ту тверезiсть, з якою народили
нас матусi, i будемо вiдстоювати тверезе суспiльство. Адже саме це надихає нас на хорошi справи, виховує патрiотизм, доброту, упевненiсть
у завтрашньому днi.
Полiвенко Алiна Вiталiївна, 10 клас,
с. Лiщин, Житомирська область

4.45

Якщо тверезi у дитини батько й мати
Якщо тверезi у дитини батько й мати,
То лад панує у сiм’ї такiй.
Не треба вiд п’яниць ховатись i тiкати,
I сльози лити з вiдчаю гiркi.
Батьки тобi i допоможуть,
Й пiдтримають в тяжку хвилину,
Бо справжнє щастя — спiльну мову
Мати з своєю рiдною дитиною.
Все разом: i уроки, i дозвiлля,
I тихiї розмови перед сном...
Дитина, що не бачить того зiлля,
Виховується ласкою й добром.
Гайдар Володимир Володимирович, 9 клас,
с. Зiнькiвщина, Харкiвська область
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4.46

Тверезi батьки — здоровi та щасливi дiти
Немов диявол цю сiм’ю поцiлував
I тиху радiсть у дитини вкрав.
Стоять бiля дверей старенькi чобiтки,
У хатi цигарчаний дим, дзвенять пляшки.
А он в куточку, кволе i блiде
Дитя, що розумiння не знайде.
Бо за столом геть п’яна мати розмовля,
I батько теж. Сiм’я гуля...
Горiлка тут струмком тече.
Де крила твої, мати? Де плече?
Кому про сльози розповiсть дитя?
Нема в вас серця, немає каяття!
Все продали за чарку, за дурман,
В якому тiльки зло й один обман.
I ходите сновидами в пiтьмi...
Та мабуть, не бувати цьому, нi!
Тож схаменiться, вiднайдiть дитя!
Навiщо вам горiлка, те смiття?
Невже не радiсть, як тупоче те маля
I тягне руки, наче промовля:
«Я, мамо, тут! Татусю, я твоя!»
Повинна бути ось такою ця сiм’я.
Щоб аж до сонця долинав дитини смiх,
I стомлений вiд працi батько — на порiг,
Щоб мати колискової спiвала.
Такою треба, щоб сiм’я ця стала!
Тоїчкiна Євгенiя Андрiївна, 9 клас,
с. Колонтаїв, Харкiвська область

4.47

Лист ненародженого малюка до мами, яка п’є

Мамо, мамочко, матусю! Я ще не народився, я ще дуже малесенький, але менi вже дуже погано в твоєму животику. Щодня я вiдчуваю
смак горiлки, пива, вина. Це ти п’єш, а погано менi. Мене нудить
i дуже гiрко та сумно. Мамочко, я ж скоро маю народитися, але
хочу народитися здоровим та мiцним, гарним i без вад. Будь ласонька,
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матусю, пожалiй мене, благаю тебе, не треба пити, ти ж доросла, ти ж
розумiєш, яким я можу народитися!
Коли я пiдросту, я хочу обiймати тебе, пригортатися до тебе, голубити, пiклуватись — ти ж моя рiднесенька. Найперше, що я зроблю —
це розiб’ю всi пляшки з алкоголем. А принесу тобi теплого молочка,
розчешу тобi коси, поцiлую твої руки.
Мамочко, рiднесенька, дорогесенька, я все навчусь робити i стану
тобi допомагати, тiльки кинь пити, благаю тебе, сонечко моє. Ти ж
у мене найкраща, найдобрiша! Хай немає тата, але ми впораємось
вдвох, будемо разом допомагати одне одному. Ми все зможемо з тобою.
Я виросту справжнiм, сильним чоловiком. Я зумiю тебе захистити.
От i сьогоднi менi знову зле, стiльки алкоголю менi не пiд силу...
Матусю, пожалiй, врятуй мене, ти ж у мене єдина i я у тебе
єдиний. Чому ж менi так погано сьогоднi?
Мамусю, ма...
Руденко Дмитро Олександрович, 11 клас,
с. Калинiвка, Миколаївська область

4.48

Прислухайтесь, батьки!!!

Як добре, коли дiвчинка
Бiжить додому швидко.
Коли маленьку дiвчинку
Годують дуже притко.

I кожен день доводиться
Послухати сварки...
Ох, а як же хочеться,
Щоб було все навпаки!

Коли з нею, маленькою,
Гуляють мама й тато.
Коли в малої дiвчинки
Є друзiв так багато.

Якби батьки мої
Зовсiм не пили!
Тодi б ми разом
Прекрасно всi жили.

Та все це не про мене:
Я з бiдної сiм’ї.
I друзiв я не маю...
Я кожен день голодною
До школи поспiшаю.

Послухайте,
Усi батьки на свiтi,
Я хочу вам сказати:
Не треба алкоголь вживати!

Зi мною мама й тато
Зовсiм не гуляють.
Вони до мене дiла
Нiякого не мають.

Майбутнє наше
Залежить лиш вiд вас.
Яскравим, незабутнiм
Зробiть дитинство в нас!
Полєжаєва Олена Сергiївна, 11 клас,
с. Троїцьке, Харкiвська область
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4.49

Клятва мамы

Мамочка!
Я — твой будущий сын. Я обещаю, что стану опорой для тебя
и папы. Просто немного подожди.
Я очень похож на тебя. Пускай ты этого не видишь, наверное, не
слышишь, но я точно это знаю.
Мама, я хочу родиться. Увидеть мир и поиграть с дворовыми
мальчишками в футбол, наблюдать восход солнца и почувствовать
себя человеком. Ещё не понимаю, что такое быть счастливым, но
я надеюсь, что буду самым большим счастьем в твоей жизни.
Но есть вещи, которые способны меня убить. Я слышу это от
твоих друзей: это алкоголь. С каждым новым стаканом мне плохо:
крошечное сердце сжимается, а тело — словно кукла, такое же неподвижное. Моё существование постепенно тухнет, накапливая следы
высокого градуса. Алкоголь выедает меня изнутри, оставляя осколки
моего сознания. Я тебе больше не нужен? Почему ты делаешь мне плохо? Ты же клялась, что мы будем вместе собирать ракушки, держась
за руки, ловя непослушные волны моря. Ты мне врала?
Мамуля, мне больно. Позови доктора. Спаси мне жизнь...
Заключение автора
Человечество одурманено мимолётным удовольствием, налитым
в сосуд. Оно готово отдать жизнь и забрать её у самого беспомощного
существа Земли — нерождённого. Женщина — это наша связь со
вселенной. Именно ей высшие силы дали право выносить и воспитать
поколения человеческой расы. Какие принципы морали и этических
норм сможет заложить в своего ребёнка пьющая мать, если она, начиная с зачатия ребёнка, живёт дозой?
Внутриутробный малыш поглощает все вещества, которые употребляет его мама: впоследствии он тоже зависимый. Сильное алкогольное опьянение и отравление ребёнка могут привести к развитию сложных заболеваний, наихудший сценарий — это мгновенная
смерть. Алкоголики постепенно стирают границы взаимоотношений
и восприятия жизни. Мир должен понимать, что завтрашняя жизнь —
в концепции здорового образа жизни.
Здравомыслящие родители — крепкая основа благополучной
и счастливой жизни ребёнка.
Турчин Наталья Васильевна, 10 класс,
посёлок Отрадное, Донецкая область
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4.50

Вiн був малий ще...
Вiн був малий ще, рокiв десь iз п’ять.
Був обiрванець, бо батьки — п’янюги.
Вiн кожен день просив: «Ну досить, мам!»
А пiд столом пляшки в мiшку лежать роками...
Минали днi, а може й мiсяцi,
Вiн вже дорослий, вирiс дуже гарним.
Дiтей своїх вже має...
Вiн дуже гарно знає, що життя
Не подарує щастя тiй дитинi,
Чиї батьки тримають руки там,
Де пляшка пива стане в магазинi.
Вiн дуже гарно знає, що любов
До дiтлахiв своїх — це найдорожче.
Не пiде вiн по стежцi iз пляшок.
Життя — тверезiсть. Так собi сказав!
Безпала Єлизавета Олександрiвна, 11 клас,
с. Пiщане, Луганська область

4.51

Не пийте, мамо, тато! Зупинiться!
У вiчнiсть вiдлiтають птахи синi,
I все в iмлi.
Не буде вже добра вiднинi
На цiй землi.
I плачуть нерозумнi бiднi дiти:
Життя — бiда.
«I як добро у серцi вiдродити?» —
Воно рида.
«Зелений змiй» вселяється в родину.
I крик душi.
Вiн виїдає радiсть у дитини.
Iди! Грiши!
Не в змозi Мати кинути горiлки.
Для неї — рай...
I долi дитинчат звисають з гiлки.
I щастю край!
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«Не пийте! Мамо, Тато зупинiться!» —
Дитя блага.
На дiток своїх рiдних озирнiться,
Любов — не гра.
I загубились в розпачi двi долi,
Як два ягня.
Не вiдчувають радостi i волi.
А де ж сiм’я?
I крик з душi вривається у пекло.
А там — вогонь!
Нещастя йти в родину здавна звикло...
Боже, боронь!
Не пийте! Вас благають всi на свiтi,
Бо ж то є грiх!
А дiткам треба якось в свiтi жити
Для нас усiх.
Але не чують. Всi немов поглухли.
Болячки вир.
А дiтки вже вiд голоду попухли,
I смерть, мов звiр.
О, зупинiться, люди, на хвилину!
Мить, постiй!
Так проп’єте i рiдну Україну!
Загинь же, змiй!
А навеснi повернуть птахи синi —
I все в цвiту.
Не бути злу зеленому вiднинi
На цiй землi!
Калатура Катерина Олексiївна, 10 клас,
с. Велика Павлiвка, Полтавська область
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5

5.1

Тверезiсть — запорука щасливого
майбутнього
Ми — за щасливе майбутнє!

Хай будуть здоровi
Усi українцi!
Хай мир i добробут
Панує у серцi!

Ми кажем: «Не можна
Вживати спиртного!
Займайтеся спортом,
I все буде добре!
Любiть Україну,
Лiси i дiброви,
Дiтей, матерiв.
I не пийте нiколи!»
Демченко Дмитро Олександрович, 1 клас,
с. Iллiнiвка, Донецька область

5.2

Талант

Я — дитина неньки-України,
Край, де я живу, — це мiй Донбас.
Тут найкращi люди у країнi:
Працьовитi, не пиячать в нас.

Наш народ спiвучий до нестями —
Не горiлка в цьому помiчник.
Так iз роду в рiд разом змогли ми
Цей талант отримати навiк.

Ломiзов Максим Михайлович, 1 клас,
смт Андрiївка, Донецька область

5.3

Тверезiсть — запорука щасливого майбутнього

Що таке щасливе майбутнє? Це ясне сонечко на небi, зелена
травичка, свiтлий розум, здоров’я, краса, успiх, сила i позитив.
Бо тiльки твереза людина здатна творити добро, бути чесною, любити, бути дружелюбною, працьовитою, займатися спортом, дивитися
в майбутнє свiтлими очима.
Я вважаю, що не можна травити нi себе, нi оточуючих тебе людей
алкоголем та тютюновим димом. Тверезiсть повинна стати девiзом
кожної людини. I тiльки тодi ми всi разом побудуємо щасливу, тверезу
країну, яку чекає щасливе майбутнє.
Я за тверезiсть! За щасливе майбутнє!
Накрапльонний Микита Васильович, 3 клас,
м. Змiїв, Харкiвська область

147

5.4

Тверезiсть — запорука щасливого майбутнього

По вулицi ходиш —
I страшно буває,
Коли п’яний дядько
Руками махає.

П’яниця не бачить,
Нiчого не чує,
А в «темрявi п’янiй»
Щодня деградує.

Пляшки з-пiд горiлки
В кущах, при дорозi.
А п’янi компанiї?
Душi в тривозi...

А часто стає вiн
Iще i злочинцем,
Бо алкоголь, кажуть,
Хороший «розчинник».

Сказати всiм хочу:
«Спинiться! Не треба!
Горiлка i пиво —
Не перша потреба!

Усе «розчиняє»:
Роботу й сiм’ю,
I друзiв хороших,
Й здоровий весь глузд.

Вiд них лиш страждають
I дiти, i внуки,
Вiд них тiльки сварки,
Страждання i муки»...

Хай дiти смiються,
Щасливi ростуть,
Й нiколи не знають,
Як це, коли рiднiї — «п’ють»!

Бут Анатолiй Сергiйович, 2 клас,
м. Горiшнi Плавнi, Полтавська область

5.5

Казка про два королiвства

За горами, за лiсами, за родючими полями розкинулось королiвство Радiсть, а королева в нiм називалася Здоров’я. Всi люди були
здоровi, веселi, гомонiли i спiвали пiснi свого королiвства. А за горою
розкинулося королiвство Алкоголь. В нiм правив король Хвороба. Тут
всi люди вживали спиртне. Жителi — дорослi, дiти i люди похилого
вiку — були похмурi, не радiли життю. Здавалося, що ти попав на
якусь другу планету.
Через деякий час король країни Алкоголь сiв на свого чорного
коня, зiбрав вiйсько i попрямував битися з королiвством Радiсть.
В своєму замку сидить королева Здоров’я, дивиться у вiкно, а там
хмара чорна суне. Придивляється, а то суне король Хвороба зi своїм
вiйськом. Королева швидко скликає вiйська. I починається битва мiж
королiвствами Алкоголь i Радiсть. Вiйсько Алкоголю добре б’ється,
але вiйсько королеви Здоров’я — ще краще. Вже прийшов битвi кiнець.
Король Хвороба питає королеви Здоров’я: «Як це ти мене перемогла?»
Королева вiдповiдає: «Бо я здорова. А ти подивися на себе. Ти зовсiм
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хворий. Подивися на своє королiвство. Над твоїми володiннями стоїть
чорна-пречорна хмара. А люди в нiм всi похмурi». Вiн подивився
i подумав: «А ти маєш рацiю. Я бiльше не буду вживати алкоголь»
Пройшло два мiсяцi, а над королiвством Алкоголь сонечко яснеє
сяє. Всi люди веселi, радiснi. Дивиться королева Здоров’я: їде король
Хвороба на бiлому конi. Заходить у замок та й каже до королеви:
«Вийди за мене замiж» А вона питає його: «А ти вже не вживаєш
спиртного?» Вiн вiдповiдає: «Нi, я вже нiколи не буду пити, i нехай моє
королiвство називається Радiсть. А я вже не король Хвороба, а король
Сонце». Королева Здоров’я вiдповiдає: «Добре. Тодi я вийду за тебе
замiж». I жили вони щасливо i радiсно.
Ось i казочцi кiнець, а хто слухав — молодець.
Мiрошнiченко Iван Олександрович, 5 клас,
с. Давидкiвцi, Тернопiльська область

5.6

Бiжу я з татком на зарядку
Як сонечко встає, щоранку
Бiжу я з татком на зарядку.
Промiнчики його зорiють —
Обох нас з татком теплом грiють.
Роблю я з татком рiзнi вправи:
Кругом, налiво i направо.
Здоров’я спорт дає мiцне
I викорiнює спиртне.
Тож пропоную усiм вам:
Не треба пити i сто грам.
Дружiть iз спортом в кожну пору —
I завжди будете здоровi.
Бо тiльки здоров’я i свiтлий розум
Дає сiм’ї щастя, радiсть, добробут.
Затьмарений розум — нерадiснi днини
Для дiток маленьких й всiєї родини.
Щоб виросли ми, нас чека Україна,
Здоровi, тверезi — гiдна всiм змiна.
Бо лише розумнi й талановитi
Примножать їй силу й зможуть захистити.
Проценко Олександр Iгорович, 4 клас,
с. Цеценiвка, Тернопiльська область
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5.7

Не пий, козаче!
Не пий, козаче,
Проп’єш родину
I рiдну землю,
Й всю Україну!

Тож бережися,
Не пий вина,
Щоб Україна
Була мiцна.

А без родини
Тобi не жити,
Шляхами битими
Не ходити.

Бо вороженьки
Не дрiмають,
По нашiм краю
Вони ступають.

Тверезо треба
Життя прожити,
Щоб все, що рiдне,
Нам не згубити.
Зола Вiталiй Миколайович, 4 клас,
с. Сiльце, Тернопiльська область

5.8

Кирило Кожум’яка

Колись був у Києвi князь. I був коло Києва змiй, i щороку
посилали йому дань: давали молодого парубка або дiвчину. I нiхто не
знав причини, чому так навiснiє змiй. От люди i пiшли до Кирила Кожум’яки, який славився тим, що вiв здоровий спосiб життя i займався
армреслiнгом. I так вiн уже натренував свої руки цим заняттям, що
мiг цiлими днями м’яти шкiри. Коли посланцi пiдiйшли до Кирила,
той саме тримав у руках 12 шкiр. Один чоловiк кахикнув, Кожум’яка
жахнувся, а 12 шкiр тiльки трiсь!
Розсердився богатир:
— Iз-за вас шкiри пошкодив, чого вам треба?
Посланцi вклонилися йому та й просять:
— Пiди, Кожум’яко, до змiя, розгадай його таємницю, шкода нам,
що молодь наша гине.
Подумав-подумав Кожум’яка — та й погодився. Перед тим, як
йти до змiя, зробив зарядку, наївся вiтамiнних салатiв, обмотався
мотузками та обсмолився смолою. Йде та йде Кожум’яка до змiя,
а дорога нелегка — все вгору та вгору. Але богатир довгий час займався
спортом, i для нього пiднятися в печеру змiя було за iграшки. Ось
дiйшов вiн, роздивляється, а бiля печери безлiч порожнiх пляшок з-пiд
горiлки валяється. Заходить Кожум’яка у печеру, а там височiють
ящики iз горiлчаними виробами, а на всю печеру такий гуркiт стоїть,
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хоч вуха затикай: то п’яний змiй хропе. Дивиться богатир, а в клiтцi
сидять юнаки та дiвчата, яких посилали жителi мiста. Кожум’яка до
них:
— Скажiть, у чому причина такої злостi змiя?
А тi гiрко плачуть i розказують, що раз на рiк прилiтає до змiя
зла чаклунка i доставляє йому цiлi гори ящикiв горiлки, щоб вiн пив
та був злий, бо чаклунцi неприємно дивитися, як гарно люди живуть.
Тодi Кожум’яка розмахнувся своєю булавою богатирською —
i тiльки дзелень! Розлетiлися на друзки ящики. Потiм звiльнив молодь,
разом зв’язали змiя i затягнули в Днiпро, щоб вiд цiлющої води той
зцiлився. Три днi i три ночi вiдмокав у днiпровськiй водi змiй, аж поки
змило з нього бажання пиячити, а натомiсть з’явилося бажання бути
добрим i приносити користь людям. Каже вiн до молодi i Кожум’яки:
— Що я можу корисного для вас зробити?
Довго думали Кожум’яка та молодь i вирiшили побудувати аквапарк iз басейном. I тепер змiй iз радiстю грiє водицю для купання,
щоб нiхто не застудився. А як дiтки захочуть, то садовить їх собi на
широку спину i катає по Днiпру, неначе моторний човен.
Зрадiли жителi мiста поверненню своїх дiтей та аквапарку з басейном, кожного дня до нього ходять, i змiй усiм радий. А злу чарiвницю також пiймали та викупали у водичцi, вона тепер квитки
продає.
Шутак Назар, 5 клас,
с. Верби, Херсонська область

5.9

Цiнуй своє здоров’я
Цiнуй своє здоров’я — воно лише одне,
А iншого не буде — бережи, що є!
Гадаю, моя думка доволi зрозумiла,
Її збагне дорослий, її збагне дитя:
Як хочеш буть здоровим, як хочеш буть щасливим,
Спиртного не впускай ти у своє життя!
В моїй сiм’ї обрали здоров’я, щастя й радiсть
I для алкоголю мiсця в нас нема...
Тому здоровий тато, тому щаслива мама,
I ми собi радiємо з сестричкою щодня!
Вiсковатих Софiя Iгорiвна, 4 клас,
м. Житомир
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5.10

Тверезiсть — успiх
Тверезий батько — щасливий i багатий рiдний дiм,
Твереза мати — розумнi i щасливi дочка й син.
Тверезий колектив — робота до ладу.
Тверезi всi — успiх каже: «Йду!»
Струк Роланд Степанович, 5 клас,
м. Тернопiль

5.11

Щаслива родина — квiтуча Україна

Не посол я
I не поляк.
Не олiгарх я
I не батрак.

Радий я, що сiм’єю
Вмiєм вiдпочивати.
Можна в тенiс, в футбола
З татом завжди пограти,

Не керiвник я
Й не депутат.
Не президент я
Й не меценат.

На рибалку сходити
I пейзаж написати,
Корiв влiтку попасти
I дровець нарубати.

Я простий українець,
I простого я роду.
Мої тато i мама
Вiрно служать народу:

Та щаслива родина,
Що здоров’я плекає
Й нi вина, нi горiлки
Вона геть не вживає.

Мама вчить дiтей в школi —
Цей талант їй вiд Бога,
Тато ж дякує долi,
Що звела їх дорога.

«Оковитiй не мiсце
В українськiй родинi», —
Цей девiз пам’ятайте
Все життя ви вiднинi.

Поцiлована Богом
I сестра моя — Надя:
Має хист до малюнку,
Ми цьому дуже радi.

I тодi в Українi
Буде мир панувати,
I нiхто не посмiє
На чуже зазiхати.

Пише вiршi i прозу
I мене теж навчає.
З нею разом ми — сила,
Нас нiхто не здолає.

Скажем дружно всi разом:
— Уперед, в майбуття!
Ти, i я, i вони —
За тверезе життя!

Пономаренко Захар Олександрович, 5 клас,
с. Матвiївка, Харкiвська область
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5.12

Тверезiсть — запорука щасливого майбутнього

Кажуть, що в здоровiм тiлi
I здоровий дух.
А ще кажуть, що здоровi
Люблять спорт i рух.

У той час, коли хтось пивом
Живiт наповняє,
Я i вся моя команда
По полях гасає.

Не вживають алкоголю,
Сигарет не курять,
Посмiхаються, радiють,
Бо життя це люблять.

Тож енергiї набрались
В матiнки природи:
Хлопцi — мужностi i сили,
А дiвчата — вроди.

У той час, коли горiлку
«Вмiло» рекламують,
В нас змагання у спортзалi,
Дiвчата ж — танцюють...

Так — ми проти алкоголю!
Так — ми проти пива!
Хочем, щоб була держава
Твереза й щаслива.

Борецький Святослав Володимирович, 8 клас,
с. Стрiлки, Львiвська область

5.13

Тiльки алкоголю ти не вживай...
Алкоголь руйнує людини життя,
Вiн отруює душу, чистi почуття.
Тисячi людей щороку помирають:
Хтось в примiщеннi лiкарнi, хтось пiд плотом замерзає.
Перед тим, як вип’єш, ти це пам’ятай:
У тебе є шанс, його не втрачай!
Можеш стати iнженером
Чи рiдного мiста мером,
Можеш бути ти хiрургом
Чи гравцем «Металурга»,
Лиш алкоголю не вживай,
Можливостi ти не втрачай!
Щасливе майбутнє — сiм’я, кохана, дiти —
Дасть тобi сенс жити, радiти i любити.
Ти шлях свiй тернистий — сам пробивай,
Все в твоїх руках, лиш впевнено ступай.
Зроби цей крок, i мрiю май,
Тiльки алкоголю ти не вживай...
Кобець Анастасiя В’ячеславiвна, 7 клас,
с. Тетилькiвцi, Тернопiльська область
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5.14

Бережiть своє життя

Закликаю, любi друзi,
Бережiть своє життя!
Попiклуйтесь про здоров’я,
Бо дорожчого нема!

Не вживайте алкоголю.
I палiння вiдженiть.
Краще всi займiться спортом,
Щоб було всiм краще жить!

Месечко Михайло Олексiйович, 6 клас,
м. Лисичанськ, Луганська область

5.15

Здоровi українцi — могутня Україна

Засмутилася матуся —
Де й подiвся очей блиск,
Бо в Миколки — її сина —
Надто вже пiднявся тиск.

Захотiлось «буть дорослим»?
Цигаркою «ласував»?
Та в легенi i у шлунок
Ядiв, друже, ти напхав.

Йому лише чотирнадцять
Стукнуло годочкiв,
А вiн кволий i худющий.
Кажуть: шкiра й костi.

Ще й пивцем запив гидоту.
Думаєш — це гарно?
Та вживання алкоголю
Не проходить марно.

I обличчя в нього блiде.
Малуватий зростом.
Все кахи-кахи-кахи —
Дихать не так просто.

Випив раз, i вдруге, втретє —
Варто зупинитись!
Та засiла дурна звичка —
Хочеться напитись.

За порадою звернувся
Хлопець до прадiда.
То́му вже за дев’яносто
З минулого лiта.

Вслiд пiшли вино, горiлка,
Й самогону хтось принiс.
Вiд цього стражда печiнка —
Трухлявiє органiзм.

Ще бадьорий i веселий.
Мабуть, недарма
Щодня пiшечки вiн ходить
Кiлометри з два.

Сподiваюсь, зрозумiв ти.
Вiд чого так чахнеш?
Друг у нетверезих — лихо!
Мов свiчечка, згаснеш.

Та ще — пiзно вiн лягає,
З сонечком встає,
Порається на городi,
Курям корм дає.

Тож вiзьмись за розум, хлопче!
Думаю, ще вчасно.
Загубить здоров’я легко —
Вiдновити важко.

Подививсь дiд на онука
Й головою похитав:
— Ох, здається, ти, Миколко,
Цигарки палити став.

Захоплюйся краще спортом,
Подружись з водою.
I займайся плаванням
Й лижною ходьбою.
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I вживай корисну їжу,
Пий узвар, кефiр i з медом молоко.
Ось тодi, ти, мiй дружище,
Проживеш до о-го-го!
Ще для цього треба бути
Милосердним iз людьми.
З усiма у мирi жити,
В краще вiрити завжди.
I не заздри ти нiкому,
Не тримай у серцi зло.
Здоровим бути — то велике щастя,
Бажання жити, радiсть i добро.
Здоров’я бережи iзмалку,
Повiр менi, моя дитино.
Цiнуй життя i знай —
Здоровi українцi — могутня Україна.
Самойлов Богдан Юрiйович, 4 клас,
с. Пiщане, Харкiвська область

5.16

Тверезе життя вiдомих особистостей

Сьогоднi ми поговоримо про тверезiсть. Взагалi, що це таке?
У першу чергу, це невживання алкоголю, тютюну, наркотикiв. Також — це чистота роздумiв, продуманi дiї та вчинки. Твереза людина,
як правило, успiшна й здорова. Це людина, в якої багато друзiв, є сiм’я.
Вона критично оцiнює рiзнi життєвi ситуацiї. Вмiє отримувати нову
i корисну iнформацiю для себе.
Бути тверезим — це також почувати себе здоровим, без рiзних
захворювань.
Чому люди вмирають у молодому вiцi? Поговоримо про
алкоголь. Це дуже погана й небезпечна речовина. У людей, залежних
вiд алкоголю, з часом стає слабким органiзм, погiршується пам’ять,
з’являється проблема, наприклад, з печiнкою та багато iнших захворювань. А ще бувають випадки, коли, маючи надлишок алкоголю
в органiзмi, люди помирають. Нерiдко це трапляється у досить молодому вiцi. Вiд вживання наркотикiв теж виникає багато захворювань.
Тi особи, якi вживають алкоголь або наркотики, вiдштовхують
вiд себе оточуючих. Таких людей можна вiдрiзнити вiд тверезих за
їхнiм зовнiшнiм виглядом. Вони мають поганий запах, вiдчувається
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загальмованiсть сприйняття. На шкiрi можна побачити висипи. А ще
в наркозалежних неадекватний смiх. Але твереза, iнтелiгентна людина
просто не може мати такий вигляд!
Життя занадто прекрасне, щоб витрачати його на алкоголь... В наш час є вiдомi зiрки, якi не вживають алкоголю. Наприклад, всiм вiдома Дженнiфер Лопес. Вона не вживає алкоголь, бо
вважає, що вiн псує шкiру. Їй вже 47 рокiв, i вона виглядає чудово.
Напевно, багато з вас дивилися фiльм «Маска»? В головнiй ролi
там Джим Керрi. До речi, вiн теж не вживає алкогольних виробiв.
Адже Джим Керрi якось промовив вiдомi слова, якi стали сучасним
девiзом тверезостi: «Життя занадто прекрасне, щоб витрачати його
на алкоголь».
Американська зiрка реалiтi-шоу, актриса, фотомодель Кiм Кардаш’ян теж не вживає алкоголь, на вiдмiну вiд своїх сестер i мами. Їй
не подобаються люди в сп’янiлому станi.
Втiм, не лише вiдомi зiрки не вживають алкоголю. Спиртнi вироби також не вживав всесвiтньо вiдомий лiкар Федiр Углов — радянський i росiйський хiрург, письменник, доктор медичних наук. Навiть
у свої 99 рокiв вiн успiшно провiв операцiю. Уявляєте? У такому
поважному вiцi в нього зовсiм не тремтiли руки, i цi вiдомi факти
увiйшли в iсторiю завдяки тележурналiстам.
Шокуюча правда або здоровий позитив? Позитивно й дуже
важливо те, що в наш час є багато людей, якi пропагують здоровий
спосiб життя та тверезiсть. Наприклад, в нашiй державi давно дiє
громадська органiзацiя «Твереза Україна». Її небайдужi активiсти
постiйно проводять зустрiчi й бесiди та iншi соцiально важливi заходи
у школах, аби довести всiм дiтям i пiдлiткам, що алкоголь — тiльки
шкода здоров’ю i це не призведе до щасливого майбутнього. Щоб
усi бажаючi могли на власнi очi пересвiдчитися у тому, наскiльки
небезпечним є вживання алкоголю та наркотикiв, деякi органiзацiї
запрошують до школи залежних осiб та їхнi сiм’ї. Саме у такий спосiб, шокуючою правдою намагаються практично показати оточуючим
жахливий та шкiдливий вплив на органiзм цього «зеленого змiя» та
наркотичних речовин...
Тверезий i здоровий спосiб життя багатьох вiдомих особистостей
особисто мене надихає на позитив та є чудовим прикладом для багатьох iз нас. Отож, давайте будемо вести тверезий спосiб життя. I тодi,
неодмiнно, воно стане для кожного веселим та успiшним.
Шiнан Гiльда Гьокханiвна, 6 клас,
м. Харкiв
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5.17

Трезво жить
Кто хочет крепким и здоровым быть,
Запомни: нужно трезво жить.
Чтоб умным быть, успешным быть,
Стараться нужно, ну и трезво жить.
Под солнцем в небесах парить
Умей мечтать — и трезво жить.
Кто хочет горы покорить,
Тот должен смелым быть и трезво жить.
Кто другом настоящим хочет быть —
Умей ценить друзей и с ними трезво жить.
Иметь семью, детей своих растить —
Для этого всем нужно трезво жить.
Кто хочет кем-то в этой жизни быть,
Тот должен и обязан трезво жить!
Кочетков Дмитрий Сергеевич, 6 класс,
г. Счастье, Луганская область

5.18

Життя лиш раз дається
Дорослi, я вас прошу, я благаю,
Послухайте маленької дитини!
Як донести до вас, я ще не знаю,
Простi слова — цi золотi зернини?
Тверезiсть — шлях до успiху, здоров’я!
Тверезiсть — це щасливая родина!
Щоб органiзм не вбив пiдступний яд,
Ти мусиш думати про це, людино.
Не легковаж, коли про згубу йдеться,
I не торкайся нечистi руками.
Бо все, що нешкiдливим вам здається,
Вбиває iзсередини роками.
Тому живи тверезо i щасливо,
Цiнуй життя: воно лиш раз дається!
I пам’ятай: одна краплина яду
У цiлi рiки слiз умить зiллється!
Кубрак Вiкторiя Василiвна, 8 клас,
с. Дудчине, Херсонська область
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5.19

Живи тверезо!
Я не розумiю користi вiд алкоголю,
Я знаю, вiн приносить безлiч болю.
Алкоголь на людей погано впливає,
Вiн їхнє здоров’я вiдбирає.
Пiд впливом спиртного не розумiють,
Що керувати собою не вмiють.
Наслiдки цi дуже страшнi...
Гiрко вiд цього стає менi...
Люди, прошу вас, схаменiться!
Раз i назавжди зупинiться!
Не треба пляшку перехиляти,
Краще рiдним час придiляти.
Кожну хвилину цiнуйте,
Тверезим життям крокуйте,
Працюйте, свiт пiзнавайте,
Один одного поважайте.
Спортом ви займайтеся,
А чарки й не торкайтеся!
Оснякова Альбiна Володимирiвна, 6 клас,
м. Березiвка, Одеська область

5.20

Тверезiсть — запорука щасливого майбутнього

На сьогоднiшнiй день, за даними статистики, в Українi алкогольнi вироби вживають 68% чоловiкiв та 48% жiнок. Ця кiлькiсть
вражає... Неодноразово у мене виникає запитання: «I це наша нацiя,
нацiя сильних, мужнiх українцiв?!» Пiдростаюче поколiння — майбутнi матерi й батьки, якi мають виховати справжню сильну нацiю.
Проте мало з них таких, хто може сказати алкоголю «Нi!»
Кожного дня, йдучи на прогулянку з друзями, хвилююся за
те, щоб нiякий «пияка» за кермом на шаленiй швидкостi не накоїв
нiчого страшного. Чому я маю хвилюватися за своїх рiдних через
те, що той, залежний вiд алкоголю, зробить щось жахливе, через
що я матиму щодня жалкувати, що не взяла маму й тата за руку
i не затримала їх хоча б на секунду, не сказала, як я сильно їх
люблю? Чому цi люди не можуть зрозумiти, що вони здатнi змiнити
наше життя, свiт, в якому ми живемо, зробити його щасливим, без
сварок, без вiйни? Але, на жаль, сьогоднi багато невинних людей
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гинуть через провину iнших. Через провину тих, хто потрапив у полон
шкiдливих звичок. Багато сiмей руйнується... А страждають дiти,
якi залишаються на самотi з думкою, що вони нiкому не потрiбнi.
З думкою, що бiльше нiколи в життi не вiдчують, як нiжно тато на
нiч поцiлує i прошепоче: «Надобранiч, люба!» Не почують найкраще,
найнiжнiше мамине слово: «Донечко, я тебе дуже люблю i кожного
дня дякую Боговi, що ти у мене є»...
Менi здається, що прийшла вже та пора, коли ми всi разом
маємо сказати алкоголю та наркотикам звучне «Нi»! Тодi, на мою
думку, в нашiй країнi, в кожнiй родинi пануватиме мир та злагода.
Зменшиться кiлькiсть дитячих будинкiв та будинкiв для престарiлих. Нас не будуть оточувати люди iз сльозами на очах, з сумними
обличчями. Збiльшиться тривалiсть життя нашої багатостраждальної
нацiї. Нашi батьки та ми, дiти, будемо у спокої за рiдних i близьких.
I, нарештi, Україна стане насправдi сильною державою. Державою
здорових, хоробрих, веселих, щирих людей. А ми будемо з гордiстю
казати: «Я — українець!»
Тому хотiлося б знайти ту дорогу, той шлях, який приведе нас
у щасливе майбутнє. У майбутнє без наркотикiв та алкоголю!
Роїк Анна Андрiївна, 7 клас,
смт Нова Борова, Житомирська область

5.21

Скажемо алкоголю «Нi»
Якось до хлопчика Стуся пiдiйшов чоловiк
I, стоячи на мiсцi, хитавсь з боку в бiк.
Стусь здивувався, вбiк вiдiйшов,
Чоловiк не розгубився — та й за ним пiшов.
По тому спитався Стуся чоловiк:
— До тверезого життя, напевно, ти звик?
Звичайне життя, нiчого такого.
Та скажу я тобi одне розумне слово.
Iз плином життя усвiдомиш ще ти —
Немає i дня, щоб не сталось бiди.
Скажеш менi: «Що ж тут такого?
Життя безтурботного немає нi в кого!»
Та все ж є засiб один чудодiйний,
Хороший, дiєвий i — увага! — надiйний.
Якщо лише спробуєш засобу ти,
Бiльше нiколи не пiзнаєш бiди!
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Хлопець подумав, чоловiк пiдморгнув.
«Що ж це за засiб пропонують, чому?»
Тим часом чоловiк довго не чекав,
З-за пазухи якусь пляшку дiстав.
Хлопець, коли лиш поглянув на це,
Вiдразу зрозумiв усе.
Маминi слова собi пригадав:
«Щоб ти алкоголю нiколи не вживав!
Сам, сину, розсуди поволi:
Алкоголь не вирiшить твоєї долi!»
Стусь пригадав це, тодi вiдповiв:
— Стати таким, як ти, я б не хотiв.
Проблеми мої нiкуди б не зникли.
Недобре так жити! Хоч до такого ви звикли.
Печiнка вiд цього страждає,
Серце рятунку шукає,
Нервова система нервує,
В органiзмi нудота панує!..
Довго ще хлопець говорив, говорив,
Що чоловiк той зник, навiть не вловив.
Надалi Стусь материну науку пам’ятав
I алкоголю в майбутньому нiколи не вживав.
З iсторiї тої для вас є мораль:
Не вживайте алкоголю — або скажiть життю «Прощай!»
Вiльк Оксана Iгорiвна, 6 клас,
м. Львiв

5.22

Обери здорове життя!

Часто в життi доля людини залежить вiд правильного рiшення
в тiй чи iншiй ситуацiї.
Пiд дiєю алкоголю дуже часто люди приймають хибнi рiшення,
що змiнюють їхню долю не на краще. Хтось втрачає родину, хтось
потрапляє за ґрати, а хтось i гине через те, що не може правильно
зреагувати у станi алкогольного сп’янiння. Тiльки твереза людина
здатна на адекватне, обдумане i зважене рiшення.
Мачулко Данiiл, 6 клас,
с. Яковлiвка, Одеська область
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5.23

Семья — здорово! Спиртному — нет!
Весна. Любовь. Садов цветенье.
Стук сердца. Встречи. Наслажденья.
Признанье. Планы. Предложенье.
Слогласье. ЗАГС и заявленье.
Волненье. К свадьбе подготовка.
Кафе. Продуктов заготовка.
Колец покупка. Приглашенья.
Веселье. Головокруженье.
Семья. Квартиры обустройство.
Долги. Кредиты и расстройство.
Детей рожденье. Плач. Пелёнки.
Нехватка сна, уж нет силёнки!
Здесь крики, ссоры, раздраженье...
Всё, надоело! В чём спасенье?
Друзья. Бутылка. Выпивон.
Сплошной стаканов перезвон.
В глазах туман и раздвоенье.
Домой в угаре возвращенье.
Звонок. Жена. В глазах укор.
Муж — пьяница. Какой позор!
Обиды, злость, побои, плач...
— Папа! Стой! Ты ж не палач?
Что же, всё? Конец? Развод?
Стоп! Решенье! Поворот.
Раскаянье. Долготерпенье.
Борьба с собой. Освобожденье.
Сила воли. Пониманье.
Прощение и ликованье.
Радость в доме и покой.
Семья — это здорово!
Спиртному — бой!
Шевченко Мария Анатольевна, 8 класс,
г. Дружковка, Донецкая область

161

5.24

Тверезiсть — запорука щасливого майбутнього

Я звичайний пiдлiток, у мене гарна сiм’я, цiкаве й насичене
дозвiлля. Мої батьки ведуть тверезий спосiб життя, i для мене їхнiй
приклад дуже важливий, адже я теж мрiю у майбутньому мати власну
щасливу родину.
Про шкiдливiсть алкоголю я постiйно чую вiд мами, бабусi, вчителiв та iнших дорослих. Усi перестороги щодо вживання спиртного
недаремнi, оскiльки дослiдження вчених та лiкарiв доводять, що молодий органiзм приблизно у сiм разiв швидше звикає до алкоголю,
нiж дорослий. У пiдлiтковому вiцi взагалi слiд остерiгатися вживати
спиртне. Цi «напої» здатнi повiльно вбивати навiть змiцнiлий органiзм
дорослої людини, а органiзм пiдлiтка ще не є повнiстю сформованим,
тому вiн бiльш вразливий. У цей перiод вiдбувається перебудова всiх
систем органiв, i якщо раптом у цей нестiйкий момент завдати удару
спиртним, шкода алкоголю стане нищiвною.
Не важливо, який вид спиртного спробує пiдлiток, адже i пиво,
i вино, i горiлка однаково завдають шкоди органiзмовi, в результатi чого страждають мозок, печiнка, нервова система i дихальнi шляхи. Слiд
пам’ятати, що навiть першi 100 грамiв спиртного можуть привести до
розвитку залежностi.
У народi говорять: «Бережи здоров’я, бо воно важливiше за
багатство». I саме життя нам доводить цю iстину. Хоча деякi пiдлiтки
можуть заперечити, що вiд пляшки пива або слабоалкогольної ромколи нiчого страшного не станеться, адже вони є досить «легкими»
спиртними виробами. Але насправдi усе це не зовсiм так, адже рiзнi
слабоалкогольнi трунки крiм власне спирту мiстять у собi дуже багато
iнших шкiдливих речовин, наприклад, кофеїн, барвники, цукор, якi усi
разом завдають непоправної шкоди молодому тiлу.
Природа набагато мудрiша, нiж люди вважають. У всi часи вона
керується власним принципом вiдбору стосовно всього живого на планетi Земля. Саме тому окремо хочу сказати про шкоду вiд алкоголю
для прекрасної половини людства. Завжди слiд пам’ятати про те,
що будь-яка молода дiвчина — це майбутня мати. Якщо дiвчина має
схильнiсть до алкоголю, то ймовiрнiсть появи на свiт малюка-iнвалiда
зростає у десятки разiв. Справа в тому, що природа у такий спосiб позбавляє можливостi продовжувати рiд генетично неповноцiнних
представникiв людства.
У наш час не потрiбно бути вченим, щоб знайти будь-яку iнформацiю стосовно шкоди алкоголю. Це обов’язково потрiбно для того,
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щоб зробити правильний вибiр у подальшому життi. Адже кожен iз нас
мрiє про щасливе майбутнє: гарну професiю, мiцну родину, здорових
дiтей, здiйснення намiчених планiв.
Щоб усе це дiйсно збулося, потрiбно правильно обрати життєвий
шлях, наполегливо йти до своєї мети i завжди дбати про власне
здоров’я.
Мiщенко Назар Миколайович, 8 клас,
м. Гола Пристань, Херсонська область

5.25

Ми за тверезий спосiб життя
Ми за тверезий спосiб життя!
Пiклуємся ми про своє майбуття!
Люлька й тютюн нам зовсiм не треба,
Краще свiй зiр пiдiймати у небо!
Зiрки вивчати й iншi планети,
А не курити бруднi сигарети.
Ми алкоголiкiв не поважаєм!
Горiлку i пиво ми не споживаєм!
Нi алкоголю! Нi курiям!
Ми за тверезий спосiб життя!
Шундрiй Юлiя Сергiївна, 8 клас,
смт Вовчоярiвка, Луганська область

5.26

Тверезiсть — запорука щасливого майбутнього

Не пий отруту, що зветься алкоголем. Забудь його заради Свiтлого майбутнього своєї батькiвщини — милої, прекрасної, ласкавої.
Багато людей у нашому рiдному краю мрiють про тверезе суспiльство. Чому ж вони мрiють про це? Я зрозумiв це не вiдразу.
Через деякий час я самостiйно, нi в кого не питавши, вiдповiв на
своє запитання.
Тверезiсть — запорука щасливого майбутнього. Просто зрозумiйте, скiльки поганих речей трапилось через отруту, що зветься
алкоголем! Скiльки отрута ця загубила талантiв i мрiйникiв!
Не вживай алкоголь. Вiн губить тебе.
Не пий! Зроби Крок до тверезого суспiльства, шановний читачу.
Волковський Микола Андрiйович, 8 клас,
м. Мирноград, Донецька область
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5.27

Тверезим будь!
На жаль, у свiтi так ведеться,
Що всiм без алкоголю не живеться.
Його вживають i дорослi, й навiть дiти...
I з цього приводу не варто нам радiти!
Це — найстрашнiше лихо на планетi,
Що й доля губиться дiтей iще на злетi.
Занапащають вони долю i собi, й батькам,
А соромно за це буде i правнукам.
Так тяжко бачити дитину напiдпитку,
I схильнiсть змалку вже до алкоголю вжитку.
Та час iде. Вже не повернеться нiколи
Пора дитинства i пора у школi.
Подумайте про себе i про долю!
За алкоголем можна втратити i волю.
Прошу вас, не губiть своє життя,
Бо вже в минуле вам не буде вороття!
Пройдiть тверезо кожен крок в життi,
На старiсть щоб не опинитись в забуттi.
Радiйте сонцю, вiтру, кожнiй митi,
Щоб дарма роки не були прожитi.
Любiть, кохайте й поважайте всiх,
Тодi й можливий у життi успiх!
Буртна Iрина Валерiївна, 8 клас,
с. Заозерне, Херсонська область

5.28

Живу трезво

Что делает человек, когда пьёт спиртное? Поднимает себе настроение, избавляется от стресса, «промывает почки»? Объяснений
множество. А вот с точки зрения медицины человек просто сам себе
вредит.
Спиртное, особенно крепкое, раздражает слизистые оболочки
внутренних органов, нарушает работу пищеварительного тракта, перегружает печень и почки, дурманит мозг. Конечно, и «настроение
поднимается», и проблемы кажутся несущественными. Однако всё это
ощущается только в пьяном угаре. С годами наступают всё новые последствия употребления спиртного: алкоголизм, болезни, деградация
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и смерть, часто мучительная и унизительная. Пожалуй, на этом фоне
стоит задуматься и понять, в чём заключается польза трезвости:
1. Перед непьющим человеком не встанет вопрос: сколько выпить,
чтобы было «в меру». Ведь однозначно безопасных доз алкоголя
не существует! Любое количество спиртного — это интоксикация со
всеми последствиями. При полном отказе от «горячительных напитков» передозировка просто невозможна.
2. Организм трезвого человека защищён от алкогольных ударов,
некачественного спиртного, пьяных травм. Сердце непьющего не разбухнет до чудовищных размеров от любви к пиву, печень не узнает
цирроза.
3. Мозг непьющего человека не будет забит «зелёными чертями»,
по углам его комнаты не станут прятаться крысы и пауки. А ведь именно так может проявляться алкогольный делирий — всем известная
«белая горячка».
4. Человек с осознанным трезвым образом жизни может думать
о чём угодно. Пьяница, даже начинающий, думает только о спиртном.
5. Трезвый человек обладает неограниченными возможностями
собственного физического и духовного совершенствования. И не стоит
говорить, что это доступно лишь богатым и обеспеченным. Нет денег
на спортзал — можно просто отжиматься и качать пресс. Не хватает средств на книги — в любом городе всё ещё есть библиотеки.
Нужно просто захотеть стать лучше. Когда сознание свободно от тяги
к спиртному, это отлично получается.
6. Тот, кто не употребляет спиртного, никогда не окажется в плену алкогольной зависимости. Ему не потребуются врачи-наркологи.
Психотерапевты не станут копаться в его жизни, чтобы выяснить,
почему же всё-таки человек начал пить. Если такому человеку и потребуется хирургическая операция, то не для того, чтобы вшить антиалкогольную капсулу. Непьющий человек свободен.
7. Те, кто заявляет: «Я выбираю трезвость», не станут зачинщиками пьяных драк, безобразных семейных сцен с бредом ревности
и причиной глубокого несчастья близких людей.
8. Ещё одна польза трезвости — в рождении и воспитании здоровых детей. Пьяные зачатия, «лечение» токсикоза беременных пивом,
подливание водки в детскую смесь и сок отняли или изуродовали
немыслимое количество детских жизней.
Киблик Диана Валерьевна, 8 класс,
с. Петровка, Полтавская область
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5.29

Акровiрш «Тверезiсть»
Тютюн, наркотики, вино
Всi мають кинути давно.
Енергiю це збереже,
Розумнi рiшення пошле.
Екран душi
Зачне сiяти.
I краще стануть почувати
Себе дiвчата й хлопчаки,
Тьму проганяючи навкруг
й весЬ час гартуючи свiй дух.
Шейнов Семен Андрiйович, 10 клас,
м. Волноваха, Донецька область

5.30

Нам для щастя треба небагато
Нам для щастя потрiбно небагато:
Щоб люди працювали всi завзято,
Щоб дiти мали радiсне дитинство,
Щоб вiдiйшли i злоба, i презирство.
Нам i для радостi потрiбно небагато:
Щоб був люб’язний до дитини тато,
Щоб у родинi запалало щастя
I щоб минали доленьку нещастя.
Нам для здоров’я треба небагато:
Щоб не пила i не курила мати,
Щоб у повiтрi не смердiло смертю,
I спiлкування мiж людьми вiдверте.
Нам для натхнення треба дуже мало:
Щоби у творчостi душа палала,
Щоб iз красою у серцях жилося,
Щоб все хотiлося i все моглося.
Нам треба не багато, щоби жити,
Лише щоб «оковитої» не пити,
Тодi i буде щастя у родинах,
I квiтнутиме рiдна Україна!
Калатура Катерина Олексiївна, 10 клас,
с. Велика Павлiвка, Полтавська область
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5.31

«Не пийте горiлки!» — вас Мати благає
В недобру годину дитя народилось,
I страх чорним круком сидiв на плечi.
А щастя матусi в журбi загубилось,
I плаче вона iз дитям при свiчi.
Десь тато п’янезний ледь суне ногами,
Пiд нiс щось бурмоче... спiває про щось.
Дитина ж з переляку лине до мами —
I слiзьми серденько умить залилось.
Ось входить до хати — i очi «звiринi»,
Спiтнiлий... забруднений... в поглядi зло.
Обличчя в долонi ховає дитинi,
Щоби не злякалось... як там не було.
А мати тремтiла, а мати молила,
Щоб вiн не чiпав нi її, нi дiтей.
Колись вона щиро i мiцно любила,
Тепер же тiкає з дiтьми до сiней.
Та вiн невблаганний. В собi загубився.
В очах помутнiння — блiда пелена,
I вмить не на жарт на рiдню розiзлився,
А жiнка беззахисна... зовсiм одна.
Ось так проминали всi днi, навiть ночi.
Чорнiла вiд туги дружина його.
Не тi вже вуста i не тi тепер очi,
А прагнула ж щастя лише одного.
I виросли дiти — з «гнiзда» вiдлетiли,
I батька не стало — згорiв нанiвець.
Можливо, вони його в серцi любили,
Але все минуло... всьому вже кiнець.
А жiнка одна, як тополя у полi,
Змарнiла, безсила i зовсiм слабка.
Вона дiтям просить щасливої долi,
I лине iз вуст ось молитва яка:
— О, Боже Всевишнiй, тебе я благаю,
Хай люди з тверезiстю йдуть в майбуття!
Здоров’я i щастя я дiткам бажаю,
Щоб чистим i свiтлим було в них життя!
167

Не пий, українцю, «зеленого змiя»!
Не буде тобi в долi свiтла й добра.
В нас є ще любов, ще палає надiя,
Життя — то життя, не комп’ютерна гра!
Не пийте горiлки, вас, люди, благаю,
Бо ж все проп’єте — i любов, i життя.
Молитву за всiх на землi промовляю,
Щоби у тверезе всi йшли майбуття!
Калатура Катерина Олексiївна, 10 клас,
с. Велика Павлiвка, Полтавська область

5.32

Тверезiсть — запорука щасливого майбутнього
Чому тривожать нас порою
Сухоти, рак, розсiяний склероз?..
Невже призначено нам долею
З народження очiкувать загроз?
Не хоче розум визнавати наш таке,
Ми думаємо: алкоголь нам допоможе жити,
Та б’є в життi нас аденомою спиртне.
I бiль серцевий ми не в силi вже терпiти.
Та треба жити i бiдi не пiддаватись,
Молитвою до Бога вiру укрiпляти.
Вiд алкоголю поспiшайте позбавлятись,
Дай Бог усiм нам щастя вiдшукати!
Один в життi бажає мало —
Здоров’я щоб не пiдкачало.
Iнший жити в розкошi бажає —
Вино i пиво щастям вiн вважає.
О, дивна штука все наше життя:
Важкi часи в ньому бувають.
Та я шепчу собi: «Тримайсь!
Надiї нас не покидають».
Поки вони живi — живемо ми,
Серця нам зiгрiвають й душi,
Поможуть вибратись з пiтьми,
Сльозинки на очах осушать.
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Про це ви думайте весь час.
Не звiть нiколи алкоголь у гостi.
Вiн не потрiбен нiкому iз нас!
Тодi не буде заздростi i злостi.
Верiн Олександр Євгенович, 8 клас,
с. Новоолександрiвка, Херсонська область

5.33

Мiй вибiр у життi — тверезiсть

Життя таке коротке,
Щоб ним не дорожити.
Життя таке красиве —
То треба, друзi, жити!

Життя — це щебет птахiв,
Життя — це хвилi щастя,
Це кольоровi вiтражi —
Симфонiя для рiдної землi.

А жити — значить вперто
Iти до перемоги,
Зустрiтися вiдверто
З собою у двобої.

Життя — це не вино
У кришталевому бокалi,
Лише на мить хмелить воно,
А ти спитай, що буде далi?

I виграть поєдинок,
I вцiлити в «десятку»,
Щоб справи й вiдпочинок
Ходили завжди в парi.

А далi — темрява, туман
I пастки на прямiй дорозi,
I лiнь, i гнiв, грiхи й обман,
А серце i душа — в облозi.

Життя таке коротке,
Щоб ним не дорожити.
Життя таке красиве —
То треба, друзi, жити!
Овсiєнко Артур Георгiйович, 9 клас,
смт Краснорiченське, Луганська область

5.34

Казка про Душу та її кохання

За лiсами, за горами, за морями, за степами було одне гарне королiвство. I мало воно назву Життя. Це було цiкаве, яскраве,
бурхливе мiсце, що кипiло несподiванками i новинами. Жителi, як
i в iнших королiвствах, намагалися знаходити спiльну мову i жити
в мирi, хоча це й не завжди виходило. А на чолi країни Життя були
король i королева — мудрi правителi i просто гарнi люди, якi жили
в палацi на окраїнi. I була в них одна єдина донька — Душа.
Батьки дуже любили свою донечку i тому не вiдмовляли їй нi
в чому, всi рiшення в життi Душi приймалися виключно нею самою.
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I хоча батьки дуже боялися помилок доньки, проте в особисте життя
доньки не втручалися.
Йшов час, донька дорослiшала, i батьки почали серйозно думати
про те, як зiграти весiлля доньки i знайти гiдного спадкоємця до трону,
адже час був невпинним i для них також. Та Душа не дуже поспiшала
закохуватись. Дiвчина тiльки бiгала королiвством у пошуках пригод,
нових вражень i друзiв. I от одного дня дiвчина зранку пiшла з палацу
й ополуднi дiйшла до протилежного краю королiвства, де жили двi
знатнi i дуже рiзнi сiм’ї — Здоров’я i Згубнi звички. У сiм’ї Здоров’я
рiс єдиний син — Спорт. В родинi Згубних звичок хлопець був також
один — Алкоголь. Вони давно цiкавилися Душею, проте дiвчина будьяку розмову перетворювала на жарт, до того ж далеко жила. I ось
вона тут! Звiсно ж, обидва хлопцi одразу помiтили її i запропонували
прогулянку втрьох. Та юнаки швидко зрозумiли, що хтось з них має
пiти, тому вирiшили вiдверто запитати Душу про те, хто все ж таки
запав їй у серце. Налякана Душа давно зрозумiла, що вiдчуває щось
як до Спорту, так i до Алкоголю, проте вибiр нiяк не могла зробити.
I ось прийшов вирiшальний час. Алкоголь здався їй бiльш привабливим, бiльш сучасним i бiльш приємним. Почувши, що дiвчина
сказала iм’я противника, Спорт понуро пiшов додому, кинувши на
прощання кiлька ледве зрозумiлих слiв.
Минуло пiвроку... Донька короля i королеви забула дорогу додому. Все гуляла з Алкоголем i марнiла на очах. Людськi прокльони,
якi на початку ще хоч на мить змушували Душу замислитись над
правильнiстю вчинкiв, зараз не мали нiякого впливу. Тяжко було
повiрити в те, що та дiвка з-пiд паркану — королiвська дочка.
Та найбiльше страждав Спорт. Вiн досi палко кохав Душу i не
мiг просто спостерiгати, як та губить себе.
Юнак вирiшив дiяти. Ввечерi, коли Алкоголь вiдлучився, щоб
знайти перекусу за рестораном, хлопець викрав Душу i вiдвiв до себе
додому. Розлучившись з Алкоголем, Душа почала потроху приходити
в форму. А постiйне перебування Спорту поряд з дiвчиною зробило
диво — Душа без тями закохалася у на перший погляд непримiтного
юнака i зрозумiла, що не може жити без нього!
Спорт врятував кохану, i невдовзi вони зiграли гучне весiлля на
все королiвство, тiльки от Алкоголю, як i всiєї сiм’ї Згубних звичок,
на ньому не було! I жили вони довго й щасливо!
Бажаю, щоб кожна Душа зробила вибiр на користь Спорту!
Манченко Анна Сергiївна, 10 клас,
м. Перещепине, Днiпропетровська область
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5.35

Ми за щасливе майбуття!

Ти за щасливе майбуття?
Чи хочеш стати бiльш здоровим?
Тверезе обери життя!
Хай стане вибiр цей свiдомим!

Займайся спортом, не пали.
Гуляй на свiжому повiтрi.
До цiлi впевнено iди.
Тобi проблеми не потрiбнi!

Кравець Тетяна Вiталiївна, 9 клас,
с. Водяне, Днiпропетровська область

5.36

Тверезiсть — запорука щасливого майбутнього

Ох, чарка суне напролом,
Тому i плаче доля наша...
Хай повниться лише добром
I сонцем щедрим серця чаша!

Не знаймо чорних бiд i лих,
Нехай бандура не ридає!
Хмiль пiснi iз джерел живих
Нехай по жилах закружляє!

Хай українськi язики
Не заплiтає оковита,
Бо з нею цiлий свiт гiркий,
А совiсть — боса i невмита.

Життя — великий Божий дар,
А нашi думи — калиновi.
Хмiлiймо ж не вiд повних чар,
А лиш вiд радостi й любовi!
Костевич Юлiя Романiвна, 9 клас,
смт Дубляни, Львiвська область

5.37

Назустрiч тверезому життю

У наш час комусь подобається дихати свiжим повiтрям в парку,
комусь — займатися спортом, хтось «сидить» на дiєтi, а хтось вживає
алкоголь та наркотичнi речовини...
На мою думку, тверезiсть є однiєю з найкращих природних якостей людини, яка важлива не тiльки особисто для неї, а й для її
родини, суспiльства в цiлому. На жаль, для багатьох сiмей нашої
країни тверезе життя — це лише казка: алкоголь вживають дорослi,
люди похилого вiку, дiти. Багато з них потерпають вiд психiчного та
фiзичного насильства, а тi, хто навiть ще не народився, можуть стати
iнвалiдами або будуть покинутi рiдними напризволяще.
Чому так? Чому оковита має таку владу над людьми? Спочатку
дорослi п’ють, щоб «традицiйно» вiдзначити такi свята, як Новий рiк,
8 Березня, Пасха, День Незалежностi, весiлля, народження дитини,
зустрiч старого друга... Бiльше того, вони привчають до чарки своїх
дiтей, не вбачаючи в цьому великого лиха! Так би мовити, «за здоров’я» i «для здоров’я». А потiм дивуються: кого наслiдують пiдлiтки,
розпиваючи чергову пляшку в тихому пiдворiттi?
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Секрет простий: хочеш побачити винного у своїй залежностi,
у деградацiї моралi в нашому суспiльствi — подивись у дзеркало!
Я вважаю, ми самi будуємо свою долю, тож маємо вiдповiдати за
власнi вчинки. Кожна людина повинна виховувати в собi звички здорового способу життя: дотримуватися режиму дня, займатися спортом,
правильно харчуватися, активно проводити вiльний час, добросовiсно
виконувати дорученi справи й бути небайдужими до долi iнших.
Працювати, вiдпочивати, спiлкуватись можна i треба тверезо.
Вiдмова вiд шкiдливих звичок позбавляє залежностi, вiдчуття, що
ти сидиш у клiтцi життєвих обставин, робить кожний день емоцiйно
насиченим i яскравим.
Не треба шукати рецептiв «всесвiтнього блага»! Варто зробити
лише крок назустрiч тверезому життю — i все навколо почне змiнюватися. Я вiрю, якщо наше суспiльство вiдмовиться вiд алкоголю,
покращиться нацiональний добробут, примарнi мрiї перетворяться на
цiлi. А боротись за свою мету ми вчилися сторiччями, тож обов’язково
досягнемо процвiтання та успiху!
Шинкаренко Маргарита Олександрiвна, 11 клас,
м. Мирноград, Донецька область

5.38

Трезвость — это птица

Каждый знает о беде
Едкого «напитка»,
О его гнилом вреде.
С ним мне жить — как пытка!

Что летит в свободный край
От гнилого яда!
Ты не пей, и будет рай.
Если хочешь ада —

Пусть исчезнет алкоголь!
Станет мир светлее,
И забудем мигом боль,
Будет веселее!

Ты глупец, ведь алкоголь
В плен возьмёт когда-то,
Алкоголь — плохой король,
Ты не пей за брата!

Сразу солнце станет петь,
Люди — улыбаться,
А сердца начнут гореть,
Будто бы скитаться

Сделай мир чуть-чуть светлей,
Трезвость — это птица!
Быть здоровым веселей,
Нежели чем спиться.

В мире светлом, молодом,
Где любовь — царица.
Трезвым там уснут все сном.
Трезвость — это птица,

Ты люби, учись, не пей,
Будь с душою пылкой,
Станешь лучшим из людей.
Не живи с бутылкой!

Аракелян Герман Давидович, 10 класс,
г. Одесса
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6
6.1

Тверезо треба святкувати!
Дитяче прохання

Вже скоро в нас свято настане,
Дорослi пиячити стануть.
Пиячити стануть... А ми, малюки,
Дивитися будем на це «залюбки».

Ви ж можете з нами
Надворi пограти,
Та й «Лего» у хатi
Цiкаво складати.

Шановнi дорослi,
Послухайте нас —
Не гайте бездумно так
Вiльний свiй час!

Вiльний свiй час
Присвятiть ви нам,
Своїм дiтлахам!
Колiєва Анна В’ячеславiвна, 3 клас,
с. Райгородка, Луганська область

6.2

Не чекали ми бiди

Не чекали ми бiди —
Наступили холоди.
Свято йде до нас у хату...
Й алкоголю з ним багато.

Принесе вiн лиш скандали,
Лихо, сльози i печаль.
Тож давайте цього змiя
Проженемо ми у даль!

Нам потрiбнi гарнi сiм’ї,
Спокiй, радiсть i любов.
Де панує мир i щастя
I не знають алкоголь.
Копилов Денис Сергiйович, 2 клас,
с. Зiнове, Сумська область

6.3

Моя сiм’я за тверезе життя

Моя маленька родина любить вiдзначати свята та днi народження. Але мої мама i тато не вживають спиртнi вироби. Ми i без цього
приємно проводимо час, граючи в комп’ютернi та настiльнi iгри, читаємо книжки, дивимось телевiзор.
На святковому столi у нас чай та кава до смачного пирога.
Подопригора Ростислав Євгенiйович, 1 клас,
с. Новоолександрiвка, Херсонська область
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6.4

Сказати хочу

Родився ти на бiлий свiт —
Всi посмiхаються: «Привiт!»
Й вiдразу чарку пiднiмають,
Здоров’я, радощiв бажають.

— Татусь мiй милий, зупинись!
I вiд горiлки вiдкажись.
Сумна матуся, бабця плаче,
А вiн цього всього не бачить...

А де ж здоров’я, як радiти,
Якщо твiй татко буде пити?
Дитина з вадами вродилась,
Бо це вiд тата все з’явилось.

Сказати хочу всiм вам, милi,
Давайте святкувати у новому стилi:
Сiк, молоко, ситро i чай
У склянку лий — й усiх вiтай!

Божеску Марина Сергiївна, 4 клас,
с. Олександрiвка, Днiпропетровська область

6.5

Десять способiв вiдсвяткувати
День народження

Багато сiмей традицiйно на День народження дитини збирають
гостей та накривають стiл, але при цьому дитинi не цiкаво спостерiгати
за веселими дорослими. I нiхто не питає, чого бажає маля. Тому
я пропоную запитати у своєї малечi, як провести цей довгоочiкуваний
день — її день! Та якщо ви хочете зробити сюрприз, пропоную 10
способiв вiдсвяткувати День народження.
1. Якщо є можливiсть запросити декiлька друзiв, їм точно буде весело. Органiзувати конкурси з друзями або пограти у твистер.
Задути з друзями свiчки на тортi та загадати бажання.
2. Вiдвiдати дитячi майстер-класи з малювання, живопису або
розпису, лiплення з пластилiну чи полiмерної глини, шиття м’яких
iграшок та плетiння з бiсеру.
3. Пiкнiк. Пiти до лiсу та водойми погодувати тварин, погратися на галявинi, а на пеньочку розстелити скатертину-самобранку
з святковим тортом.
4. Екскурсiя до ботанiчного саду. Там у величезних теплицях
ростуть тропiчнi рослини, на яких зрiють плоди.
5. Вiдвiдати атракцiони. А якщо атракцiони передбачають можливiсть погратися дорослим з дiтьми — це незабутньо, як тато намагається вище стрибнути на батутi!
6. Вiдвiдати конеферму. Розчесати гриву. Покататися на конячцi
та нагодувати її, дiзнатися, де i як вона живе.
7. Вiдвiдати зоопарк. А якщо там дозволять погратись з тваринами — супер!!!
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8. Вiдвiдати каток. Дiтям, якi вправно катаються на ковзанах,
смiшно спостерiгати за батьками, якi ледь тримаються на ногах бiля
бортику.
9. Вiд аквапарку залишаться яскравi враження.
10. Неперевершена вистава у дельфiнарiї та знайомство з дельфiном. Коли дельфiн грається з малечею в басейнi, на своїй спинцi
та животику катає i пiдхвачує, пiрнає та кидає м’яча — фантастичнi
враження.
Веселого Дня народження!!!
Лобащук Алiна Сергiївна, 2 клас,
м. Кривий Рiг, Днiпропетровська область

6.6

Зелений змiй
Завiтало свято на порiг,
А за ним зелений змiй летить.
I, наливши келихи вина,
Вiн до столу щедро всiх гука.
Дружньо п’ють дорослi пiйло це,
I спостерiгають дiти дiйство це...
Як обманює зелений змiй батькiв!
I дарує лихо їм усiм.
I
I
I
I

здоров’я, i красу краде,
калiчить геть в сiм’ї усе.
любов батькiв вiн до дiтей зганьбив,
родин багато вiн згубив.

Ну, зелений змiю, стережись!
Станемо чарiвниками ми скорiш.
Паперовим змiєм станеш вмить,
З вiтром небосхилом полетиш.
Запанує щастя у сiм’ї,
Смiх i радiсть — i нiяких слiз.
Змiя ми зеленого перемогли.
Пам’ятайте ви про це, батьки!
Гейко Катерина Сергiївна, 4 клас,
м. Охтирка, Сумська область
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6.7

Святкуємо тверезо!

В нашiй сiм’ї свята вiдбуваються без алкоголю. Завжди можна
вигадати щось цiкаве. Ми з татом розвiшуємо кольоровi кульки, матуся
готує святкову вечерю. Також я допомагаю чистити овочi для салатiв.
На тортi татусь запалює свiчки, а задмухуємо всi разом. Це дуже
весело! Обов’язково треба загадати бажання.
Пiсля того, як скуштуємо все смачненьке, йдемо грати в рiзнi
iгри. Наприклад, лото — це наша найулюбленiша гра. Вона розвиває
пильнiсть, а також об’єднує сiм’ю, бо всi збираються разом i дуже
цiкаво проводять час. Той, хто програє, виконує бажання, наприклад
танцює танок, а ще може розповiсти вiрш. Алкоголь — дуже поганий
«напiй»! На святi можна обiйтись без нього.
Коли люди випивають, то можуть робити безглуздi вчинки, тому
краще без них, а також набагато веселiше. Соки дуже кориснi i набагато кращi за алкоголь. А щоб було ще веселiше, я вигадую святкову
програму, а саме: танцюю, спiваю, розповiдаю вiршi, загадую загадки.
Той, хто правильно вiдповiдає, отримує маленькi призи. Раджу всiм
святкувати без алкоголю!
Даруйте радiсть дiтям, грайте всiєю сiм’єю. Пийте соки, а не
спиртнi «напої»!
Волкова Вiолета Дмитрiвна, 3 клас,
м. Лисичанськ, Луганська область

6.8

Звернення
Шановнi дорослi, любi хлоп’ята!
Замислiться зараз над власним життям.
Коли святкувати i як святкувати,
Пiдвладно лише тiльки вам.
Повiтрянi кулi, троянди, сюрпризи
Є знаками свята, а не алкоголь.
Текiла, коньяк, шампанське i вiскi
Є знаком трясучих, жахливих долонь!
Знаходьте у посмiшках власну пiдтримку,
Не ризикуйте шукати її
У келиху бруду, який залпом п’ється.
Це може знешкодити вас на Землi!
Голощапов Захар Дмитрович, 4 клас,
м. Костянтинiвка, Донецька область
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6.9

Тверезо треба святкувати!

У сусiдiв свято нинi —
Вiсiм рочкiв їх Iринi.
Зранку всi її вiтають,
Щастя, радостi бажають.

В дружнiм колi святкували,
Тости раз у раз лунали,
Веселились всi, спiвали
Й на Iринку не зважали...

Квiти, посмiшки, дарунки —
Для маленької пестунки.
До обiду у їх хатi
Гостiв вже було багато.

I заплакала Iринка,
На очах її сльозинки...
Зiпсував алкоголь свято,
Бо п’яненький сидить тато,

«Iра, Iрочка, Iруся...» —
Бавить дiвчинку бабуся,
I хрещений, i дiдусь,
I тiтонька, i татусь.

I хрещений, i бабуся,
Й її любая матуся...
* * *
Усiм нам треба пам’ятати —
Тверезо треба святкувати!!!

Мама цiлу нiч не спала —
Рiзнi страви готувала:
Гарно щоб вiдсвяткувати,
Усiх смачно частувати.

Пiстоляк Роман Iванович, 3 клас,
с. Пеньки, Хмельницька область

6.10

Святкуємо тверезо

Тверезо — я думаю, що це без «напоїв», якi мiстять алкоголь хоч
у невеликих дозах.
Ми з дитинства бачимо, як вдома вiдзначають свята. I якщо
на цих святах не буває без спиртних виробiв, то у дiтей виникає
переконання, що свято без алкоголю — не свято, i вони намагаються
робити, як дорослi. Все починається iз стаканчика пива, який тато,
будучи у нетверезому станi, вручить сину. I для сина все це може бути
причиною вживання алкоголю!
Ми часто святкуємо днi народження й iншi свята, але без спиртного. У мене є багато друзiв, але нiхто з них нiколи не сказав, що було
нецiкаво. Танцi, iгри, призи — всiм весело i цiкаво. А потiм чудовий
торт з какао, соком, фруктами i, звичайно, рiзнi солодощi.
Святкувати тверезо — це значить вести здоровий спосiб життя.
Я закликаю молодь вести веселий, здоровий спосiб життя, допомагати
людям i не мати шкiдливих звичок. I це принесе вам щастя.
Андросович Євгенiй Володимирович, 4 клас,
с. Улянiвка, Миколаївська область

177

6.11

Колобок

Жили собi дiд та баба.
От одного разу просить дiд бабу:
— Бабусю, спечи менi колобок.
Баба так i зробила: спекла колобок i положила на вiкнi, щоб
простиг. А вiн раптом i каже:
— Дорогi дiду й бабо, сьогоднi у мене День народження, пiсля
обiду будемо святкувати. Ви готуйтеся, а я гостей покличу.
От бiжить Колобок та й бiжить, а назустрiч йому зайчик.
— Колобку, у тебе сьогоднi День народження, то давай вип’ємо
з цього приводу вина.
— Нi, вiдповiдає Колобок, я веду здоровий спосiб життя i вина не
п’ю.
Та й побiг, а зайчик за ним. Бiжать вони тепер удвох: Колобок
й зайчик. Зустрiчає їх вовк та й каже до Колобка:
— Колобку, у тебе сьогоднi День народження, то давай вип’ємо
з цього приводу горiлки.
— Нi, вiдповiдає Колобок, я веду здоровий спосiб життя i горiлки
не п’ю.
Та й побiг, а вовк за ним. Бiжать вони тепер утрьох: Колобок,
зайчик i вовк. Зустрiчає їх ведмiдь та й каже до Колобка:
— Колобку, у тебе сьогоднi День народження, то давай вип’ємо
з цього приводу коньяку.
— Нi, вiдповiдає Колобок, я веду здоровий спосiб життя i коньяку
не п’ю.
Та й побiг, а ведмiдь за ним. Бiжать вони тепер учотирьох:
Колобок, зайчик, вовк i ведмiдь. Зустрiчає їх лисичка та й каже до
Колобка:
— Колобку, у тебе сьогоднi День народження, то давай вип’ємо
з цього приводу вiскi.
— Нi, вiдповiдає Колобок, я веду здоровий спосiб життя i вiскi не
п’ю.
I тут раптом iз-за кущiв звiдки не вiзьмись — баба iз кочергою,
а дiд iз рушницею:
— Ану, стiйте, звiрi лiсовi, ви нащо збиваєте нашого любого
Колобка з пантелику? Вiн веде здоровий спосiб життя.
Злякалися звiрi лiсовi, та й питають дiда й бабу:
— А що воно таке — здоровий спосiб життя?
Дiд iз бабою їм любенько i пояснюють:
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— У вашому випадку це означає, що треба не вживати горiлчаних
виробiв, а пити смачнi та кориснi соки. А щоб ви їх скуштували,
запрошуємо вас до Колобка на День народження.
Погодилися звiрi та й завiтали до дiдової й бабиної господи. А там
на столi — наїдки та напої, i серед них соки: морквяний, яблучний,
грушевий, вишневий, смородиновий.
Спробували звiрi — i здивувалися:
— Ми й не думали, що пити соки так смачно!
Посидiли, подумали та й вирiшили гуртом вiдкрити кафе, у якому
будуть пригощати вiдвiдувачiв смачними та корисними соками.
Гащук Наталiя, 5 клас,
с. Верби, Херсонська область

6.12

Чарiвнi дверi

Несподiвано передi мною з’явилися дверi, якi я потiм назвала
чарiвними. Я зовсiм не боялася того, що буде за дверима. Упевнено
розчинила — райдужне свiтло розливалося навколо, виспiвували мелодiйнi пiснi пташки, трава переливалася росою, квiти повернули до
мене свої голiвки. Повiтря чисте, що аж їсти його хочеться! Я широко
усмiхнулася — i сонце щиро посмiхнулося менi у вiдповiдь.
На великiй галявинi розважалися персонажi мультфiльмiв:
свинка Пепа, Джорж, принцеса Мiа, Маша i Ведмiдь, лялька Барбi.
Побачивши мене, усi вони пiдбiгли i гучно закричали: «З Днем народження!»
Я почала гратися з друзями. Розваги були веселi, цiкавi, запальнi.
Ведмiдь пригощав нас морозивом, соками, цукерками, тiстечками.
Крiзь веселий шум я почула голос мами. Розплющила очi, мама
стояла поряд.
— Мамо, який чарiвний кольоровий сон я бачила! Який чудовий
День народження у мене був увi снi! Скiльки друзiв було у мене
в гостях! Усе це диво було за чарiвними дверима. Мамо, я хочу, щоб
i в нас були такi чарiвнi дверi, а у мене — такий День народження. Я не
хочу, щоб на моє свято ви пили чарку за чаркою. Не хочу незрозумiлих
розмов, хмiльних сварок.
Мама вiдповiла:
— Я тебе розумiю i пiдтримую. Зробимо з батьком тобi чарiвнi
дверi.
Гаврилюк Веронiка Андрiївна, 5 клас,
с. Рубцi, Донецька область
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6.13

Святкуймо тверезо!

Прокинувся я в пригнiченому станi. Щось не давало менi спокою.
Згадав. Завтра у мене День народження.
I буде все за вiдомим сценарiєм: мама буде цiлий день метушитися, батько за нею, їм не до мене. Прийдуть тiтка i дядько. Дядько:
«Та ти вже мужик. Ростеш». Тiтка: «Який ти красивий i розумний,
весь у батька. Примiряй светр. Угадали. На вирiст».
Потiм прийдуть кум i кума. Кум поплескає по плечу: «Рости здоровим». А кума: «Як швидко плине час, недавно пiд хрестом стояла,
а зараз уже парубок». I подарують машинку на управлiннi. Чи вони
не бачать, що менi не шiсть рокiв? Я в п’ятому класi!
Потiм прийдуть iншi гостi — i всi сядуть за стiл. I пiде чарка за
чаркою: за мене, за моє здоров’я, за маму, за тата, а потiм просто за
всяку всячину. За столом гамiр, усi говорять i нiчого не зрозумiло, за
мене всi забули. Тiтка дядьковi: «Менше пий!» А вiн: «Я вип’ю стiльки,
скiльки коштує подарунок».
Такого Дня народження я не хочу.
Цього разу я вирiшив схитрувати. Сказав батьку, що хочу заключити з ним угоду: буду просити в нього на День народження все,
що захочу. Якщо батько буде вiдповiдати «так», то витримає умову
i День народження буде за його сценарiєм, якщо хоч раз скаже «нi»,
то за моїм. Батько погодився.
— Я хочу, щоб гостями були мої друзi.
— Так.
— Повези нас у мiсто.
— Так.
— Хочемо вiдвiдати зоопарк.
— Так.
— А потiм у «Макдональдс».
— Так.
— А ввечерi зустрiч iз родичами.
— Так.
— Але лише чай iз тiстечками.
— Нi, — вирвалося у батька.
— Батьку, ти не дотримав угоди, тому мiй День народження
будемо святкувати з друзями весело, цiкаво i тверезо. Ура!
Рубан Едгар Романович, 5 клас,
с. Рубцi, Донецька область
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6.14

Святкуємо тверезо дитячий День народження

Залишилося ще п’ять днiв,
Замрiявся я — не стерпiв:
От якщо б мої мамо з татом
Всiх здивували моїм святом!

Щоби дорослi з нами грали,
А не горiлку випивали,
Щоб разом всi ми танцювали,
Або смiшнi вiршi складали.

Щоб не було так, як завжди:
Коли всi гостi вже прийшли,
Швиденько нас погодували,
А потiм — як позабували!

Щоб з яблук квiти вирiзали,
А потiм мамам дарували.
Щоб в «бабу куцю» тато грав,
А потiм пiсню заспiвав.

Сидять, смiються, п’ють, їдять —
Зi столу їх вже не пiднять.
А я ж хотiв геть iнше свято:
Так, щоб дiтей прийшло багато,

Оце було б найкраще свято!
* * *
Щось я замрiявся багато...

Рошка Олександр Михайлович, 7 клас,
м. Херсон

6.15

Сiльське свято
У селi в нас свято, всi його чекали,
Але «свято» те недовго тривало.
Нашi односельцi випили по чарцi —
I давай кричати, i давай жбурляти.
Дорослi танцюють пiсля чарки «гарно».
Дiтлахи за ними бiгають, кричать.
Я стою, дивлюся: а навiщо свято?
Це ж не свято зовсiм, це вже балаган...
Ось останнi ноти, музика стихає,
Всi iдуть додому, а когось несуть,
Хтось лежить пiд лавкой, хтось ще допиває...
Боже, а навiщо свято те було?!
Вранцi всiм погано, настрою немає,
Хтось згадав вчорашнє — соромно йому.
Так давайте ж, друзi, жити всi тверезо,
Щоб була на ранок свiтла голова!
Щоб смiялись i радiли дiти,
Щоб завжди була весна!
Бо життя таке коротке дуже,
I уже на смертному одрi
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Краще згадувати друзiв,
Чашку чаю, тортик на столi,
А не голову туманну,
Плач i розпач у сiм’ї.
Макогон Полiна Русланiвна, 6 клас,
с. Рубцi, Донецька область

6.16

Святкуймо тверезо

Ранок Великодня. Люди збираються до церкви, щоб посвятити
паску. А Дмитро ще вiдлежується в лiжку: лiнь так рано вставати.
Пiсля святкової служби, десь ближче до обiду, хлопчак заворушився, почав збиратись на пiкнiк iз компанiєю (так вони задумали
«святкувати» Великдень). Зiбралися в парку, прихопивши iз собою
спиртне. Регiт, крик, а потiм i бiйка...
Неподалiк проходив юнак. Хлопця звали Артем. Вiн вiв здоровий
спосiб життя, не мав шкiдливих звичок, загалом був правильним.
Помiтивши нетверезу компанiю, вiн пришвидшив ходу. Та услiд
йому прозвучали образливi слова: «Мамин синок, невдаха, нездара...»
Минуло кiлька рокiв. Цi пiдлiтки давно вже виросли. Дехто з них
змiнив своє ставлення до алкоголю. Артем вирiс чудовою людиною.
Вiн досягнув своєї мети у життi, створив хорошу мiцну сiм’ю та
успiшно працює. Дмитро, який колись провокував бiйки, став наркоманом та алкоголiком. Тюремнi нари, безкiнечнi хвороби, а в результатi
самотня старiсть — це все, чого вiн досягнув за життя.
Тож святкувати можна по-рiзному: пити алкоголь, вживати наркотики та курити. А можна культурно та весело проводити час без
алкоголю.
Кожен обирає свiй шлях i будує своє майбутнє. Задумаймося, чого
хочемо ми. Святкуймо тверезо!
Король Юлiя Степанiвна, 7 клас,
с. Тухля, Львiвська область

6.17

Фатальна помилка

Вранцi вся сiм’я зiбралась за снiданком. Рiднi люди розмовляли,
дiлилися враженнями. I ось всi принишкли i почали уважно слухати
розповiдь дванадцятирiчної дiвчинки. Здавалося, що може знати така
юна особа, яка ще нiчого не встигла навчитися за своє коротке життя?
Її розповiдь змусила задуматися кожного. Ось що вони почули.
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Весела компанiя друзiв зустрiлася у кафе. Вони чудово провели
час, радiючи зустрiчi.
Але така приємна атмосфера тривала недовго... Коли товаришi
поверталися додому, то потрапили в аварiю. Водiй автомобiля був напiдпитку. I через це не впорався iз керуванням. Машина перекинулася
через мiст i потонула в рiчцi, збивши пiшоходiв. А найстрашнiшим
було те, що нiхто iз них не вижив.
На деякий час пiсля почутого запанувала тиша. Шкода було
молодих невинних людей, якi загинули через чиюсь легковажнiсть та
необдуманiсть. Ось до чого може призвести вседозволенiсть. Водiй,
який порушив правила дорожнього руху, не подумав про те, чим може
закiнчитися його поїздка в нетверезому станi. Як потiм з’ясувалося, вiн
гостював у сестри, яка святкувала свiй день народження.
«Яке ж може бути свято без випивки?» — скажете ви. Але чи
варто ризикувати чиїмсь життям заради тих нещасних «ста грам»?
Випивка не приносить нiякої користi, а навпаки завдає шкоди здоров’ю
i може стати причиною фатальної помилки, яку уже не виправити.
Не робiмо таких помилок.
Давайте вести тверезий спосiб життя. Святкувати можна i без
алкоголю!
Федькович Юлiя Степанiвна, 7 клас,
с. Тухля, Львiвська область

6.18

Мрiя
Я ще мала, та мрiю про весiлля.
«А не зарано?» — здивуєтеся ви.
Та нi, тут в iншому причина:
Я хочу, щоб спиртного нiхто не пив на нiм.
«Весiлля має буть тверезим!» —
Такий закон для мене головний.
I хоч до цього трохи ще далеко,
Та хочу я цю мрiю в майбутньому здiйснить.
Я вiрю в чудеса, що мрiї всi збуваються
I хочу, щоб i в мене задумане збулось.
Щоб на моїм весiллi щасливо всiм гулялося,
Але спиртних «напоїв» на нiм щоб не було!
Веремейчук Тетяна Михайлiвна, 6 клас,
с. Борщiвка, Рiвненська область
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6.19

Моє весiлля буде тверезим
Я виросту, професiю здобуду,
Збудую дiм, долю свою знайду,
I працювати з радiстю я буду,
I для людей багато доброго зроблю.
Я вийду замiж — i весiлля буде
За українським звичаєм старим.
Та тiльки алкоголю там не буде:
Потрiбно всiм вже розпрощатись з ним.
Щоб гостi всi тверезо веселились,
Щоб сварок у нас й бiйок не було,
Щоб зрозумiли всi i щоб змирились:
Горiлка — яд, горiлка — страшне зло.
Вона у всiх здоров’я забирає,
Руйнує сiм’ї, калiчить життя,
Вона нiкого не жалiє, не благає,
А губить всiх. Немає каяття.
Я хочу, щезло щоб це зло навiки,
Щоб не топило воно всiх людей,
Щоб не текли iз слiз пекучi рiки,
Серця́ щоб не болiли в дорослих й дiтей.
Зданiвська Яна Василiвна, 4 клас,
с. Гордiївка, Житомирська область

6.20

Святкуймо тверезо!
День народження, весiлля —
Без горiлки i вина!
Закликаю всiх до цього!
Хай так стане! Дивина?!
Щоб не затьмарить свiтлий розум,
Щоб був глибокий мудрий роздум,
Щоб веселе розмаїття
Не втопити в оковитiй.
Щоб всi друзi i рiдня
Були щасливi день вiд дня,
Щоб спогади про добрий час
Сiяли у ясних, а не в мутних очах.
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Краще тости говорить
Не з горiлкою — лукавою,
А з канапками, цукерками,
Чаєм та кавою.
Потанцюйте, в «Караоке» поспiвайте...
Розваг хороших є чимало! —
Про це, друзi мої щирi,
Завжди пам’ятайте!
Надточiй Анастасiя Iгорiвна, 8 клас,
с. Олександрiвка, Днiпропетровська область

6.21

Святкуймо тверезо

Новий рiк — веселе свято —
Кожен рiк святкуєм ми.
Ми зiбралися сiм’єю
Святкувати рiк Новий.

На столi є все потрiбне —
Без вина i коньяка.
Пам’ятайте: алкоголем
Ви псуєте всi свята!
Бевзюк Руслана Русланiвна, 8 клас,
с. Киселiвка, Миколаївська область

6.22

Моє весiлля буде тверезим
Весiлля — це найкращi спогади життя.
Коли посивiєш, згадаєш минуле буття.
Тверезим потрiбно бути, щоб щастя здобути.
Рiк за годину може минути.
Без тверезостi сенсу жити нема!
В нас кращi роки алкоголь викрада.
Тверезе життя i тверезе весiлля!
А весiлля з алкоголем — наче зiлля...
Друзi мої, краще будьте тверезi,
Не треба вам цей алкоголь i життя нещасливе.
Життя тiльки тодi буде красиве,
Коли ти тверезо живеш.
Андрiєнко Надiя Григорiвна, 11 клас,
с. Ясна Поляна, Житомирська область
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6.23

Святкуємо тверезо!

Серед українцiв давно панує стереотип про необхiднiсть алкоголю
в життi людини. Молодь зробила спиртнi вироби атрибутом свого
дорослiшання, а дорослi помилково вважають, що спиртне допоможе
впоратися зi складними життєвими обставинами.
Жодне свято у нас не обходиться без алкоголю. Алкогольна
ейфорiя змiнює плиннiсть сiрих буднiв, «допомагає» налаштуватися на
святкування, посунувши життєвi негаразди на заднiй план. Лунають
рiзнi тости, найабсурднiший з яких — «За здоров’я!» Хiба можна пити
отруту за здоров’я?!
Вже пiсля кiлькох таких тостiв танцi перетворюються на примiтивнi рухи нетверезих людей. Очi, що кiлька годин тому випромiнювали оманливi щастя та безтурботнiсть, наповнюються сумом, немiччю,
а iнодi — люттю. Емоцiї виходять з-пiд контролю, люди скоюють
вчинки, про якi потiм будуть шкодувати та згадувати iз соромом.
А ще досить часто пiд час таких святкувань скоюють рiзнi злочини,
нерiдко — вбивства.
Погане самопочуття, втома — типовi наслiдки святкових вечiрок,
де був алкоголь.
Найгiрше те, що алкоголiзм i починається з того, що люди
випивають тiльки на свята. Потiм привiд знаходиться щотижня,
але нiхто й досi не помiчає, як згубна звичка перетворюється на стiйку
залежнiсть. I врештi-решт людина починає «святкувати» щодня. Кожен день топить себе у чарцi в сподiваннi наповнити його яскравими
фарбами. А виходить так, що все навкруги стає чорно-бiлим, не маючи
бiльше жодного сенсу. Людинi вже нiчого не приносить задоволення,
i вона остаточно втрачає свiй шанс на щасливе майбутнє.
Особисто я впевнена, що святкувати можна i без алкоголю. Якщо
поруч iз тобою дiйсно цiкавi, життєрадiснi люди, то тобi зовсiм не
знадобляться спиртнi вироби, щоб вiдчути атмосферу свята. Тож святкуймо тверезо!
Мамедова Земфiра Вугарiвна, 10 клас,
м. Жовтi Води, Днiпропетровська область
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7
7.1

Я мрiю про тверезе суспiльство
Ми — найкращi у свiтi!
Наша країна — це Україна:
Найкраща у свiтi, найкраща, єдина.
Ми українцi — найкращi у свiтi,
Ми, українцi, не любимо пити.
Ми — найтверезiша нацiя в свiтi,
Приклад для всiх є дорослi i дiти.
Кожна людина хай знає у свiтi,
Що українцi не люблять пити.
Твереза країна — це Україна!
Серед усiх країн в свiтi — єдина.
Кiреєв Артур Олександрович, 1 клас,
смт Андрiївка, Донецька область

7.2

Чому я мрiю про тверезе суспiльство
Бути тверезим — невже це погано?
Бачити свiт не в туманному снi,
Сонцю радiти, запах квiтiв вдихати,
Дiтям своїм дарувати пiснi.
Я хочу закликати всiх до одного —
Бути тверезим лише задля того,
Щоб марно не втратити цiнне життя
I гiдно прожити до останнього дня.
Рукавiцина Анастасiя Олександрiвна, 5 клас,
м. Житомир

7.3

Я мрiю про тверезе суспiльство!

Любi дiти i дорослi,
Не тратьте марно вашi грошi!
Не купуйте алкоголю,
Бо ж завдаєте собi болю!

Не треба пити i курити,
Треба мирно й гарно жити.
Треба всiм допомагати
Й алкоголю не вживати.

Бабiй Олена Леонiдiвна, 8 клас,
с. Кам’янка, Миколаївська область
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7.4

Як Бiла Чарiвниця перемогла
Викрадача Розуму

Колись давно жив на свiтi страшний Чаклун. Люди вже давно
потерпали вiд його чар. Цей Чаклун мав таємну зброю, яка називалась
«Алкоголь». Люди, якi потрапляли до його алкогольних тенет, дивно
змiнювали свою поведiнку. Вони ставали агресивними, ображали iнших, втрачали розум. Тому цього Чаклуна люди прозвали Викрадачем
Розуму. Горе, сум та сльози поселились на планетi.
Про це довiдалась Бiла Чарiвниця. Вона захотiла допомогти людям. У Бiлої Чарiвницi були вiрнi помiчницi — феї Кориснi Звички.
Послала їх Бiла Чарiвниця до алкогольного царства i наказала їм
пробудити в кожнiй людинi Лицаря-Захисника, який називається Здоровий Спосiб Життя.
I полетiли феї свiтом. Вони невтомно працювали та пробуджували в людях лицарiв Здорового Способу Життя, якi завжди будуть
стояти на сторожi здоров’я людей. А злий-презлий Викрадач Розуму
зовсiм втратив свою силу, i в його царствi не залишилося нiкого!.. Так
i сидить вiн там сам-самiсiнький i дуже боїться Корисних Звичок та
Здорового Способу Життя. А люди побудували Країну Тверезостi та
стали жити весело, дружньо i щасливо.
Личiк Софiя Олександрiвна, 1 клас,
м. Покровськ, Донецька область

7.5

Я мрiю про тверезе суспiльство

Сьогоднi ми маємо багато можливостей отримувати рiзну iнформацiю про шкiдливiсть навiть легкого алкоголю для дитячого
органiзму. Але найкраще нами сприймається наглядна.
Часто навколо можна побачити молодь з пляшечкою «легкого
алкоголю». Прикро спостерiгати, що вони вважають це показником дорослостi. Але ще бiльш прикро, що з екранiв телевiзорiв теж кожного
дня бачу рекламу алкоголю. Невже це — наше майбутнє?
Я проти такої реклами, тому що вважаю, що тверезий спосiб життя — моє майбутнє. Я хочу рости у спокiйному тверезому суспiльствi,
а не спостерiгати з екранiв телевiзорiв, бiгбордiв рекламу алкоголю,
навiть «легкого».
Вєртiков Максим Вiкторович, 1 клас,
м. Гола Пристань, Херсонська область
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7.6

Я мрiю про тверезе суспiльство
Люблю я нашу славну Україну,
Її лiси, озера i поля.
Народ люблю свiй вiльний, сильний,
Багатий, як свята Земля.
Є рiзнi люди у моїй країнi.
I кожен прагне щастя вiднайти.
Але, щоб досягти своєї мрiї, —
Потрiбно вперто до мети iти.
Багато є спокус у цьому свiтi,
Якi ведуть в неправильне життя.
Спинися: алкоголь, тютюн, наркотик
Стають на перешкодi в майбуття.
Алкозалежнi люди — знають всi —
Становлять небезпеку у життi
Сiм’ї, суспiльству та й самим собi.
Здолайте згубнi звички в боротьбi!
О люди, люди! Зупинiться!
Зелений змiй вам другом став!
Поки не пiзно — схаменiться,
Жити тверезо час настав.
Суспiльство наше — це мiцна держава
З тверезими, розумними людьми.
Лише тодi здобудемо ми право
Серед країн Європи процвiсти.
Кардаш Анастасiя Андрiївна, 6 клас,
м. Козятин, Вiнницька область

7.7

Бiда не приходить сама

Мене звуть Артур, менi лише 7 рокiв, та я вже змалку розумiв,
що вживання алкоголю — це бiда.
Страшно дивитись на молодих хлопцiв, якi намагаються знайти
причину, щоб побитись; на молодих матерiв, якi йдуть на прогулянку
з вiзочком з маленькою дитиною, а в руках у них — сигарета i пляшка
пива; на старих людей, якi вживають алкоголь i помирають, нiкому
не потрiбнi.
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Коли я ходив у садочок, то пам’ятаю, як з дiдусем ми дивились
фiльми про солдатiв, якi захищали Батькiвщину, своїх матерiв, дiтей,
дружин, i я мрiяв, що у майбутньому обов’язково стану вiйськовим.
Але для мене справжнiм шоком стали подiї, якi вiдбувались у нашому селi, коли розпочалась вiйна на Сходi України. Тодi на навчання
почали звозити солдатiв звiдусiль. Кожного дня у магазинах були черги, в яких не обходилось без бiйок. Солдати всi без виключення були
п’янi, вони сварилися з продавцями, нерiдко простягаючи руки. Спали
у парку пiд деревами, кидали всюди пляшки з пiд пива i горiлки, били
їх на дорозi. Але найстрашнiшим було те, що постраждали хлопцi, якi
намагались захистити дiвчину вiд нетверезих солдатiв. Їх ледве вiд
смертi врятували лiкарi.
Тодi я почав питати у батькiв: «Чому солдати, якi повиннi захищати нас i бути взiрцем, так себе поводять? Чому вони такi жорстокi?»
А батьки вiдповiдали: «В усьому винен алкоголь!»
Я мрiю, щоб алкоголю не було взагалi! Тодi б країна процвiтала.
Дiти були б щасливi у повноцiнних сiм’ях, жiнки б народжували
здорових дiтей, чоловiки б залишались прикладом для нас усiх.
Давайте збережемо країну вiд алкоголю! Бо, як кажуть у народi,
«бiда не приходить сама»!
Селецький Артур Iгорович, 2 клас,
с. Кринички, Миколаївська область

7.8

Лебiдь, щука й рак

В одному царствi — тридесятому государствi була собi одна країна. I жили в нiй люди, якi дуже любили мандрувати. Та на жаль,
як захочуть поїхати, нема у кого воза найняти, доводиться пiшки йти.
А як заманеться попливти, то нема у кого човна найняти, доводиться
самому по водi гребти. А кому спаде на думку полетiти, так лiтака не
найме — i доводиться самому крильцятами махати.
Зiтхали жителi країни:
— Так ми любимо мандрувати, а транспорту у нас нема.
Звернулися вони тодi до Баби Яги, а та їм каже:
— Он ступа моя стоїть, берiть i користуйтеся.
Спробували, але ступа як ступа: сiсти нiде, нi даху, нi вiкон. Намерзлися вiд вiтру, намокли вiд дощу: нi, не можна на нiй мандрувати,
хiба що у сусiднє мiсто злiтати за смачними консервами.
От одного разу на вечорницях сидiли за одним столом Лебiдь,
Щука й Рак та вели таку розмову:
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— От якби ми втрьох створили у країнi транспортну компанiю, Лебiдь би керував авiакомпанiєю, Рак наземним транспортом,
а Щука — органiзувала перевезення по водi.
Сидять та радiють. I все б добре, та бiда одна, що при цих мрiях
не випускають iз рук чарчину. По колу лiтає вона з оковитою та голови
всiм трьом дурманить. Отож зiбралися раз, зiбралися i в десятий раз,
а далi планування дiло не йде.
Минуло лiто, настала осiнь, почули їхнi розмови жителi країни i теж зрозумiли, що дуже гарно було б мати свою транспортну
компанiю. I давай трьох друзiв соромити:
— Та скiльки ж ви будете мрiяти, пора й до справи братися!
Присоромленi встали друзi iз-за столу. I зайнялися створенням
транспортної компанiї, але й тут на них чекали неприємностi. Кожного
дня перед роботою вживали горiлчанi вироби, в головi у них гуло i думок розумних не було. Кожен намагався тягнути у свiй бiк: не могли
рiвномiрно розподiлити свої повноваження. Рак хотiв поремонтувати
дороги перед тим, як вози пускати. Лебiдь i щука вважали, що дороги
взагалi не потрiбнi, бо водою i повiтрям рухатися можна i без них. I так
щодня: «перехилять» чарчину — i замiсть того, щоб справу робити,
лише сперечаються.
Тодi жителi країни звернулися до доброго чарiвника:
— Допоможи нам вилiкувати трьох друзiв вiд влади оковитої! Бо
мрiя у них гарна, та все губить пристрасть до горiлки.
Чарiвник погодився, прилетiв до самiсiнького столу, де сидiли
мрiйники, змахнув чарiвною паличкою — i п’яний дурман полетiв
далеко-далеко.
Лебiдь, Рак i Щука створили транспортну компанiю.
Романовський Артем, 5 клас,
с. Верби, Херсонська область

7.9

Я мрiю про тверезе суспiльство
Життя людини — крапелька-живинка,
Нектар-перлина в всесвiтi краси.
Нiхто, нiде, нiколи не замiнить
Їй в просторi вiдмiченi часи.
Любов посiяна, ростуть вже квiти.
Мiцне стебло корiння пророста.
Зросте суспiльство крепке i могутнє,
Захищене вiд алко-забуття.
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Щасливою щоби була людина
I свiтле бачила щоб майбуття,
Нам слiд боротися щодня i щохвилини
За приклади тверезого життя.
Батьки тверезi — це здоровi дiти,
Рiдня щаслива, а також сiм’я.
Мета поставлена тверда й рiшуча,
Що приведе в щасливе майбуття.
Будем боротися i словом, й дiлом:
Часу не гаяти — дiяти вмiло.
«Живу тверезо!» — мiй девiз життя,
Щоб не було нiколи каяття.
Ось так дiстанемось до перемоги.
Тверезе суспiльство — наше життя.
Бути стiйкими, не зверну́ть з дороги:
Свiй вибiр назавжди запам’ятай!
Галкiн Вiталiй Володимирович, 6 клас,
с. Кагамлик, Полтавська область

7.10

Божий дарунок

Тривав другий тиждень зими. Уже випав снiг, мороз скував стомлену землю. Люди готувались до Рiздва, скрiзь вiдчувалася святкова
метушня. У родинах панувала новорiчна атмосфера.
Левко поглянув крiзь розмальовану крижаними вiзерунками шибку. На дворi дiти гралися снiжками, лiпили снiгову бабу, мчали на
санчатах з гiрки й, збиваючись унизу докупи, створювали веселу
рухливу кучугуру. I всi смiялися, рухалися, мчали наввипередки.
— Ох, якби я був здоровий, якби мiг ходити... Якби, якби... —
Левковi руки мляво опустилися, потiм звично торкнулися колiс iнвалiдного вiзка, на очi навернулися сльози.
Мама ледь прочинила дверi й побачила свого сина, що сумно
вдивлявся у вiкно.
— Наш син страждає! Я не можу на це дивитись.
— Люба, ти й сама добре знаєш: лiкарi безсилi. Найкращi спецiалiсти кажуть, що надiї мало! — сумно вiдповiв тато.
— Скоро Рiздво, потрiбно купити йому подарунок. Можливо, машинку з дистанцiйним керуванням? Пам’ятаєш, як вiн про неї мрiяв?
— Так. Але навряд чи це його надовго розрадить.
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У дверях показався iнвалiдний вiзок.
— Синочку, як ти себе почуваєш? — запитали батьки.
— Нормально, — вiдповiв Левко завченою фразою, але в поглядi
була безнадiя.
У кiмнатi запанувала тиша.
Настала нiч. Левко був у своїй кiмнатi. У лiжку хлопчик молився
про зцiлення.
А вночi йому наснився дивний сон. Левко, як завжди, самотньо
прогулювався парком, але парк був дивовижним: все навколо було
таким яскравим, сповненим свiтла i якоїсь незвичайної музики. Усюди
пурхали пташки, i нiкого навколо не було. Лише оддаль на лавцi
сидiв сивий дiдусь iз довгою бiлою бородою та читав газету. Левко
спрямував вiзок до нього, бо здалося, що якийсь голос нiби пiдказує
йому наблизитись. Дiдусь вiдiрвав погляд вiд газети й поглянув у вiчi
Левковi:
— Чому ти невеселий? Хiба напередоднi свят можна сумувати?
— А що залишається? — з болем у голосi вiдказав хлопчик i кинув
погляд на свої безвiльнi ноги, що вiд тiєї злощасної аварiї залишалися
нерухомими.
Левко, здається, нiколи не забуде, як два роки тому з мамою
повертався на машинi з кiнотеатру. Перед очима хлопчика пропливали
картини фiльму, змiнюючи яскравi барви, а настрiй був чудовий.
I раптом це радiсне вiдчуття зникло вiд звукiв скреготiння металу,
а в ногах хлопчик востаннє вiдчув страшний бiль — то на перехрестi
п’яний водiй на великiй швидкостi врiзався у їхнє авто. Вiд такого
сильного удару машина перевернулася на бiк. На диво, хлопчик вижив,
але ходити бiльше не мiг.
— Життя непередбачуване... — промовив дiдусь, i Левковi здалося, що якась таємнича посмiшка сховалася в бороданя попiд вусами.
Хлопчик ще раз поглянув на ноги, й знову пiдняв очi на старого,
але лавка була порожня...
Левко прокинувся з дивним вiдчуттям. Загадкова посмiшка дiдуся постiйно зринала в пам’ятi й надавала хлопцевi сили.
Через тиждень до мiста приїхав вiдомий професор. Левкова мама
вирiшила не втрачати такої можливостi й записала сина на прийом.
Лiкар був уже немолодий, оглянув хлопчика, подивився на рентгенiвськi знiмки й почав гортати медичну картку Левка. Раптом обличчя
професора спохмурнiло.
— Чи могли б ми з вами поговорити сам-на-сам? — запитав вiн
у матерi.
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— Звiсно. Сину, зачекай нас у коридорi, — стурбовано попросила
мама.
Колеса вiзка слухняно покотилися до виходу. Левковi здалося, що
те свiтле, обнадiйливе, що зародилося в його душi, ось-ось розiб’ється
об суворий лiкарський вирок. Вiн зупинив вiзок за дверима кабiнету.
Нерви напружилися. Свiдомiсть прорiзала думка: «Невже й справдi
немає жодної надiї?!»
Минали хвилини. Левко прислухався до голосiв за дверима, а очi
його несвiдомо ловили порухи в коридорi. Аж раптом хлопчина зрозумiв, що вже кiлька хвилин роздивляється гарнi русявi кучерi, кирпатенький носик та великi заплаканi очi дiвчинки, мабуть, його ровесницi, що також сидiла в iнвалiдному вiзку пiд дверима iншого кабiнету.
Схвильована поглядом незнайомця, вона лише зрiдка схлипувала й усе
сильнiше затискала тендiтними пальчиками носову хусточку.
— Привiт! Не треба плакати, сльозами лиху не зарадиш, — почав
знайомство Левко. — Давно вже це з тобою?
— Так було завжди, — дiвчинка потупила очi.
— Нiчого! Життя — непередбачуване, — промовив хлопчик i сам
здивувався, чого б то йому на думку спали слова загадкового дiдуся
зi сну. — Я Левко!
— А я Вiолетта! — i в ще заплаканих її очах з’явилися ледь помiтнi
iскорки радостi. — Буду рада поспiлкуватися з тобою по телефону.
З важким серцем мати виходила з кабiнету. Повинно трапитися
лише якесь диво, аби її син став на ноги. Та як про це сказати Левковi?
Адже син її з таким нетерпiнням чекає радiсних новин. А є лише сумнi.
I раптом побачене змусило її зупинитися: Левко, усмiхнений, розмовляв з iншою дiвчинкою, щось показував їй у телефонi, а у дверях
сусiднього кабiнету так само на пiвкроцi застигла русява жiнка, на
обличчi якої смуток поступово змiнювався на здивування.
Дорогою додому розмову розпочав сам Левко:
— Мамо! Не хвилюйся. Я розумiю: лiкар нiчого втiшного не
сказав. Знаєш, Вiолетта взагалi нiколи не ходила. Уяви, як жахливо вiд
народження бути прикутим до вiзка! — в очах хлопчика горiв вогонь,
якого мати не бачила вже кiлька рокiв.
Тепер кожного дня Левко та Вiолетта спiлкувалися по телефону,
а коли прийшла вiдлига, почали прогулюватися разом парком. Мати
iнодi чула, з якою нiжнiстю син розмовляє з подругою, й посмiхалася
кутиками вуст. Вона добре розумiла, чому його голос так бринить.
Батько теж радiв, бо Левко тепер був постiйно зайнятий турботами
про iншу людину.
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Одного ранку, прогулюючись на вiзках парком, дiти побачили
хлопця, який сидiв на лавцi. Погляд його був нерухомо спрямований
у далечiнь, а сам вiн напружено прислухався до звукiв.
— Привiт! — першим розпочав знайомство Левко.
— Привiт, — недовiрливо вiдповiв хлопець i навiть не подивився
на спiврозмовникiв.
Виявилось, що Гнат був незрячий. Дiти були шокованi почутим,
але зрозумiли, що просто зобов’язанi потоваришувати з цим хлопцем.
Левкова мама з радiстю приймала гостей. Дiти вже не сумували:
розповiдали цiкавi iсторiї, грали в iгри, завжди пiдтримували один
одного:
— Ти не можеш бачити, а ми — ходити. I тому ми як одне цiле:
нам добре з тобою, а тобi з нами.
* * *
Настав Святвечiр. Левкова родина зiбралася за рiздвяним столом, за вiкнами лунали голоси колядникiв. Левко заплющив очi й подумки звернувся до Бога: «Господи, я дуже хочу, щоб усi хворi та
знедоленi люди на землi вилiкувались i були щасливi. А якщо треба,
щоб хтось залишився хворим, то хай це буду я».
Уночi Левковi снилося, як вiн бiжить полем, а всюди квiтнуть
запашнi трави, i рука його мiцно стискає руку Вiолетти, й вона не
вiдстає вiд нього. А там, внизу, де поле спускалось до тихої рiчки,
стояв Гнат i радiсно махав їм рукою.
Левко вiдкрив очi. Ясне промiння зимового сонечка сипалося йому на подушку. Хлопчик зробив рух, аби повернутися, й раптом вiдчув
дивне поколювання в ногах. Вiн вiдкинув ковдру й iз завмиранням
серця зробив невелике зусилля — палець ноги ледь ворухнувся.
— О Господи!!! Мамо, тату, я буду ходити! Це найкраще Рiздво!
Батьки увiйшли до кiмнати й кинулись обiймати Левка. У цю
мить задзвонив телефон.
— Левку, — захлинаючись вiд щастя жебонiв дiвчачий голос. —
Левку! Ти не уявляєш, що сталося!!!
У цей же час почувся ще дзвiнок на iншiй лiнiї. Дзвонив Гнат.
— Це Божий подарунок, — тихо прошепотiла мама. А у Левковiй
головi промайнула думка: «Наступного Рiздва обов’язково загадаю,
щоб уся горiлка на землi зникла».
Здор Олена Миколаївна, 7 клас,
м. Кривий Рiг, Днiпропетровська область
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7.11

Планета здоров’я

Колись дуже давно була одна планета, про яку нiхто й не здогадувався. Там, на цiй планетi, жили мешканцi, схожi на людей. Тiльки
була одна проблема: на однiй пiвкулi жили тi, хто не вживав алкоголю,
i тому там все було добре, а на другiй — жителi, якi вживали алкоголь,
i тому в них завжди панував безлад.
Через алкоголь дуже часто була вiйна мiж Тверезиками i Алконiками. Вони завжди сперечалися з приводу хмiльних «напоїв».
Тверезики постiйно намагалися потрапити на пiвкулю Алконiкiв, щоб
навести там лад i живою водою допомогти Алконiкам вийти з похмiльного стану. Але iнодi все виходило по-iншому: Алконiки ловили
Тверезикiв i робили так, що вони вже не були Тверезиками.
Одного дня прилетiв на цю планету вчений i допомiг створити
розпилювач живої води. Тверезики випробували це, i Алконiки перетворилися на Тверезикiв. Потiм усi мешканцi почали прибирати безлад
на тiй пiвкулi, де ранiше жили Алконiки. I вся планета засяяла красою!
Люди, давайте будемо жити без алкоголю! Дуже хочеться, щоб
люди нашої країни України завжди були красивим та здоровими!
Ячменьова Елiна Сергiївна, 7 клас,
м. Лисичанськ, Луганська область

7.12

Я мрiю про тверезеє суспiльство
Я мрiю про тверезеє суспiльство,
Щасливих дiток, свiтле майбуття.
Щоб люди всi навчились мислить трезво,
Не дивлячись у склянку забуття.
Та бiла смерть... А де ж вона взялася
Посеред цього бiлого життя?
Рiдкою силою вона в думки влилася,
Постiйно всiх штовхає до пиття,
Немов пiдступний змiй... А там — розпуста,
Та наслiдки жахливi, каяття...
I дивишся, а то вже не людина, —
Спиртне йому милiше за дитя.
О, скiльки дiток жаху набралися,
Коли їхнi батьки собi пили...
Не їли, вчасно спати не вляглися,
Тихенько плачучи в хвилини самоти.
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Мої ж батьки мене найперше вчили,
Що трезвiсть — то основа є могутня.
Поганi вчинки в нас вони вiдбили,
Щоб ми спокiйно дихали майбутнiм,
Щоб трезво мислили i мрiяли, й смiялись.
I щоб поганим звичкам ми не пiддавались.
А алкоголь — це зло, воно непереможне,
Воно є небезпечним, воно на все спроможне.
I лиш тодi, коли почнуть
Нещаснi тi вмирати,
Слова рiдної матерi
Почнемо поважати.
Вандар Владислава Анатолiївна, 8 клас,
с. Михайло-Олександрiвка, Одеська область

7.13

Я мрiю про тверезе суспiльство
Я мрiю про тверезе суспiльство,
Про країну сильну й вiдважну,
Про людей, якi не будуть пити,
I про тих, хто кине палити.
Зможе смiливо людям сказати,
Що сiм’я в них гарна i дружня,
Де нема кожен день сварки,
Де батьки подають дiтям приклад.
Щоб створити сильну країну,
Треба саме з людей почати...
Я й досi мрiю про тверезе суспiльство,
Де я вийду на вулицю мiста —
I побачу щасливi обличчя,
Що радiють життю i дiтям.
I мрiяти я так i буду
Про сильну й тверезу державу!
I вiршем цим достукатись хочу
До тих, хто не хоче кидати.
Багнюк Єлизавета Андрiївна, 9 клас,
с. Кам’янка, Миколаївська область
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7.14

Я мрiю про тверезе суспiльство

Я мрiю про тверезе суспiльство
I про щасливе життя,
Щоб кожен, хто має родину,
З добром увiйшов в майбуття.

Я мрiю про гарне навчання —
Здобути його, зберегти,
Щоб кожна твереза людина
Змогла усього досягти.

Я мрiю, щоб кожна дитина
Смiялась, радiла завжди,
Щоб в п’янiй недобрiй окрузi
Не мала пiзнати бiди.

Я мрiю про мiсячнi далi,
Про те, щоб здоров’я було,
Щоб кожна культурна людина
Забула про слово «бухло».

Я мрiю про чисте довкiлля
I сонячнi мрiї в вiкнi,
Я мрiю, щоби на Вкраїнi
Нiколи не було вiйни.

Я мрiю про щастя i волю,
I щиро вiд серця скажу:
— Я лиш за тверезе суспiльство!
Я щастям своїм дорожу!

Калатура Катерина Олексiївна, 10 клас,
с. Велика Павлiвка, Полтавська область

7.15

Тверезий дiм

В кожної людини є свої мрiї та бажання. Я хочу збудувати Тверезий дiм, в якому мешканцi не псуватимуть життя нi алкогольною,
нi тютюновою отрутою. Адже якщо людина втрачає тверезiсть, то за
нею губить сiм’ю, кохання, кар’єру.
Я це зрозумiла, коли стала свiдком того, коли тато моєї приятельки часто приходив додому п’яним. В цьому станi ставав неадекватним,
неврiвноваженим, мiг кричати, обзивати i навiть вдарити. Все частiше
став з «друзями» ходити по барах, iнодi приводити їх додому. А коли
дружина вигнала «друзiв», щоб не пили алкоголь, то пiшов з ними.
Дiвчина з матiр’ю змушена була зiбрати речi та поїхати до бабусi.
Зрозумiвши, що втрачає сiм’ю, батько моєї знайомої через декiлька тижнiв взявся за розум, змiнився, знову почав працювати на
роботi, допомагати вдома, коли сiм’я знову об’єдналась. Дiвча стало
щасливим. Але через алкоголь ледь не зруйнувалася родина! Ось що
робить ця отрута з людьми.
Тверезостi треба вчитися, щоб не труїтись алкоголем i допомогти
iншим боротися з цiєю хворобою. Бо, по-перше, алкоголь є причиною
злочинiв людини в суспiльствi. По-друге, алкогольна та тютюнова
залежнiсть руйнує здоров’я, завдає серйозної шкоди всьому органiзму
людини, є причиною багатьох хвороб. Вона скорочує тривалiсть життя
людини, бо сприяє розвитку смертельних захворювань.
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Тверезiсть — це природний стан людини, який дається нам з народження. Твереза людина почуває себе завжди здоровою, бо сама
себе не отруює алкоголем.
Тверезiсть — це свобода, успiх, сила i позитив. Люди, у вас буде
щасливе майбутнє без алкоголю. Я вас прошу, не вживайте цю отруту!
Навiть пиво. Бо з нього все починається.
Єрвачова Дар’я Сергiївна, 7 клас,
м. Одеса

7.16

Змiй зелений приносить лиш лихо
Я дивлюсь на будинок навпроти,
А у ньому повно скорботи:
Змiй зелений лихо принiс,
Пролилось через нього чимало вже слiз...
Плаче мати, що сина немає,
Кожен день його фото вбачає...
Вiн помер вiд страшної отрути,
Тепер сина назад не вернути.
Плаче жiнка, не бачачи свiту,
Важко й глянуть на неї, побиту:
Кров стiкає над верхнiм повiком,
Алкоголь з глузду звiв чоловiка.
Плачуть дiти, що свiту не знають.
I загубленi душi волають,
Тi, котрi не змогли народитись,
Бо кортiло вагiтнiй напитись.
I щодня десь зруйновує долю
Згубна дiя його — алкоголю,
Мiлiони вiд нього страждають:
Хтось вмирає, над кимось ридають,
Хтось вбиває пiд дiєю яду,
Ну а iнший зчиняє зраду...
Ми повиннi це лихо спинити,
Якщо хочемо в щастi прожити.
Лиш одне мають всi зрозумiти —
Треба свiт цей тверезим зробити!
Горовая Наталiя Миколаївна, 11 клас,
с. Карповичi, Чернiгiвська область
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7.17

Не за три-дев’ять земель (казка на сучасний лад)

На високiй горi стояв замок. I жив у ньому лихий змiй Алкоголь.
Жив собi, не тужив. Усього в нього було вдосталь: i дорогих страв,
i хмiльних «напоїв», а надто вже п’яних гостей. Кожного дня слуги
змiя закликали їх сюди без лiку. Пригощали напоями-трунками, звеселяли танцями, дурманили розум їдким хмелем. Зникали в людей
i сила, i бажання повертатися додому, забували вони рiдних i друзiв,
залишалися у володiннях змiя Алкоголю навiки.
Та настав день, коли гостей у замку змiя не стало. Однi, випивши чарiвного зiлля-трунку, заснули навiки. Їх змiй наказав скинути
в пiдземелля. А iншi, захмелiлi вiд змiїних чар, повiялися свiтом.
Засумував змiй: нi з ким випити, нi з ким «повеселитися». Не
було вже кому до покоїв змiя йти в його королiвствi. Людей майже не
лишилося.
Зiбрав тодi Алкоголь своїх найкращих радникiв, та й стали вони
думати, що робити далi. Вирiшили захопити землi сусiдньої держави,
де правила королева Тверезiсть. Мудра й справедлива, вона завжди
з повагою ставилася до свого народу, i люди любили її. У королiвствi
завжди панував лад, порядок i закон.
— Такого королiвства одразу не пiдкориш i пити не навчиш, —
розмiркував злий Алкоголь. — Тут потрiбна не сила, а хитрiсть.
Вiн наказав викликати до себе ворожбитiв-чаклунiв. Дав кожному з них свого особливого алкогольного трунку й звелiв вилити
в колодязi, звiдки люди беруть воду.
На ранок королiвства було не впiзнати. Усi, хто скуштував бодай
хоч трохи води, були занадто веселi, шалено реготали, влаштовували бiйки. Королева Тверезiсть намагалася зупинити сп’янiлий та
захмелiлий натовп, але її нiхто не слухав.
I тут на майданi з’явилися найближчi помiчники Алкоголя —
Градус i Спиртометр. Вони голосно загукали:
— Скиньмо владу королеви, що примушує нас жити у вiчнiй
тверезостi! Радiймо разом iз паном Алкоголем! Будьмо завжди такi,
як пан Алкоголь!
Захмелiлi люди задоволено заплескали в долонi. Вони стояли
великими натовпами бiля колодязiв, черпали воду й вiд неї ще бiльше п’янiли. Дехто вже танцював просто на вулицi, хтось заповзято
сварився й починав бiйку. Навколо стояв шалений гармидер.
Королева бачила все це з високої вежi свого замку. Вона зрозумiла, що на її землi хоче панувати злий Алкоголь, i прийняла
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наймудрiше рiшення. Пiзно ввечерi Тверезiсть покликала до себе найкращих майстрiв iз будiвництва колодязiв у її королiвствi й наказала
за нiч засипати всi старi цямрини6 на водяних ключах та спорудити
новi.
Минула нiч. А разом iз нею почав зникати i їдкий хмiль Алкоголю. Люди ще не розумiли, що вiдбувається, чому вони такi кволi
й виснаженi. Мовчки йшли до колодязiв, пили чисту джерельну воду
й дивилися на свiт iншими очима.
На пагорбi стояв пан Алкоголь. Вiн i сьогоднi чекав нового безладу, бiйок, п’яних веселощiв та гармидеру, що мали йти пiсля хмiльних
настоїв. Але цього вже не було.
Королева Тверезiсть знову врятувала свiй народ вiд страшної
загрози алкогольного сп’янiння.
Стеценко Анастасiя Олександрiвна, 9 клас,
с. Слоут, Сумська область

7.18

Я мрiю про тверезе суспiльство

Я мрiю про тверезе суспiльство,
Де люди не ходять смутнi,
Де п’янi свята та гуляння
Взагалi не iснують в життi.

Я ж багато вас не прошу:
Лиш утримайтеся вiд спокуси.
Якщо зможете — це прекрасно!
Ви самi собi дякувать мусите.

Здавалося б: що тут такого,
Ну, випив краплину вина...
Пам’ятай — вона хоч маленька,
Та не пройде безслiдно вона.

Адже бути здоровим — це краще!
Адже бути здоровим — це клас!
Ти живеш собi i радiєш,
Все робиш на благо для нас.

Скурив невеличку цигарку,
«Розслабився» трiшки... I що?
Задумайся — вже пiсля себе
Ти не залишиш нiщо!

Загалом, тверезе суспiльство —
Це дорога у майбуття,
Що вiдкриє незнанi шляхи,
Якими пройдемось ти i я!

Ти залежна й несвiдома людина,
Що зiрветься в будь-яку мить.
Не вмiєш собою керувати,
Не зможеш себе зупинить.

Тож забудьмо про алкоголь,
Шкiдливi звички та цигарки —
I гайда в тверезе майбутнє,
В яке впевнено пiдемо ми!

Кириченко Дарина Сергiївна, 9 клас,
смт Шарiвка, Харкiвська область
6 Цямрина

— колодязь, криниця.
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7.19

Я мрiю про тверезе суспiльство!

Людина народжується для щастя, для того, щоб зробити цей свiт
досконалим, щоб вона могла залишити на землi свiй добрий слiд. Але,
попадаючи в рiзнi життєвi обставини, деякi люди починають вживати
алкоголь. I тут вiдбувається поступова деградацiя особистостi.
Спочатку все починається начебто з маленької чарочки, з пiвскляночки. А далi... I пiшло, i поїхало. Доторкаючись вперше до чарки,
людина думає, що нiчого в цьому поганого немає, що це тiльки одиндва рази. Для когось це, можливо, i не закiнчиться фатально. А для
бiльшостi — це велика особиста трагедiя. Тому що алкоголь руйнує,
в першу чергу, саму людину i завдає оточуючим, особливо близьким
людям, великого горя.
Скiльки розпалося родин через те, що вживання алкоголю для
когось стало головним у життi! Скiльки скалiчено людських доль!
Скiльки вилито дитячих слiз! Тому потрiбно всiм нам перед тим, як
вперше взяти в руки склянку, подумати, чи варто це робити. Адже
є стiльки всього цiкавого в життi, де можна розслабитися, вiдчути
радiсть, полiт душi. Це i дiти, i природа, i музика, i тварини, i спорт
i т. д. Можна жити в гармонiї з собою, з природою, з оточуючими
навколо себе, не прибiгаючи до чарки.
Ми — працьовита, толерантна, душевна нацiя. У нас прекрасне
довкiлля. То чому ж ми повиннi своїми ганебними вчинками псувати
життя i собi, й iншим? Життя прекрасне в усiх його проявах, хоча
є i багато перешкод. Але їх потрiбно долати, переборювати труднощi не
в алкогольному сп’янiннi, а в тверезому способi життя. Ми — майбутнє
нашої країни. I кажемо: «Молодь за тверезий спосiб життя!»
Воробей Анастасiя Миколаївна, 9 клас,
м. Одеса

7.20

Я мрiю про тверезе суспiльство

На моє бачення, сьогоднi найглобальнiшими проблемами свiту
є вiйна, корупцiя i алкоголь. До такої думки мене схиляє той iнформацiйний потiк, який щодня полонить всiх i вся. Про вiйну знають, кожен
це переживає по-своєму. Корупцiю всi засуджують та мрiють зупинити. Значно страшнiший i масштабнiший ворог людства — алкоголь. Це
вселюдська ємнiсть, наповнена по вiнця гiркою убивчою рiдиною.
Майже кожен з нас, теперiшнiх 14–15-лiтнiх, ще в ранньому дитинствi, коли тiльки-но навчилися говорити i стали свiдками «поганого
дядi», який дивно якось вiв себе бiля магазину, iз впевненiстю заявляли
202

дорослим: «Я не буду схожим на дядю! Я не питиму горiлки — бо це
погано!»
Майже 87%, сказавши це, не дотримали слова, бо спробували уже
i курити, i пити алкогольнi вироби: це стало невiд’ємною звичкою.
Щодо решти — а це 13% юнакiв та дiвчат — то вони, обираючи свiт
без пиятики, стали спортсменами, старанними учнями та надзвичайно
вольовими особистостями.
Я належу до отої, меншої частини респондентiв. Я держу слово
ще й досi, не пристрастився до цього всесвiтнього зла, бо звик до
важкої працi та до занять спортом. Тi, хто ходять з цигаркою в зубах
та з «пивасиком» у руках, для мене не становлять авторитету, їх
вважаю низькими й згубленими людьми.
Пам’ятаю уроки основ здоров’я, де нам розповiдали про шкiдливiсть курiння, яке руйнує легенi; алкоголь робить з тих, хто вживає
спиртне, тупих вiслюкiв i знищує клiтини мозку й печiнки.
Призвiдниками цього, як не дивно, стають батьки. Саме вони
дають кишеньковi грошi, якi витрачено буває зовсiм не на солодощi
й снiданок у шкiльнiй їдальнi. Звичайно, бажання батькiв бачити своїх
дiтей успiшними в усьому є природнiм i нормальним, але ж з тими
грошима з’являється спокуса хибного «подорослiшання».
Бувають такi моменти, коли верх над обставинами та здоровим
глуздом беруть емоцiї й хочеться їх задавити, заглушити. Часто-густо
на допомогу «гукають» горiлку. Але це рiшення недiєве. Оскiльки
горiлчано-нiкотиново-алкогольний шлейф дуже швидко зникає, оголюючи сувору дiйснiсть з помноженими негараздами.
Всi розумiють, що важко пережити втрату рiдної людини, але
слiд бути вищим за власне горе i показати, що ти не забув, чого тебе
вчили. Краще пiти до спортзалу, обрати масивну боксерську «грушу» — i бити-молотити по нiй, поки є сили, уявляючи, що поражаєш
свої проблеми, а ще — шкiдливi звички, одна з яких — пристрасть до
алкоголю.
Важко осягати, що ми всi живемо у свiтi, де бiльшiсть пригод
стаються через алкоголь: убивства, аварiї, нещаснi випадки — це не
наша доля, так вирiшив зелений змiй. Це вiн зв’язав нам руки й ноги
й зав’язав свiт.
Розрубаймо вузол i заживiмо вiльно! Без цигарок, алкоголю,
наркотикiв!
Я за здоровий спосiб життя, за безалкогольне, тверезе суспiльство!
Тишковець Сергiй Вiкторович, 9 клас,
с. Велика Павлiвка, Полтавська область
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7.21

В моєму розумi пала вогонь!
Я мрiю про тверезеє суспiльство.
I не тому, що кажуть всi: «Так треба!»
Менi лише б уберегти дитинство
I радiсно дивитись в чисте небо.
Коли навкруг недбалiсть та злочинство —
В моєму розумi пала вогонь!
Як можна так?! Ви люди, ви суспiльство —
А продались за цигарки та алкоголь!
Мораль продали, втратили себе...
Чи вам життя враз непотрiбним стало?!
В моєму серцi досi мре
Та думка, що таких людей немало.
Таких, що в чарцi заливають горе,
Що свiту завдають удар...
Лише збагнiте — ми розорем
Усе, що нам дано у дар.
Як можна, люди?! Схаменiться!
У ваших жилах кров тече.
Ви озирнiться, зупинiться:
Ваш вибiр вас же прирече!
Гордiйченко Анна Арiївна, 9 клас,
м. Одеса

7.22

Я мрiю про тверезе суспiльство!
Я мрiю про свiт без алкоголю,
Про спорт i вулицi без бiлбордiв,
Де пропагують алкоголь!
Я мрiю — думати тверезо,
Розсудливо життям крокувать,
Вирiшувати серйознi проблеми
I з алкоголем не жартувать!
Адже твереза нацiя — здоровi дiти.
I буде радiсть, сонце, квiти,
Кохання, щастя, свiтлi думки,
Якщо не будеш алкоголь вживати ти!
Карнаух Анастасiя Андрiївна, 7 клас,
с. Князе-Григорiвка, Херсонська область
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8
8.1

Захистiть нас вiд алко-реклами!
Кому вiрити?

Українськi ми малятка.
Любим маму, любим татка.
А iще у вiльний час
Телевiзор вабить нас.
Там цiкавi передачi
I мультфiльми гарнi йдуть,

Та набридливi реклами
Нам дивитись не дають.
Алкоголь там вихваляють!
Що за диво?! Розкажiть!
Мама каже: «Це шкiдливо!»
Кому ж вiрить? Пiдкажiть!!!
Пiстоляк Дмитро Iванович, 1 клас,
с. Пеньки, Хмельницька область

8.2

Захистiть мене вiд алкореклами!
Я — за тверезе життя!
Бо я — за щасливе майбутнє!
Щастя дитини в дорослих руках,
Тож будьте, дорослi, розумнi!
Навiщо вiдкрито показувать нам,
Як «гарно» напитися пива?
Навiщо спиртне представляти нам так,
Нiби то рай на Мальдiвах?
Своїми руками руйнуєте свiт,
Дитячий наш свiт кольоровий,
Створивши потвори в реальнiм життi,
Забувши про все через грошi.
Дорослi, будь ласка, почуйте дiтей,
Забудьте на хвильку про статки!
Бо мрiє дитя про тверезе життя,
Тверезе обличчя i мами, i татка.
Дитина бажає, щоб кожен свiй день
Завжди починався iз усмiшки мами.
Дбайливої, щирої усмiшки... Знай:
Дитина — проти алкореклами!
Трет’як Олексiй Юрiйович, 2 клас,
м. Путивль, Сумська область
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8.3

Геть оту рекламу!

Я вмикаю телевiзор.
Знову ця реклама!
«Скiльки можна?» — чую тата.
«Нащо?» — каже мама.

Хай болить у вас печiнка,
Хай цироз настане,
I забудете про Бога —
Краще в свiтi стане?!

Зубнi пасти i шампунi,
Памперси i мило...
Все, що хоч, купуйте ви,
Аби грошей хватило!

«Мимовiльну насолоду»
Тиче нам реклама.
А потiм — розбитi сiм’ї:
Плачуть дiти й мама.

Але що це — оковита?
Що я бачу, люди?
Рекламують нам горiлку,
Щоб спивались всюди?

Гей, народе, схаменися!
Твердо глянь очима!
Вiд горiлки протрезвися,
Й геть оту рекламу!!!
Прохор Тарас Леонiдович, 3 клас,
м. Костопiль, Рiвненська область

8.4

Захистiть нас вiд алкореклами!

Чи звертаємо ми увагу на рекламу алкоголю в газетах, журналах,
у соцмережах i на телебаченнi? Звичайно, адже вона завжди весела,
яскрава, iз молодими, успiшними, класно вдягненими людьми... Ця
реклама iнформує, нiбито алкоголь пiднiмає настрiй, тонiзує, покращує життя i не приносить шкоди здоров’ю. Проте це все, на жаль,
неправда. На пiдлiтковий органiзм, який росте та формується, алкоголь має надзвичайно шкiдливу дiю, вiн пригнiчує нервову систему та
веде до депресiй.
Вченi дослiдили, що бiльшiсть дiтей купують саме рекламнi товари, а це не тiльки шоколаднi батончики...
Згiдно iз законодавством України реклама алкоголю заборонена
вже майже два роки. Та насправдi ми щодня стикаємося iз нею. То
коли ж дорослi схаменуться, коли з’явиться справжнiй контроль та
вiдповiдальнiсть? Адже ж можна рекламувати спортзали, басейни,
танцювальнi гуртки та бiблiотеки! I якщо не буде реклами алкоголю
i цигарок, якщо їх не будуть продавати дiтям, то наше життя стане
цiкавiшим, добрiшим, здоровiшим i щасливiшим!
Дорослi, задумайтесь, будь ласка, про майбутнє нацiї!
Захистiть нас вiд алкореклами!
Лукашевич Христина Анатолiївна, 6 клас,
м. Теребовля, Тернопiльська область
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8.5

Захистiть мене вiд алкореклами!

Захистiть мене вiд реклами,
Де горiлка себе рекламує,
А вiд неї сивiють мами,
I людей цей «напiй» плямує.

I коли вiн прийде до тями,
Ну а це вже нескоро буде,
Вiн узнає: померла мама,
Поховали її чужi люди.

Вiдбирає в них ясний розум,
I вони про все забувають,
Часом мислити вже не можуть,
А горiлочку хвалить реклама.

I поїхала наречена
За кордон собi щастя шукати,
А горiлка, зла i скажена,
Знову може в запiй позвати.

А вона, ця страшна горiлка,
Забирає людину в полон.
Все руйнує: будинки, сiм’ї,
Заганяє в рожевий сон.

Ви не вiрте, що можна «в мiру»
Уживати питво це кляте!
Як прийде до вас на квартиру,
То вiд неї вже не втечете...

У людини проблеми великi,
А вона «заспокоює» вмить:
Спиться солодко чоловiку...
Вiн, можливо, i щастя проспить.

Захистiть мене вiд реклами,
Що смачна, її роблять iз жита...
I жорстока вона, i погана.
Без горiлки я буду жити!

Маменчук Мар’яна Анатолiївна, 6 клас,
с. Михайлiвка, Херсонська область

8.6

Ми — за тверезе життя!

Телевiзор вмикаю —
I серце стискає,
Бо вже вдесяте за день
Алкоголь з екрану закликає:

В такiй же сiм’ї
I щастя немає:
Воно на днi пляшки
Раз за разом зникає!

«Вживайте мене,
Хай спрага мине,
Хай весело стане
I свято настане!»

Отямтеся, люди,
Кругом озирнiться,
Та на життя своє
Тверезим оком подивiться!

Хай краще знiмають,
Як дiти страждають,
Коли їх батьки
Алкоголь вживають.

Для себе оберiть
Без алкоголю майбуття,
На весь свiт прокричiть:
«Ми обираємо
Тверезий спосiб життя!»
Крутьян Валерiя Русланiвна, 5 клас,
с. Красносiлка, Одеська область
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8.7

Не рекламуйте людям алкоголь
Не рекламуйте людям алкоголь,
Не убивайте нацiю заживо.
Дорогi державотворцi, зупинiться!
Дайте, хай країна заживе щасливо.
Не треба нам дурману для життя, —
Хочемо всi мислити свiдомо.
Ми мрiєм про успiшне майбуття,
Українцям не потрiбно алкоголю!
Хватить лити бруд через екран,
Не треба сiяти у душi муку.
Дуже важко бачити на вулицi,
Як нетверезий батько шарпає дитячу руку.
Давайте оберем для святкування чай,
А може — сiк iз вишнi, яблука, малини.
Тодi в нас буде справжнiй рай,
Розквiтне наша люба Україна!
Струк Роланд Степанович, 5 клас,
м. Тернопiль

8.8

Захистiть нас вiд алкореклами

У кожного з нас є улюбленi телепередачi, мультики, кiнофiльми
або просто випуски новин на рiзних каналах. Ми вмощуємося зручненько, щоб їх подивитися, i раптом — реклама. Та й не абияка, а саме
реклама алкоголю. Хоча її в денний час стало менше, та все ж таки
вона продовжує iснувати.
Чому бiльшiсть чоловiкiв та жiнок пиячать та курять? Це ж
неправильно! Я, наприклад, не хочу, щоб мої рiднi померли вiд того,
що курять або п’ють, тому переконливо прошу захистити нас, молоде поколiння, вiд алкореклами. Адже багатьом стає просто цiкаво
спробувати те, що рекламують. Вони, не замислюючись про наслiдки,
стають алкозалежними, бо колись спробували заради цiкавостi те, що
запропонувала звичайна реклама.
Люди! Я вас закликаю, захистiть нас вiд алкореклами, бо життя
багатьох пiд загрозою. Нам же потрiбна здорова нацiя!
Михайленко Софiя Миколаївна, 5 клас,
м. Нiкополь, Днiпропетровська область
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8.9

Наслiдки вiд алкоголю
Є реклама корисна — молочна закваска.
Здорова дитина, мама i тато.
Навiщо ж реклама алкогольних «напоїв»?
Це яд для людей, це — вбивця, це — зброя!
А зброя — це сльози, смерть й небуття.
Де алкоголь — там злочинне життя.
Далi суд i неволя —
Все наслiдки вiд алкоголю!
Алкогольнi рекламнi агенти,
Ви — вбивцi людей на нашiй планетi!!!
Шулiм Каролiна Вiталiївна, 3 клас,
м. Костопiль, Рiвненська область

8.10

Рекламний змiй

Вмикаю телевiзор,
Щоб подивитись фiльм,
Та вмить реклама водки
Знов вирина звiдтiль.

Тiльки про що тут мрiять,
Коли усе болить?
Бо з друзями учора
Не варто було пить...

Там рекламують водку,
Тут пиво, там вино,
— Купуйте, пийте люди!
Це ж круто, як в кiно!

Але ж реклама каже,
Що випити «не грiх»,
I знову закликає
Нас випити усiх.

Йду вулицями мiста,
Та й тут, куди не глянь,
Всюди алкореклама —
З зухвалих зазивань.

Неначе змiй у Пекло,
Вона нас зазива,
I знову молодь дружно
Бутилку вiдкрива...

Бiлборди i паркани,
Кiоски i кафе
Запрошують «люб’язно»
Щось випити «крiпке».

Кого ж народить молодь
Та, що сьогоднi п’є?..
Не вiр алкорекламi,
Вона народ наш вб’є!

Ми вiримо рекламi,
Що закликає: «Пий!
— Нiчого в цiм страшного,
Купи, вживай i мрiй!»

Врятуйте нас, дорослi,
Вiд всiх алкореклам,
Ми — юнi українцi —
Тверезо жити нам!

Вiтман Ольга Станiславiвна, 6 клас,
м. Одеса
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8.11

Захистiть нас вiд алкореклами

Телевiзор — славна рiч,
Це скажу вам вiч-на-вiч.
В широкiм просторi ширяє,
Багато чим допомагає.

Але от бiда: реклами
Затуркали нас до безтями.
Є тут чiпси, є контроль,
Найстрашнiше — алкоголь.

Дядi, тьотi, схаменiться!
Чого вчите нас, подивiться!
Станьте в ряди разом з нами —
Захистiть вiд алкореклами.
Комар Богдан Русланович, 6 клас,
с. Корост, Рiвненська область

8.12

Мiнi-вiршi, вiдповiдь-протест алкорекламi

Ми не хочемо реклами
Алкоголю на екранi!
Краще мультики, кiно
Про красу i про добро!

Хай зникнуть з телеекранiв
Усi в свiтi алкореклами!
Не треба «вбивати» нам в мiзки
«Чудовий» смак пива та вiскi.

* * *
Схаменiться, бiзнесмени!
«Соскочiть» iз алко-теми,
У вас що, нема дiтей?
Вам байдуже до сiмей?

Ми полюбляємо
Спорт, фiзкультуру,
Тому не «ведемось»
На алко-культуру!

Вашi грошi — на сльозах,
На збiднiлих матерях,
На нещастi тих родин,
У кого сп’янiлий син.

* * *
Алкорекламе — бой! —
Мы объявляем с тобой,
В трезвой стране хотим
Жить с другом лучшим моим!

Уберiть алкорекламу,
I вам будуть вдячнi мами!
* * *
Дядям взрослым скажем смело:
«Нам реклама надоела!
Пиво всюду — там и сям,
Ну зачем яд этот нам?
Ми хотим счастливо жить,
Трезво мыслить и любить!»
Рудаковська Катерина Максимiвна, 7 клас,
с. Муратове, Луганська область
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8.13

Вiд алкореклами захистiть!
Мiй вибiр у життi — тверезiсть,
Захоплень рiзних я зустрiну безлiч.
На алкоголь не буду часу марнувати,
Не друг вiн. З ним порядною не стати!
Вiн буде на завадi моїх мрiй,
Вiн — зло, тому лиш ворог мiй!
Найкращих сподiвань мене лишить...
Дорослi! Вiд алкореклами захистiть!
Челишева Альвiна Миколаївна, 6 клас,
с. Новоолександрiвка, Херсонська область

8.14

Захистiть нас вiд алкореклами

Як усiх вже нас дiстала
Та клята реклама,
Що тримає телевiзор
Iз ночi й до рання!

Кажуть люди недаремно:
«Вода камiнь точить».
Так реклама алкоголю
Душi дiтям портить.

Потiм з ранку й до смерканку
Виїдає очi.
Рекламують, що попало
Тi, хто має грошi.

Хоче спробувать дитя
Те, що рекламують,
Бо воно, напевно, добре,
Раз його готують?

I, можливо, Бог там з ними,
Нехай рекламують,
Але лишнього багато
Нашi дiти чують.

I спиваються вкраїнцi
З дитячого вiку.
Заборонено — солодке,
Вiдомо одвiку.

Та найбiльше допiкає
Алкоголь-реклама:
Горiлочка, «енергетик»
Чи пивко iзрання.

«Як нема роботи й далi
У рiдному краю —
Втоплю горе у горiлцi.
Пошукаю раю».

Схаменiться, можновладцi,
Дайте нам прожити!
Ми не хочем в алкоголi
Все життя втопити.
Доманюк Iлля Анатолiйович, 9 клас,
с. Цеценiвка, Тернопiльська область
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8.15

Захистiть нас вiд алкореклами

Реклама (лат. rесlаmаrе — «поновлювати крик, знову кричати,
кликати, голосно заперечувати») — спецiальна iнформацiя про продукцiю, що розповсюджується в будь-якiй формi та в будь-який спосiб
з метою прямого чи опосередкованого одержання прибутку. Реклама
завжди звертається до людини, реклама впливає на її свiдомiсть,
на прийняття того або iншого рiшення, тому без знання психологiї
людини не може бути ефективною (матерiал iз Вiкiпедiї).
Iнколи, перечитавши визначення, здавалося б, давно вiдомих i зрозумiлих понять, пiдсвiдомо звертаєш увагу на окремi фрази: «знову кричати», «будь-який спосiб», «одержання прибутку», «впливає
на свiдомiсть», «знання психологiї». Якi цiкавi i несподiванi ключовi
фрази iз звичайнiсiнького словникового визначення. I добре, якщо
цi посили направленi на творення особистостi, покращення життя,
налагодження добробуту i, зрештою, на примноження свiтла i добра
у нашому життi. А якщо нi? Прибуток — справа каверзна. Прибуток
хочуть мати усi. Як часто у нашому цинiчному свiтi можна почути
вислiв «Грошi не пахнуть». Як часто ми серед калейдоскопiчностi
буття не задумуємось про визначальнi речi, почуття, цiнностi, якостi.
Змiнюється картинка на екранi телевiзора, вигулькує нiзвiдки
на екрани монiторiв, кидається у вiчi з великих рекламних щитiв
на вулицях. I впливає, як виявляється, не лише на наш зiр, на нашi
вподобання в планi купiвлi чогось, а й на нашу пiдсвiдомiсть загалом.
I ми, самi того не розумiючи, як iстоти без iнтелекту i душi, робимо
те, що вигiдно комусь, аби цей хтось отримав прибутки.
Якщо розкласти всю цю схему у виглядi математичної формули,
то виходить приблизно так: хтось (назвемо його буквою iкс) хоче
отримати прибуток (буква iгрек ). Для цього x створює алгоритм.
Красива картинка (a) плюс не кожному з пересiчних покупцiв вiдомий
факт про 25-й кадр (b), плюс методичне цiлеспрямоване (правда,
опосередковане) поширення вiдповiдних художнiх фiльмiв, анекдотiв,
жартiв, безвинних iсторiй з життя — i зрештою дорiвнює y.
Як просто i примiтивно з нами, людьми, подобою i образом Бога,
вищими iстотами на планетi Земля, можуть гратися тi, хто всього-навсього хоче отримати прибуток!
Алкоголь, цигарки, легкi наркотики — неповний перелiк того, що
активно рекламується, вiдповiдно — продається i купується, з єдиною
метою — отримати прибуток. На нашому здоров’ї, на стражданнях
i горi, хворобах i поламаних життях, на смертi. I жоден виробник
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алкоголю не написав великими червоними лiтерами на етикетцi своєї
продукцiї фрази «Увага! Ця пляшка може зруйнувати тобi сiм’ю, зiпсувати репутацiю, пошкодити здоров’я, вбити». Заходиш у супермаркет
i читаєш такi романтичнi, чи патрiотичнi, чи гурманськi назви —
«Пшенична», «Хлiбний дар», «Златогор», «Козацька рада», «Гетьман», «Старослов’янська», «Золота корона». I на думку звичайному
покупцевi не спадає, що, наприклад, на Сiчi пияцтво засуджували
i жорстоко карали, що святе для українця (хлiбороба з дiда-прадiда)
слово «хлiб» не може асоцiюватись iз горiлкою (та й пiйло це з’явилось, з огляду на нашу тисячолiтню iсторiю, недавно, то ж про якiсь
«Княжi» i «Староруськi» абсолютно не логiчно навiть згадувати).
Впродовж останнiх столiть у нас популярним є питання «Хто
винен?» Можна багато говорити про полiтику держави, деградацiю
суспiльства в цiлому, засилля реклами. Але в першу чергу не потрiбно
скидати вiдповiдальностi кожному iз себе самого. Звичайна шкiльна
програма (уроки iсторiї, лiтератури, основ здоров’я, бiологiї) дає необхiдну систему знань щодо впливу шкiдливих звичок на здоров’я, на
особистiсть. На життя в цiлому. Тож починати потрiбно iз себе. Для
себе прийняти рiшення — яким ти хочеш стати, чого хочеш досягнути
в життi, чи допоможе досягнути бажаного алкоголь, наркотики.
Зазвичай мої однолiтки починають «знайомство» з алкоголем,
мотивуючи своє рiшення тим, що таким чином вони стають дорослiшими. Але доросла людина — це людина вiдповiдальна i думаюча,
яка має власну точку зору, переконання, i цi переконання базуються
насамперед на знаннях.
Я, звичайно, проти реклами алкоголю. Але отой x, який хоче
мати прибуток, не зважатиме на мої «за» чи «проти». I якщо так
уже сталось, що моя держава з якихось причин з отим x — партнери,
то я сам, маючи розум, волю, знання, отриманi на уроках, повинен
подбати про себе, своїх майбутнiх дiтей. I тодi нiяка реклама чи iншi
технологiї не зможуть мною манiпулювати.
А ще мiй народ настiльки мудрий, що перехитрує будь-яких
iксiв з iгреками. Нещодавно я був свiдком такого дiалогу в сiльськiй
крамницi:
— Дай-но менi «Поминальну».
— «Пшеничну»?
— Так-так, «Поминальну».
Я запитав згодом продавчиню про цю розмову. Виявилось, що
вже давно один iз сортiв горiлки охрестили в селi «Поминальною», бо
пiсля споживання саме цiєї горiлки вмирали люди.
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Ось так з’являється антиреклама, правда, надто дорогою цiною.
Бо для когось — прибутки, а для когось — життя. Але вибiр кожен
має зробити сам, починаючи вiд звичок, закiнчуючи переконаннями.
Фесенко Максим Сергiйович, 9 клас,
Оржицький район, Полтавська область

8.16

Не будуйте своє щастя на чужому горi

Захистiть нас вiд алкореклами,
Дорогi нашi тата i мами!
Не калiчте нове поколiння,
Хай розвине воно свої вмiння.

Захистiть нас вiд алкореклами,
Захистiть нашi душi вiд рани!
Свiтлий розум i чисте серце
Не зруйнують життя i всесвiт.

Хай плекає чудовi сади,
I планету збереже вiд бiди,
Засiваючи в землю зерно,
А не бомби страшнi в АТО!

А гонитва за грiшми — зло.
I бiда ця повернеться знов,
Щоб упасти на ваше життя,
Можновладцi без каяття.

Падалка Анастасiя Вадимiвна, 8 клас,
с. Хорли, Херсонська область

8.17

Захистiть нас вiд алкореклами!

Алкоголь — фактор, який шкiдливий для здоров’я людини.
Останнiм часом по телебаченню поширився випуск алкореклами,
яку дивляться не лише старше поколiння, але й дiти.
Саме цi реклами сприяють ранньому «подорослiшанню» дiтей —
у сенсi копiювання цих реклам i прагнення спробувати алкоголь. Як
говорять, «запретный плод сладок», а тут його ще й рекламують.
Цього не можна допустити, алкорекламу треба заборонити, бо
Алкоголь тобi зашкодить.
Зупинись, не пий, стривай!
Подивись у чисте небо,
Ти побачиш небокрай.
I пташки у небi синiм
Защебечуть, а їх спiв
Означає — ти людина,
Ти — єдиний у батькiв!
Хричикова Iрина Євгенiвна, 8 клас,
м. Бахмут, Донецька область
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8.18

Захистiть нас вiд алкореклами

Шановнi дорослi, я звертаюся до вас, мудрих, самодостатнiх, iз
життєвим досвiдом. У кожного з вас є сiм’я, знайомi, сини чи доньки,
можливо, внуки. Напевно, ви їх дуже любите i вам не байдуже, хто
їх оточує, з ким вони спiлкуються, у якому вони живуть суспiльствi.
I кому, як не вам, знати, яким для них має бути цей свiт: добрим
чи злим, що цiнне, що потрiбно примножувати, а з чим боротися.
Ми з вас беремо приклад, рiвняємося на вас. А ви? Заради збагачення дуже яскраво рекламуєте алкогольнi вироби, не думаючи про
майбутнє. Рекламуючи спиртне, пiдкреслюєте «звичаї», «традицiї»,
наголошуєте, що без них не може обiйтися жодне застiлля. Чому ж
ви не розказуєте, що вiдбувається потiм? Агресiя, сльози, фiзичне та
психiчне насильство... Чому ж ви не розказуєте про наслiдки вашої
яскравої реклами?
Чому поряд з козаком ви рекламуєте пляшку з горiлкою, говорите, що це — сила, мужнiсть, незламнiсть? Чому ви проводите
паралель мiж iсторичним минулим i сьогоденням, наголошуючи, що
i нашi предки вживали пиво, горiлку, нiби це у нас в кровi i нiчого тут
немає небезпечного? Чому не говорите про рiзноманiтнi захворювання
i кiлькiсть смертей через вживання алкоголю?
I ця реклама працює, адже ви пiдiбрали милозвучнi, пестивi,
нiжнi та лагiднi слова для свого смертельного товару. I видається,
що це щось хороше, або вживання в невеликiй кiлькостi не зашкодить
нашому здоров’ю. А все й починається з невеликої кiлькостi,
i винуватцями цього є i ви — люди, якi рекламують алкоголь. Ви пробуджуєте iнтерес до свого товару. А чи не думали ви, що зацiкавленим
може бути хтось iз ваших дiтей чи рiдних?
Чи бажаєте ви їм страшного та понiвеченого життя з алкоголем?
Думаю, що нi. Тож захистiть нас вiд алкореклами!
Я вже зробив свiй вибiр.
Я — за тверезу родину та тверезе суспiльство.
Кiхтан Iван Васильович, 10 клас,
с. Стрiлки, Львiвська область

8.19

Здоровий спосiб життя — ось що зараз круто!

Наш свiт — досить дивна штука, скажу я вам. Ще якихось 20
рокiв тому ми б i подумати не могли, що настане той час, коли наше
суспiльство з головою порине у свiт наукового-технiчного прогресу,
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застрягне у рiзноманiтних гаджетах, у соцiальних мережах, без яких
нам важко зараз уявити наше життя... Люди, здається, i не мрiяли
про таке. Так, безперечно, всi ми з вами «продвинутi» та «моднi»,
ми намагаємося взяти вiд життя все й одразу, ми прагнемо «жити
наповну», залежно вiд того, як складаються для цього вiдповiднi
умови. Але нам нiкуди не втекти вiд деяких болючих проблем, якi
тероризують i знищують нас з вами вже не одну сотню рокiв. До таких
проблем, особисто я вважаю, треба вiднести алкоголь. Можливо, хтось
зi мною не погодиться, але, люди, ми не можемо заперечувати той
факт, що навiть в XXI столiттi нiде не зникає, а на превеликий жаль,
процвiтає алкоголiзм, який вбиває людей.
Особливо серед молодi нинi поширене таке явище як ЗСЖ —
здоровий спосiб життя. Молодь активно пропагує його: створює рiзноманiтнi групи, паблiки у соцiальних мережах, знiмає мотивуючi вiдео,
якi пiдтверджують, що здоровий спосiб життя — це дiйсно круто!
Але ж є одне «але»... I це «але» — реклама. В той час, коли звiдусiль лунають заклики про здоровий спосiб життя, активно процвiтає
та приносить чималий прибуток та попит на свою продукцiю реклама
алкогольних виробiв. Це неприпустимо i абсурдно, коли на вулицях,
на телебаченнi, в Iнтернетi, в газетах, в журналах, в пiснях, у музичних клiпах, у фiльмах та телевiзiйних передачах нам показують, що
алкоголь — це класна рiч, за допомогою якої людина почуває себе
прекрасно в будь-якiй ситуацiї.
Але це ж суцiльний абсурд! Я вважаю неприпустимим, що дiти,
молодь стають заручниками одного з «Вершникiв Апокалiпсису» —
алкоголю, який своїми холодними ручищами хапає беззахисних людей
та затягує у свої тенета, а це здiйснюється саме через вплив реклами.
Люди, якi створюють собi мiльйоннi чи навiть мiльярднi капiтали,
не думають про наслiдки та про iнших людей. Але ж ми всi є свiдомими
особистостями i повиннi всiма можливими способами оберiгати себе
i наше суспiльство вiд нищiвного та шкiдливого впливу алкоголю!
Тiльки тодi ми почнемо цiнувати життя, яке нам дане, коли ми самi
себе зможемо захистити.
Але, так як ми поки що дiти, нас очiкує попереду, сподiваюсь,
щасливе життя, то я прохаю: дорослi, будьте мудрими i розсудливими,
захистiть нас вiд алкореклами, робiть добро i не чинiть шкоди, адже всi
ми люди i повиннi намагатися жити щасливо, створювати благонадiйне
майбутнє для всiх нас!
Iваненко Валерiя Сергiївна, 10 клас,
с. Пришиб, Миколаївська область
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8.20

Дитяча вимога
Приберiть рекламу iз екрану
Про вино, коньяк, горiлку, пиво...
Бо малята, дивлячись на все це,
Уявляють, що то є за диво?
У яскравих роликах реклами
Ви розповiдаєте про користь,
Про змiцнення дружби, вiдпочинок...
Що без всього цього неможливо
Нi
Нi
Нi
Нi

пiти в похiд з товаришами,
вчинити героїчний вчинок,
закiнчити початi справи,
побудувати свiй будинок.

Що ж то за «напої» дивовижнi?
Дiють, наче сiк ведмедiв Гаммi.
I навiщо кожної години
Їх транслює телебачення в екранi?
Треба припинити пропаганду
Нездорового життя країни!
Щоб не закладати цю програму
В голову маленької дитини.
Щоб дитя зростало у суспiльствi,
Де тверезiсть — повна перевага,
Щоб чеснотою народу стала
До здорового життя повага!
Дворна Юлiя Володимирiвна, 9 клас,
смт Новопсков, Луганська область

8.21

Антиреклама

Такий товар — не дефiцит,
Куди не глянь — всюди вiтрина
I там рядок пляшок стоїть:
Вино, коньяк, горiлка, пиво.

Тим часом ти як споживач
Годуєш бiзнес чорний.
I жре, i жре товстий багач
Твiй спокiй iлюзорний.

Та чи потрiбен вiн тобi?
Яка користь вiд нього?
Коли вже чарка на губi,
Тобi тут нi до чого.

Начхать йому на всi закони,
На твiй розсудок i сiм’ю.
Вiн на здоров’ї заробля мiльйони:
«Я лиш порадую, не вб’ю»...
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Гарна реклама, етикетки,
А за красою — смерть i грiх.
Ти вiд похмiлля п’єш таблетки,
Але родину не зберiг.

Сiм’я, здоров’я, дух, майбутнє —
Усе зжирає цей магнат.
I паща в нього вже могутня.
Чуєш безоднi аромат?

Пiшла вiд тебе твоя люба,
Дiтей не бачив майже рiк,
Але годуєш душогуба,
Не чуєш серця свого крик.

Коли не чуєш, глянь на себе,
Очi розкрий, звiльнись з капкану.
Почуй ти: совiсть пiд ребром шкребе!
Бiжи вiд алкогольного дурману!

Досить, країно, годувать рекламу,
Побережи своїх дiтей.
Не бачить щоби п’яну маму,
Не дай рекламi втрапить до сiмей!
Морозова Дана Володимирiвна, 11 клас,
смт Свеса, Сумська область

8.22

Реклама не покаже вам смерть

Двадцять перше столiття — ера iнформацiї, соцiальних мереж,
кiбертехнологiй та, як не дивно, реклами. Так, саме реклами. Бо вона
повсюди: на вулицях, у примiщеннях, у мережi та навiть у нас вдома.
Реклама стала невiд’ємною частиною нашого життя, що, на жаль,
безсумнiвно впливає на його якiсть.
Що ж таке реклама? Це яскрава картинка, приваблива i красива,
створена для того, щоб забирати нашi грошi. Реклама — це не бiльше,
нiж iлюзiя, фiкцiя щасливого та успiшного життя, солодка брехня.
Жодна реклама в свiтi не покаже сорокап’ятирiчного чоловiка, в грудях якого колись оселилася тютюнова мiль, котра тепер пожирає його
зсередини. Нiхто не покаже його страждань, ридань рiдних, рахункiв
за лiки... Єдине, що побачить потенцiйна жертва реклами, — усмiхнену
молодь та яскравий спалах вогника на кiнцi цигарки, що жеврiє пiд
акомпанемент найсучаснiшої музики...
Так, ось вона — правдива iсторiя. Вам нiколи не вдасться почути
чесної, вiдвертої сповiдi з екрану телевiзора. Ще жодна людина не
розповiла на радiо чи в телепрограмi, як алкоголь зруйнував її життя,
розлучив з близькими, забрав роботу, замкнув душу i тiло у пляшцi,
зробив заручником, перекреслив успiхи та досягнення, замiнивши це
все однiєю-єдиною iдеєю-фiкс. Так, це страшно, але це — правда.
А ще жахливiше те, що сучасне суспiльство iгнорує очевидне, дивиться
на проблему крiзь пальцi, продовжує бездумно летiти до «сонця»,
яке рано чи пiзно перетворить їх та їхнє життя на попiл. На цьому
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попелищi загорятимуться усе новi i новi iскри, але так само швидко
згасатимуть...
Невже це майбутнє, яке потрiбне кожному з нас? Невже це те, на
що ми заслуговуємо? Так, ми живемо не вiчно, бо усе колись закiнчується. Але саме вiд нас залежить, як вiдiйти в iнше життя: у колi
люблячих людей, з якими ти плiч-о-плiч проживав достойне життя,
чи у п’яному екстазi на бруднiй вулицi, заллятiй блiдим, примарним
свiтлом ледь жеврiючого лiхтаря.
Так, жодна реклама не покаже вам смерть, бо купувати її нiхто не стане. Але ж ви вже її купуєте! Просто пiд акомпанемент
найсучаснiшої музики...
Кравченко Арiна Борисiвна, 10 клас,
м. Кременчук, Полтавська область

8.23

Захистiть нас вiд алкореклами!

Вулицею, опустивши голiвоньку вниз, iшла невисока самотня
дiвчинка рокiв дванадцяти. Свiт у цю мить здавався їй нудним та
нецiкавим, немовби вiн утратив свої яскравi барви, ставши сiрою порожнечею. Самотнiсть... Нiщо вже не могло розвеселити її, навряд чи
з’явиться промениста посмiшка на бiлому личку.
Раптом дiвчина пiдняла свої блакитнi очi — i їй нiби вiдкрився
незнайомий до цього моменту казковий свiт реклами на бiлбордах.
Iз глянцевої поверхнi на неї дивилася неймовiрна бiлява красуня, що
зачаровувала своєю зовнiшнiстю. Вона виглядала безтурботною й веселою, неначе на її життєвому шляху не було проблем. А поруч iз нею,
тримаючи красуню за руку, танцював чорнявий високий хлопець. Уся
ця картина, наповнена радiстю, немовби закарбувала момент ейфорiї
й цiлковитого душевного пiднесення. Дiвчинка помiтила, що в руках
щасливої пари були пляшки з якимись яскравими малюнками. «Невже
саме це робить життя безтурботним, а їх такими щасливими?..» —
замислилося дiвча.
* * *
Для дитини реклама — це не просто яскрава афiша, а справжнiй
чарiвний свiт, який поєднує в собi гру та казку, вабить силою свого позитиву, що б’є через край. Герої алкогольних реклам завжди
доброзичливi, щасливi та красивi люди (справжня утопiя), але все
це — прихований обман. Нiхто не зобразить дiвчину, зовнiшнiсть якої
постраждала внаслiдок шкiдливої звички — набрякле з червоними
плямами обличчя, страшно стомленi впалi очi навряд чи причарують
уже когось...
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Для маленької дитини все, що вiдбувається на екранi, сприймається, як справжнє, вона ще не здатна вiдрiзнити правду вiд вигадки.
Тому образи головних героїв рекламних роликiв дiти копiюють як
модель поведiнки. А в рекламi найчастiше це негативнi образи, якi
дiють на догоду своїм бажанням. Молоде поколiння на пiдсвiдомому
рiвнi закладає в собi хибнi цiнностi життя, моральнi пiдвалини.
Хiба може алкоголь зробити людину щасливою? Нi, вiн є згубною
отрутою, що повiльно вбиває людину в людинi, руйнує не тiльки
тiло, а й душу. Не алкоголь, а моменти єдностi з родиною роблять
нас щасливими, посмiшка коханої людини та її щирий смiх, вiдчуття
повної гармонiї з усесвiтом. Усе це наповнює наше буття сенсом, i не
треба розмiнювати його на iлюзiю життя — алкоголь, бо всi щасливi
митi тодi пройдуть повз тебе. А скрiзь iз глянцевих обкладинок реклам
алкоголю на нас дивляться «блаженнi» люди, що загубили власнi душi
на днi чарки. Замислiться, чи повинна сучасна прогресивна європейська країна Україна пропагувати такi облуднi, химернi цiнностi?!
«Смак життя», «Знайди себе», «Тiльки для генiїв», «Мистецтво
бути самим собою» — усi цi слогани ряснiють на кожному кроцi
в нашому життi. Нас запевняють, що без алкоголю ми втрачаємо
частинку себе, стаємо сiрою масою, але, якщо купимо це отруйне зiлля,
то, можливо, вiднайдемо власну iндивiдуальнiсть.
Мiльйони пiдлiткiв вiрять цьому, а iншi, боячись бути неприйнятими суспiльством, стати не такими, як усi, iдуть на поводi в маркетологiв. Проте не розумiють, що рекламiсти просто наживаються
на довiрi та наївностi дiтей, продаючи неправду як реалiї життя.
Майбутнє нацiї, її надiя на продовження квiтучого українського роду — дiти — втрачають життєвi орiєнтири, вiчнi загальноприйнятi
цiнностi, стають лише залежними споживачами рекламних продуктiв,
а маркетологи думають тiльки про прибуток...
* * *
А дiвчинка все стояла, мов зачарована, i дивилася на ту химерну
дивну картину, що розгорнулася перед нею. I хто знає, що б сталося,
якби вчасно не пiдiйшла матуся та не забрала допитливу доньку
додому. Якi думки промайнули в свiтлiй дитячiй голiвоньцi?
Сьогоднi кожний громадянин держави несе вiдповiдальнiсть за
ту дитину, яка не вiдає, що таїть в собi реклама за рожевими яскравими обкладинками. Створюючи рекламу, пам’ятайте: можливо, завтра
саме ваш син чи донька може стати на хибний шлях.
Борисенко Анастасiя Вiталiївна, 11 клас,
м. Лисичанськ, Луганська область
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8.24

Знов п’янка реклама травить неупинно нас!
На екранi знов реклама, а на — серцi ревний жаль.
Мою долю знов охопить чорним запалом печаль.
Та невже усе так гiрко, та невже живем в пiтьмi?
Нi! Усiм би схаменутись й жить щасливими дiтьми!
А вони все рекламують то горiлку, то вино,
Молодь солодко й незримо заганяють у ярмо.
Тiльки ж як нам далi жити, як радiти в добрий час,
Коли так завзято й бридко тягнуть у «запої» нас?
А реклама все святкує, пiнним пивом — у бокал,
I всмiхається з екрану, як огидний той шакал.
А країна вже сп’янiла вiд рекламного вина,
Але хто тепер вже крайнiй i на кому ця вина?
Розгадати нам не важко, важко зупинити крах,
Бо у п’яного безумця скоро геть «полiзе дах».
I хiба таку Вкраїну ми хотiли повсякчас?
Але знов «п’янка» реклама травить неупинно нас!
Калатура Катерина Олексiївна, 10 клас,
с. Велика Павлiвка, Полтавська область

8.25

Захистiть нас вiд алкореклами!

У нашому сучасному свiтi глобальною стала проблема алкоголю.
Спиртнi вироби постiйно рекламуються. Якщо увiмкнути телевiзор, то
ми побачимо безлiч реклам, якi пропагують рiзноманiтний алкоголь.
Також, переглядаючи фiльми, ми часто стикаємося зi сценами, де
люди вживають спиртне. Усе це «кодує» мозок — i ми купуємо алкоголь. Жахливу отруту для нашого органiзму маскують пiд харчовий
продукт!
Коли маленька дитина побачить нетверезу людину в пригнiченому станi, то вона одразу зрозумiє, що пити не можна, що це погано. Це,
мабуть, є антирекламою алкоголю, але на рiвнi пiдсвiдомостi дитини.
На жаль, занадто часто говорять про те, що алкоголь — це важлива складова свята (нiби без нього воно неможливе). Дехто помилково
думає, що тверезе свято не може бути веселим. Але це ж не так!
Спиртне лише на деякий час притупляє бiль... Але потiм може
бути набагато гiрше. Вiд вживання алкоголю в людини настає етап
похмiлля, який супроводжується неприємними симптомами. Все це
дуже огидно!
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У бiльшостi країн Європи реклама алкоголю й тютюну заборонена, тому що вона має згубний вплив на людей, завдає шкоди
внутрiшньо й зовнi, викликає невилiковнi хвороби. А в нашiй країнi телебачення переповнене шкiдливою iнформацiєю, тому що для багатьох
людей гонитва за надприбутками набагато важливiша вiд морального
стану суспiльства. Але я б хотiла, щоб Україна намагалася йти до
кращого. I я щиро вiрю, що так i буде.
Люди, якi з дитинства звикли до тверезого способу життя i на
таких же засадах виховують своїх дiтей, завжди будуть бiльш цiнними
для суспiльства. Тому потрiбно змалку прививати вiдразу до алкоголю
й не засмiчувати голови шкiдливими звичками.
На мою думку, наша молодь повинна навчитися не спокушатися
i, в разi чого, впевнено вiдмовитися вiд шкiдливого впливу. Бо тверезiсть — це запорука здорового способу життя, здорового поколiння та
щастя — вашого й тих, хто знаходиться поруч.
Спостерiгаючи на екранi телевiзора рекламу алкоголю, сприймайте це критично, розумiючи її антигуманнiсть. Киньте шкiдливi
звички! Живiть тверезо!
Ягупа Яна Сергiївна, 11 клас,
с. Слобода, Сумська область

8.26

Захистiть нас вiд алкореклами!

Рекламує нам завзято
Наше телебачення
Горiлку, пиво та вино
Для свого збагачення.

«Оковита iз реклами
Їх щастя згубила,
Захопила у полон,
Здоров’я лишила»...

Через декiлька хвилин —
Наче з нас глузують!
Зiбрались у шоу,
П’яниць критикують:

Тож звiльнiться вiд реклами
П’яного призначення,
Що впливає на людей!
Пропадає ж нацiя!
Iльченко Iгор Юрiйович, 11 клас,
смт Зiдьки, Харкiвська область
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9

9.1

Чи може людина
звiльнитися вiд залежностi?
Дiдусевi
Мiй любий дiдусю,
Спиртне не вживай!
А краще зi мною
Ти в шахи пограй.

Поглянь, як гарно
У нас навкруги,
На радiсть матусi
Тверезо живи!
Лусiк Андрiй Вiталiйович, 3 клас,
с. Райгородка, Луганська область

9.2

Нове життя

Наша ненька Україна,
Вся наша земля —
Чарiвна вона, казкова,
Неймовiрна i святкова.

Я тобi кажу: «Дивися,
Сонечко ясне встає.
Нам в вiконце наше сонце
Теплу усмiшку дає».

Хочу я усюди встигнуть,
Хочу всюди я пройти.
Нашу землю, нашу неньку
Хочу всю я осягти.

Тiльки ти не бачиш цього
I не чуєш геть нiчого.
У твоєму тiлi, тато,
Оселився змiй крилатий.

Вiн тебе тривожить дуже,
I тобi усе байдуже...
Треба змiя проганяти,
Життя нове починати!
Кривонос Софiя Олександрiвна, 3 клас,
смт Есмань, Сумська область

9.3

Порятунок з полону

У кiмнатi було прохолодно, адже на дворi ще був березень. Нiкому
було розпалити пiчку, мама допiзна була на роботi, а тато... А тато «хворiв» уже другий мiсяць поспiль. По шибках барабанив дощ.
А може то Олесинi сльози, якi так гiрко i боляче текли потоком по
її обличчi. Вкрившись теплою ковдрою, дiвчинка намагалась вчити
уроки, вiдганяючи вiд себе поганi думки.
А як ранiше все було добре! Тато i мама все робили разом, на
лiтнiх канiкулах їздили вiдпочивати на море. Здавалося, їх щастю не
було меж. Татко працював бухгалтером на фiрмi, а мама медсестрою.
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Тато щодня до них з мамою приходив ввечерi з подарунками, то
з квiтами, то з морозивом чи ще чимось смачненьким...
Так було, але це в минулому. Одного зимового вечора татусь
повернувся додому пiзнiше, як завжди, вiн був дуже злим i вiд нього
неприємно пахло алкоголем. Того ж вечора вони з мамою сильно
посварились. У тата виникли проблеми, i його звiльнили з роботи.
Занурившись повнiстю в себе, татко почав випивати щодня. Його стан
щоденно погiршувався. Мама постiйно ховаючись плакала. Олеся знала, як це називається (алкоголiзм), але боялась це вимовляти вголос.
Всiм казала, що татусь хворiє, а сама лише тихенько молилась, щоб
Господь допомiг татусевi вирватись з цього полону.
Дiвчинка дуже хотiла допомогти татовi, i щоб усе було так, як
ранiше. Але що може зробити десятирiчна дiвчинка? Може, багато
чого може, адже її сила в безмежнiй i чистiй любовi!
А що вона робить, коли не знає вiдповiдi на якесь запитання? Так,
шукає її. Вона перечитала сотнi порад на десятках сайтiв i знайшла
для себе вiдповiдь.
Олеся продумала чiткий план дiй «порятунку з полону». Дiвчинка встала вранцi i вийшла з дому нiби в школу, поцiлувала маму,
завернула за рiг будинку, щоб мама вiдiйшла далi, а сама повернулась
додому. Адже тата при здоровому глуздi можна застати лише вранцi.
Тато iще спав. Дiвчинка вирiшила влаштувати шоковий квест. Вона
заздалегiдь пiдготувала шокуючi фото п’яного тата, якi розклеїла по
всiх кiмнатах. На пляшках з випитим алкоголем — фото їх колись
щасливої сiм’ї: з вiдпочинку, з подорожей. I красиво розставила цi
пляшки замiсть рамок з фотографiями та сувенiрами по всiх кiмнатах.
На повних пляшках були Оленчинi або маминi фото з написом: «Зроби
свiй вибiр, я чи вона!!!» А сама дiвчинка заховалась у шафi i молилась.
Раптом тишу порушив звук битого скла. Дiвчинка крiзь щiлину
побачила, як тато тремтячими руками тримав у руках повну пляшку,
розглядаючи її фото.
— Нi, Оленочко, нi, я обираю тебе, — тремтячим голосом промовив тато, — нiщо на свiтi менi не зможе замiнити вас з мамою. I жоднi
труднощi мене не зламають.
Почувши цi слова, дiвчинка зi сльозами на очах вилiзла зi сховку
i пригорнулась до тата.
— Пробач менi, люба, що я змусив тебе через усе пройти. I дуже
дякую тобi за урок. Ти — моя рятiвниця!
Бiрковий Максим Юрiйович, 4 клас,
с. Залужжя, Тернопiльська область
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9.4

Боротьба зi змiєм
Борiться зi змiєм туманним, нечистим,
Який вас опутав обманом своїм!
Тримайтеся мiцно руками за сором,
За радiсть життя, за людське здобуття!
Тверезiсть дає нам змогу любити
Себе i кохати усiх навкруги.
Якщо ти тверезий, ти можеш прожити
Життя без напруги своє залюбки.
Голощапов Захар Дмитрович, 4 клас,
м. Костянтинiвка, Донецька область

9.5

Тверезi батьки — здоровi та щасливi дiти

Мiй тато — лiкар-нарколог. Кожен день вiн бачить людей з дуже
великими проблемами, а саме хворих на алкоголiзм, наркоманiю та тютюнозалежних. Багато зруйнованих доль, сiмей та надiй... Невилiковнi
хвороби та рання смерть...
Але чарка для цих людей стає сенсом життя. Вони втрачають
контроль, лаються, б’ються, скоюють злочини.
Багато дiтей страждає вiд конфлiктiв у сiм’ях. Їх не помiчають,
не звертають уваги. У них немає дитинства, бо не отримують батькiвської турботи. Таким хлопчикам i дiвчаткам важко потоваришувати
з однолiтками, бо вони не мають досвiду, вiдчувають свою недосконалiсть i з часом замикаються в собi. Зрештою, дiти просто звикають
до постiйних сварок та стусанiв i починають поводитися так, як це
роблять дорослi.
Це дуже жахливо! У таких дiтей немає майбутнього! Вони нiколи
не зможуть стати щасливими! Не пiзнають радостi материнства та
батькiвства!
Але вихiд є: дорослим негайно треба почати дбати про себе та
своїх дiтей, полюбити їх бiльше, нiж чарку, цигарку, наркотики...
Треба виховати силу волi та знайти у собi сили, щоб раз i назавжди сказати собi: «Зупинись! Почни нове життя! Подивись, яке воно
прекрасне! Поруч твої дiти! Живи заради них!»
I тодi життя наповниться змiстом. З’явиться мрiя бачити своїх
дiтей щасливими, а вже потiм — невтримне бажання втiлити цю мрiю
у життя.
Страх Анна Петрiвна, 5 клас,
м. Кривий Рiг, Днiпропетровська область
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9.6

Подарунок долi

Олена Гайдук жила в орендованiй квартирi. Що й казати, здоровою жiнкою її не назвеш. Любила вона прикладатися до пляшки.
От i сьогоднi Олена дуже багато випила горiлки й заснула.
Прокинулась у себе вдома на пiдлозi. Розколювалася голова,
нудило... Жiнка нiчого не пам’ятала, але бажання «пiдлiкуватися»
ставало все сильнiше.
Раптом пролунав дзвiнок у квартирi. Олена зразу не зрозумiла,
що то дзвонять у дверi. Вона щось пробурмотiла собi пiд нiс i пiшла
вiдкривати, сподiваючись на те, що це її приятель-п’яниця принiс
«лiки». Жiнка вiдчинила дверi, та нiкого не побачила. Розчаруванню не було меж. Несподiвано для себе вона почула дитячий голос
i подумала: «Ввижається». Але подивилася вниз... i задерев’янiла! На
пiдлозi лежав пакуночок i... ворушився. Вона пiдняла його, розгорнула
й ще бiльше здивувалася — це було немовля. Придивилася уважнiше
й побачила записку. У нiй було написано: «Подбайте про маленьку
Вiку!» Жiнка розгубилася. Залишки хмелю покинули її. Мозок почав
працювати: «Що робити з дитиною? До кого звернутися по допомогу?
Може, дiвчинку пiдкинути сусiдам?» I тут Олена зрозумiла, що радитися їй немає з ким. Сусiди її зневажають, а тi, кого вона до сьогоднi
вважала друзями, у цьому питаннi нiчого путнього не пiдкажуть.
Тремтячи усiм тiлом, вона пригорнула дiвчинку до грудей i зайшла в кiмнату. Довго жiнка дивилася на немовля, аж поки те не
заплакало. Олена здригнулася. Думка про те, що дiвчинку вона залишить собi, блискавкою спалахнула у головi: «Можливо, це мiй порятунок!»
Жiнка залишила маленьку дiвчинку собi. Пiсля цього згадки
про горiлку вiдiйшли в минуле, Олена позбулася «друзiв»-п’яниць,
згадала, що вона вмiє шити (ранiше вiдбою не було вiд клiєнтiв),
i почала помаленьку вiдроджувати своє занедбане життя й пiднiмати
на ноги нове — маленької Вiки.
...Минуло багато рокiв. Олена мала вже власну квартиру. Вiкторiї
минав тринадцятий рiк. Нею пишалася не тiльки мама (дiвчинку
жiнка вдочерила), а й сусiди не могли натiшитися дитиною. I кожного
разу, коли Олена Дмитрiвна згадувала ту доленосну мить, вона подумки дякувала Боговi, що допомiг зробити правильний вибiр. Вiн змiнив
життя Олени Гайдук, а день став найщасливiшим днем у її життi.
Страх Анна Петрiвна, 5 клас,
м. Кривий Рiг, Днiпропетровська область
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9.7

У последней черты
Человеку дано так мало:
Жить на нашей чудесной планете.
Детство, школа, причалы-вокзалы,
Встреча счастья, семья и дети.
Всё спешим и летим куда-то,
Достигая всё новых вершин.
От зарплаты живём до зарплаты,
Понимая, закон один:
Всё, что сделал хорошего в жизни,
То останется вечно с тобой!
Мама, друг и служенье Отчизне —
Ты ведь сам управляешь судьбой.
И как горько бывает порою,
Когда тягостный опыт, беда
Вдруг уводят тебя за собою...
И назад не вернут никогда.
Алкоголь у тебя отнимает
Всё, что лучшее было в душе:
Разум твой, доброту и вниманье —
Их вернуть ты не сможешь уже.
Задурманены мысли и очи,
Пустота и безмолвье вокруг.
Дни вдруг стали, как чёрные ночи,
И врагом стал твой лучший друг.
Ты не видишь все те превращенья,
Что случились внезапно с тобой,
Отметаешь чужие все мненья...
Стоп! Пойми, ты играешь с судьбой!
Плач детей и скандалы повсюду,
Где едва появляешься ты.
Протрезвей и скажи: «Я не буду!
Я стою у последней черты».
И добавь: «Всё, закончил — и точка.
Не поборет меня этот змей!
У меня есть жена, сын и дочка —
Я по-новому жить сумею!»
Коршенко Елизавета Игоревна, 7 класс,
г. Дружковка, Донецкая область
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9.8

Здоров’я — тверезiсть!

В невеличкому мiстечку жила жiнка-спортсменка, Марiя. Вона
вiдвiдувала тренування, стежила за своїм рацiоном, дбала про домашнє господарство i дуже любила свого чоловiка. Але була проблема
у сiмейному життi — бракувало дiтей. Чоловiк Марiї дуже переживав
цю жахливу звiстку: поруч з цiєю жiнкою вiн нiколи не матиме дiтей.
Вiн не витримав i покинув Марiю.
I ось покинута жiнка лишилася наодинцi з купою проблем. Вона
була самотньою, не ходила на тренування, замкнулась у собi, почала
пити... Це тривало не день i не тиждень. I вже знайомi зустрiчали
Марiю не усмiхнену та рум’яну, а з темним обличчям. Iнколи вони
бачили брудно вдягнену жiнку, яка падала посеред вулицi п’яною.
Одного разу Марiї стало погано, серце заболiло, i жiнка впала на
землю. Вона не могла пiдвестись. Проходили повз люди, але нiхто не
пiдiйшов допомогти, говорили: «Знов напилась... Нiчого, проспиться
та й пiде додому!» Аж раптом з’явилася небайдужа жiночка, вона
пiдiйшла до бiдолашної й запитала:
— Що з Вами трапилося?
— Серце болить... — мовила жiнка.
— Тримайтесь, я зараз викличу «швидку» — сказала незнайома
добродiйка.
— Дякую.
Наступного ранку жiнка-рятувальниця вже несла фрукти у лiкарню до Марiї. Вони потоваришували. Почали разом вiдпочивати,
займатися спортом. Марiя почала працювати тренером у спортшколi,
яка знаходилася недалеко вiд її будинку. Почалось нове — тверезе
життя спортсменки.
Ось як важливо у нашому життi мати справжнiх друзiв. Завдяки
їх щирiй любовi та пiдтримцi можна подолати важкi труднощi, навiть
таке лихо, як алкоголiзм!
Євдокименко Анастасiя Сергiївна, 6 клас,
с. Кучерiвка, Сумська область

9.9

Живу тверезо!

Жив колись собi чоловiк. Звали його Петро Iванович. Була у нього дружина та дiти. Петро працював будiвельником. Робота важка, але
перерви були. Одного дня друзi чоловiка пили пиво та запропонували
i йому. Петро погодився, але не знав, що буде далi.
Згодом вiн став кожен день пити спиртне. На роботi почав лiнуватися i вести себе неадекватно, а пiзнiше його звiльнили.
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Увечерi в хатi вiдбувалися щодня сварки. Дружина Петра розлучилася з ним, бо не витримала знущань чоловiка над нею та їхнiми
дiтьми.
Рiднi Iвановича запропонували йому лiкуватися вiд алкоголiзму.
На диво, вiн погодився. Через деякий час Петро вилiкувався, почав
нове життя. Чоловiк вiдновив спiлкування зi своїми дiтьми, знайшов
роботу та сумлiнно на нiй працював. Усвiдомивши свої помилки, намагався жити правильно. I коли йому пропонували випити, Петро
вiдповiдав: «Живу тверезо!»
Фурман Єлизавета Сергiївна, 5 клас,
м. Козятин, Вiнницька область

9.10

Вiльна людина

Вже пiзня нiч... Я лежу в своїй темнiй кiмнатi й дивлюсь у стелю.
Мати сидить на кухнi й вже ледь чутно схлипує. До мене доноситься
тонкий аромат заспокiйливих крапель, якi вона стала вживати все
частiше. На душi неспокiйно, щось муляє менi у грудях, якiсь дрiбнi
змiюки нiби труять мене зсередини, жалять мою душу.
Та ось чую такий довгоочiкуваний брязкiт у щiлинi замку. Перша
думка — вдома, живий, все добре! Вiд серця вiдлягає, але це лише
в першу мить, бо розумiю — це лише початок.
Я не наважуюсь вийти зi своєї кiмнати, а лише пiдходжу до
дверей i притуляюсь обличчям до щiлинки. Поки нiчого не бачу,
а тiльки вчуваю важкi кроки, звук скинутої куртки на пiдлогу та шум
вiд перекинутих бляшанок.
Мама вилiтає iз кухнi й починає кричати щось про алкоголiкiв, її
поламане життя i розлучення. На адресу п’яного батька все дужче
i частiше летять прокльони та обра́зи, якi переходять в iстерику.
Я бачу крiзь шпаринку частину її темного змарнiлого силуету, вона
вся тремтить вiд лютi й розпачу. Але тато їй нiчого не вiдповiдає, вiн
просто не в змозi, чую тiльки незрозумiле бурчання i рик, схожий на
крик хижого звiра.
Хочу вибiгти до мами, пiдтримати, заспокоїти її, серце так i рветься, та я стою нерухомо, якийсь дивний паралiтичний страх охопив
мене, i тому залишалося тiльки спостерiгати i прислуховуватись. У той
час менi хотiлося лиш одного — щоб це скорiше закiнчилося: той шум,
мамин плач i страждання, татове незрозумiле ричання.
Це продовжується вже четвертий день i четверту нiч поспiль: ми
з мамою чекаємо та плачемо, тато — п’є... А ми все одно чекаємо та
турбуємося за нього, адже вiн — наша рiдна людина, моя кровинка.
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Лиш йому, здається, зараз байдуже за нас, горiлка мiцно скувала
його горло, розум, все його тiло. Вона зараз керує ним, усiма його
бажаннями i життєвими стремлiннями. А ми з нашими почуттями
стоїмо їй на завадi.
Я не знаю, хто вона така, що це за неживий ворог, який уп’явся
в нашу сiм’ю своїми невидимими пазурами i роздирає її на шматки,
намагаючись забрати вiд мене мого любого татка, але я точно знаю,
що ненавиджу її усiм своїм серцем, усiм єством. Не розумiю, як люди
можуть добровiльно, власноруч руйнувати все, що будували i чого досягали роками, знищувати себе, мiняючи повноцiнне життя, близьких
людей на пляшку оковитої, яка вiдбирає в них здатнiсть нормально
ходити, мислити, а людську мову перетворює на якусь звiрячу.
Алкоголь — це найбiльше i найпiдступнiше зло, адже батько був
не завжди такий. Спочатку вiн випивав лиш трохи, на свята, був
запальний i веселий. Потiм почав вживати все частiше, затримуючись
з друзями допiзна, а потiм — i взагалi, пити наодинцi. Його залежнiсть
розвивалася непомiтно, поступово затягаючи у тенета алкоголiзму.
Коли мама почала бити на сполох, вiн не вiрив, вiдмахувався,
мовляв, вона все вигадує, а вiн може i не пити, зупинитися, коли схоче.
Але не змiг... I зараз батько повнiстю отруїв свiй органiзм, своє i наше
життя. Його звiльнили з роботи, вiн майже не спiлкується з нами, ми
не ходимо гуляти до парку, у нас немає суботнiх чи недiльних сiмейних
обiдiв, вiн так давно не обiймав мене i не казав, що любить...
Я, вiдiрвавшись вiд своїх роздумiв, усвiдомила, що в квартирi
все затихло, свiтло скрiзь було вимкнене, тож я наважилася вийти
iз кiмнати. Спершу зайшла у батькiвську кiмнату, там неспокiйно
спала одна матуся, ледь чутно посапуючи. Тодi у пошуках батька мiй
маршрут був спрямований до зали, де я його, лежачого у незрозумiлiй
позi на канапi, i знайшла. Вiн також спав, його дихання було голосним
i невiрним. На мить менi здалося, що той перiодично переставав дихати, затамовуючи подих на деякий час, але, на щастя, дихання все ж
поверталось до його грудей.
Мене охопив такий жаль, така неймовiрна туга, що я якось чiтко
усвiдомила: маю щось зробити! Хоч спробувати зробити щось, що
врятує мого татка! I помчалася до своєї кiмнати.
В головi промайнула думка, що, може, вiн не знає про нашi
з мамою почуття, не здогадується, як я люблю його i переживаю,
що вiн значить для мене у життi. Тому я взяла аркуш паперу та
ручку й почала писати йому листа. Писала гаряче, завзято i багато,
зараз навiть усього i не згадаю. Писала все, що було в головi й на
душi, вiдкрила йому свої почуття повнiстю, до останньої краплi. I на
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серцi одразу стало легше, кудись зникли тi страшнi гадюки, що давили
груди, i тiльки ряснi сльози все котилися по щоках, не перестаючи.
Коли я закiнчила писати — на вулицi вже свiтало, я знову прокралася до зали i поклала листа на татовi широкi груди. Потiм,
вже спокiйна, пiшла у лiжко. А вже пiзнiм ранком прокинулася вiд
дотику крапель гарячих батькових слiз. Я вiдкрила очi — i побачила
схилену над собою татову постать. Вiн плакав, як мале дитя, не
стримуючи емоцiй, а коли помiтив мої розплющенi очi, буквально
задушив у мiцних, але таких лагiдних i нiжних обiймах.
З того дня спливло вже багато рокiв... Зараз менi тридцять,
є власна сiм’я, двоє дiтей. Ми з чоловiком не вживаємо алкоголь
i живемо дружно i щасливо. А у моїх синiв є чудовий дiдусь, який
дуже їх любить i часто приїжджає з жiнкою в гостi, щоб побавити.
Пiсля мого листа батько знайшов у собi сили й поборов свою
залежнiсть. Так, йому було нелегко, але тепер вiн щасливий сiм’янин,
здорова i, найголовнiше, вiльна людина!
Артьомова Оксана Олександрiвна, 8 клас,
м. Марiуполь, Донецька область

9.11

Хмаринка i Христинка

Водить пальчиком Христинка
За краплею по склi,
Що падає з хмаринки
Й стiкає по вiкнi.

Я смiливо гляну йому в очi,
Iстину скажу йому одну,
Що на свiтi кращу вiд спиртного
Роль вiдводить Бог нам. Головну.

Напевно, i хмаринка знає:
Невесело нам вдвох.
Бо сумую я за татом на пiдвiконнi,
А хмаринка — за вiкном.

Руку татову вiзьму в свої долоньки,
I вiдчує рiдне вiн тепло.
«Я ж твоя маленька донька!
А ти — моя надiя i добро».

Пiсля дощу завжди виходить сонце,
I додому вернеться татусь.
Я дiждусь його бiля вiконця,
А як прийде — я не забоюсь.

Вiрю, що не будеш бiльше пити,
А солодке буде в нас життя.
На каток, в кiно будем ходити,
I обiйдеш ти хмiльне пиття.

Гордо йтиму я зi своїм татом:
Я — Христинка, тато, вся сiм’я!
А хмаринка всьому свiту скаже:
«То Христинка врятувала татове iм’я!»
Тарасенко Полiна Юрiївна, 8 клас,
с. Чернещина, Харкiвська область
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9.12

Шануй здоров’я

Чи ти знаєш того Колю,
Що нi дня без алкоголю?
Ну а я-то добре знаю,
Бо щодня його стрiчаю.

— Схаменись уже, проспися,
На здоров’я подивися.
Хай тверезим розум стане!
Геть життя брудне i п’яне.

Його знає й наша груша,
Бо пiд нею, мов та хрюша,
Вiн не раз вiдпочивав
I, мов жiнку, обнiмав.

...Чи ти знаєш того Колю?
Уже рiк без алкоголю,
I тверезий розум має,
Усiм людям помагає.

Хто не йде, смiється з Колi:
— Днi купає в алкоголi!
Нi роботи, нi родини... —
Всi беруть його на кпини:

Я-то добре його знаю,
З ним частенько розмовляю,
Любить всiх вiн научати,
Як здоров’я шанувати.
Iщенко Оксана Юрiївна, 8 клас,
м. Березне, Рiвненська область

9.13

Отрута i демони її
Чарка перша. Друга. Третя.
Залитi горем очi. Небуття.
Пропите наскрiзь все життя.
I повернутися не маєш змоги.
День за днем. Туман. Бiда.
Хвороби. Залежнiсть. Вигнанець.
А що хотiв? Ти просто найманець
В руках «змiя». Немає допомоги.
Ти маєш всього позбутись сам.
Допоки розум зовсiм ти не втратив.
Ти зможеш це! Ти маєш покарати
Цього негiдника за втрачене життя.
Ти викинь алкоголь з думок своїх.
Почни все з найчистiшого листка,
Хоч ноша ця вже, дiйсно, заважка.
Ти зможеш! Просто кинь в багаття,
Отруту цю i демонiв її.
Дурицький Сергiй Петрович, 9 клас,
м. Переяслав-Хмельницький, Київська область
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9.14

Сила молитви

Мiй край цвiте красою.
I свiтанки чистою росою
Втiшають серця,
Як рання весна.

Зможе той, хто серце
Вiдкриє для Бога
I вiдчує — щастя там,
Де вузька дорога,
Де в любовi батьки й дiти
Прагнуть єднiстю радiти.

Та цiй красi не радiє
Оленка мала,
Бо сьогоднi мама знову
Пляшку принесла,

— Твої, доню, молитви
Сягнули райської краси
I мене з полону змiя
Визволили назавжди.

У якiй «зелений змiй»,
Що жалить, як осиний рiй.
Дитяче серденько й думки
До неба посилають молитви:

Матуся, як сонце,
Оленку звеселяє,
До Господа
Молитви посилає,
Якi казкою чудес
Повернулися з небес.

«О Боже, добрий i ласкавий,
Нехай мене полюбить мама,
А не зеленого змiя“,
”
Що вбиває мої мрiї!»

Мати й доня
Взялися за руки,
Забули тривоги,
Сльози i муки,

Про той промiнець ясний,
Який усмiшкою матусi
Наповнить кожен день,
Так молилася в надiї
Оленка щодня.
I почув Всевишнiй
Дитячi слова.

До храму направились
У тихiй молитвi
За тих, хто сьогоднi
Iз «змiєм» у битвi,

Сонце засiяло в їхнiй хатi!
I мрiї дiвчинки стали крилатi,
Коли матуся наважилась
Пляшку iз «змiєм» розбити:
— Не буду бiльше пити!
Я наче в туманi дихала й жила,
Не вiдчувала нi холоду, нi тепла, —
Твердо сказала вона.
«Змiй зелений» хоч i тримає
Нас у мiцному кулацi,
Та побороти його у вiйнi

Хто рве й шматує пута злого
I прагне неба голубого,
А не похмурого й з дощем,
Пiд яким лиш серця щем.
Вставало сонце i лягало,
Оленка матiр цiлувала
I смiялась, як весна,
Що у рiдний край прийшла.
Й розбудила свiт вiд снiв
Дзвiнким спiвом солов’їв.

Качуровська Мар’яна Василiвна, 7 клас,
с. Голгоча, Тернопiльська область
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9.15

Моя сповiдь

Я стою на порозi дорослого життя. У цьому роцi закiнчую професiйно-технiчне училище. Вчусь, не гiрше iнших. У мене буде декiлька
престижних залiзничних професiй: сигналiст, приймальник поїздiв,
оператор поста централiзацiї. Але не впевнена, що отримаю гiдну
характеристику. Я «причастилась» до алкоголю. Коли i чому? У школi — вперше попробувала, в училищi — неначе стала вже дорослою,
а тепер — це норма. Люблю на вихiдних «красиво вiдпочити». На
жаль, подруг у мене мало. Коли приходжу на уроки, то про всi мої
«походеньки» вже знає майстер виробничого навчання. I знову —
мораль, дзвiнки додому. Якщо чесно, то такий приклад менi показала
мати, яка давно покинула. Виховує мене тато. Є ще бабуся. Вони теж
не хочуть, щоб я загубилась у тих «генделиках». Так, я розумiю, що
це може мене остаточно затягнути. I все-таки зриваюсь. Правда, вже
менше. Соромно перед одногрупниками. А як далi?
Скоро випуск. Повна самостiйнiсть i свобода. А якщо ще i роботи
не буде?
Я намагатимусь, боротимусь. У кожного є шанс. У мене, мабуть,
теж?
Болдарєва Юлiя Володимирiвна, 11 клас,
м. Лиман, Донецька область

9.16

Твiр-есе «Живи тверезо»

Якими очима ти дивишся на свiт? Тверезими чи п’яними? Що
бачиш навколо себе? Красу чи потворство, руїни чи будови? Чи подобається тобi все це? Навiть якщо нi, то ти не повинен прагнути
втекти вiд реальностi. Ми всi мрiємо бути здоровими, повноцiнними,
щасливими i багатими. Але всього цього можна досягти тiльки тверезо
дивлячись на свiт.
А який вiн, цей свiт? Кинь оком навколо — i не завжди побачиш
вишуканiсть, злагодженiсть, багатство. У бiльшостi випадкiв — роздратованiсть, агресiя, нерозумiння, хамство, бiднiсть, невихованiсть.
Що робити молодiй людинi, яка стає свiдком або учасником важкого
життя? До чого прагнути? Часто ти бачиш, як твої однолiтки, щоб
уникнути проблем, шукають засiб, який вiдволiкає — наркотики, алкоголь, цигарки. Чи варто тобi наслiдувати їх приклад? Звичайно, нi!
Є багато iнших задоволень i насолод у життi, якi ти не здатен побачити
п’яними очима.
Подивися навколо i зумiй побачити красу. А що таке краса? Чи
здатна зрозумiти це людина пiд впливом алкоголю? Звичайно ж, нi!
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Вийди на вулицю на свiтанку, подивися на небо, на сонце, що запалює
своїм промiнням росинку на травi, i вона стає дiамантом, який затишно
примостився на червоному оксамитi троянди. А зоряне небо вночi! Хiба
це не краса? Чи зможеш ти оцiнити його велич п’яними очима?
А ось мати тримає на руках немовля. Щасливi очi, теплий погляд.
Нiжнi руки притискають його до свого серця. Це краса материнства.
Чи може стати справжньою матiр’ю та, котра дружить iз чаркою?
Вiдповiдь очевидна!
А ось радiсне обличчя першокласника, твого братика чи сестрички. Вiн щасливий, що змiг вивести першу лiтеру тремтячою вiд
напруги рукою. I в рiдних рисах ти вбачаєш неперевершену красу.
I настрiй у тебе стає прекрасним, i ти радiєш разом з ним. I вiн бачить
перед собою твої щасливi очi.
Спробуй не бути байдужим до картини вiдомого художника.
Подивись — i вiдчуєш: справжня краса. Уважнiше глянь на тонкi лiнiї
архiтектурних ансамблiв, соборiв минулих вiкiв у старовинному мiстi,
i зрозумiєш, що таке краса, що не єдиним хлiбом може бути сита
людина. Надихнись цiєю красою i спробуй створити свiй, сучасний
шедевр.
Красу можна знайти в усьому. Треба тiльки вмiти її побачити,
дивлячись тверезими очима, а не через призму збiльшувального скла
склянки з алкоголем.
Повiр у себе! Обери тверезий спосiб життя — i свiт вiдкриє тобi
багато прекрасних таємниць.
Немiш Юлiя Русланiвна, 10 клас,
м. Костянтинiвка, Донецька область

9.17

Повернення,
або Сповiдь людини, яка обрала життя

Я знову напiдпитку. Ось по тiлу розливається приємне вiдчуття.
Мої ноги. Вони стали такими неслухняними. Вiдпочивайте, мої хорошi.
Мiй мозок. Там порожнеча, що пожирає всi мої негаразди.
У моїй головi немає нiчого, окрiм почуття ейфорiї. Усi проблеми
стали такими мiзерними. Та я взагалi забув про них!
Здається, я втратив роботу? У мене забрали останню надiю на
краще...
Чую жiнчин крик: «Совiстi ти не маєш, знову набрався! Яка з тебе
користь? Грошей заробити не можеш!»
Що вона таке верзе?! Та я ще той парубок! Я ж їй вiддавав усе:
дарував квiти, купував коштовнi речi. А вона таке каже!!!
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Я вiдчуваю, як мене переповнює гнiв. Можливо, тому люди й пиячать, що на них навалюється усе це: безробiття й безгрошiв’я, докори
рiдних, почуття вiдповiдальностi. Хоча...
Нi-нi! Я не п’яниця. Я просто людина, котру все дiстало. Ось
завтра розпочну нове життя, кину випивати...
Намагаюся пiдвестися, та ноги мене не слухають. Роблю ще одну
спробу — i вiдчуваю, як весь свiт перевертається. Мене пожирає темрява.
Я сиджу посеред базарної площi. Тут дуже гамiрно, звiдусiль лунають крики. Людей — як комашнi, i всi кудись поспiшають, штовхаючи один одного. Продавцi вихваляють свiй товар, покупцi торгуються.
Раптом я помiчаю, що люди постiйно кидають погляди саме на мене:
дехто — спiвчутливi, а дехто — вiдверто насмiшливi.
Не розумiючи, що вiдбувається, вiд хвилювання пiтнiю й тягнуся
до носовичка, який лежить у кишенi штанiв. Та що це? У мене немає
однiєї ноги!
Я — худий, обiдраний калiка, котрий жебракує. I я мушу просити
милостиню, адже це моя остання можливiсть прогодувати дiтей. На
душi стає так тяжко вiд усвiдомлення того, що тут, на цiй площi,
нiкому нi до кого немає дiла. Усi тобi чужi й байдужi до твого горя.
Хоча б одне знайоме обличчя побачити!
Раптом я аж здригнувся вiд несподiванки — бiля мене зупинилась
жiнка, так схожа на мою покiйну матусю. Її волосся, акуратно зiбране
в пучечок, вже починала вкривати сивина. Та це тiльки прикрашало
її. Очi випромiнювали тепло i бiль, який вона, мабуть, нещодавно
пережила. Менi здалося, що й у менi вона впiзнала когось рiдного.
«Синочку, а ти де втратив ногу?» — схвильовано спитала вона.
Я опустив очi. Менi нiчого було сказати. Я не пам’ятав, де мiг її
втратити: чи то на смiттєзвалищi грейдер переїхав, чи то на залiзницi
потягом зачепило, коли в черговий раз напився до непритомностi.
Жiнка швидко почала шукати щось у своїх кишенях. Згодом
простягнула менi якiсь грошi. «Мiй син втратив ногу пiд час обстрiлiв
у Дебальцевому. Я знаю, що значить жити й усвiдомлювати, що бiльше
не будеш здоровою людиною» — промовила вона.
«Не треба! Не треба!» — кричав я, i сльози котилися з моїх очей
градом. Менi було соромно за себе. Вона з подивом подивилась на мене
i, намагаючись заспокоїти, обiйняла за плечi...
— Татусю! Татусю! Прокидайся! Ти лежиш на холоднiй пiдлозi.
Ти можеш захворiти!
Та це ж донечка мене обiймає. Вона намагається менi допомогти.
Хоча ще вчора я змусив дiтей та жiнку серед ночi тiкати з хати.
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Я пригортаю свою кровиночку до себе i плачу, бо починаю згадувати сон, у якому я — знедолений iнвалiд, що через дурiсть свою став
калiкою, — намагаюсь хоч якось прогодувати родину.
То чому ж у реальному життi, маючи двi ноги, двi руки, я роблю
нещасними найрiднiших менi людей: перекладаю свої проблеми на них
та шукаю розради у пляшцi?
Що я роблю з нашим життям, зi своєю (колись щасливою!)
сiм’єю?! Яка подальша цiль мого iснування?
Вiд автора
Цю iсторiю я почула випадково вiд чоловiка, з яким їхала у маршрутцi. Я тримала в руках роздрукiвку положення про Конкурс, у якому зараз беру участь. Вiн спитав, чому мене цiкавить така не дуже
приємна тема. Я пояснила, що хочу написати творчу роботу, оскiльки
вважаю цю проблему актуальною для нашого суспiльства. Чоловiк
гiрко посмiхнувся i сказав, що менi пощастило, адже сиджу поряд
з п’яницею у минулому. Я не повiрила його словам. Та його сповнена
хвилюючих емоцiй розповiдь переконала мене у цьому.
Вже на прощання чоловiк сказав, що дав собi слово не пити до
того часу, доки не знайде вiдповiдь на питання: «Для чого людинi
дається життя i що таке щастя?»
Я теж часто замислююсь над цим, але не можу знайти остаточної
вiдповiдi. Мабуть, ми все життя її шукаємо. Сподiваюсь, що i мiй
знайомий продовжуватиме це робити...
Цiсар Катерина Андрiївна, 10 клас,
с. Дальник, Одеська область

9.18

Радiємо життю без горiлки

Нащо ту горiлку
Безперервно пити?
Чому ж ми не можем
Життю порадiти?

Нехай дiти нашi
Нiколи не плачуть,
П’яних маму й тата
Нiколи не бачать.

Чи, може, не вмiєм
Без спиртного жити?
Краще вже нiколи
Iз ним не дружити.

Щоб була щаслива
Дружина i дiти,
Треба чоловiку
Перестати пити.

Краще вся родина
Хай живе щасливо,
Це куди цiннiше,
Нiж вино чи пиво.

Щоб вас поважали
Родичi й сусiди,
Усе, що потрiбно —
Це тверезо жити.
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Нехай наша влада
Видає закони:
На спиртнi «напої» —
Суворi заборони.

Хай кожна людина
Подумає гарно,
Нащо усi сили
Витрачає марно.

Щоб здоровим бути
Й лiт багато жити,
Не треба нам, люди,
Алкоголю пити!
Левчун Наталiя Василiвна, 10 клас,
с. Корост, Рiвненська область

9.19

Людинi
Людино добра, схаменися!
Чому жуєш своє життя?
У дзеркало, будь ласка, подивися,
Спитай себе: «Невже це справдi я?»
Можливо, це тобi набридло?
В твоїй уявi лиш однi чорти.
Твоїй родинi це вже остогидло.
Та в змозi ти собi допомогти!
Чи хочеш ти так жити далi —
Iз пляшкою весь час на самотi?
Пияцтво — це лише страждання,
Не рiшення усiх проблем в життi.
Твереза ти — твереза й Україна!
Адже одна частинка ти її.
Не забувай, що ти — людина!
Закинь подалi пляшку навiки!
Щасливий той, чиє сумлiння
Чисте та прозоре, наче скло.
I не ганьби своє корiння,
Наскiльки б тобi важко не було.
Нехай у злагодi живе твоя родина,
Не завдавай же шкоди ти близьким.
I гасло це — Твереза Україна —
Ти пам’ятай! I стане краще всiм.
Богданова Iрина Вiкторiвна, 11 клас,
с. Маяки, Одеська область
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10
10.1

Як повернути суспiльству тверезiсть?
Алкоголю — НI!
Як виросту, то стану президентом,
Закрию алкогольнi пiдприємства.
Розвiю над суспiльством руйнiвний туман
I доведу, що краще не вживати цей дурман.
Я зацiкавлю всiх займатись спортом,
Радiти свiту, бачити його красу,
Щиро посмiхатись весняному сонцю,
I босонiж ставати на ранiшню росу!
Струк Роланд Степанович, 5 клас,
м. Тернопiль

10.2

Ми за життя без алкоголю! (Лист депутатам)

Шановнi дядi депутати!
Ми вас будемо благати
Тверезий закон прийняти.
Щоб нашi любi тати й мами
Без алкоголю жили з нами.
За дiтками доглядали,
В чарцi розваг не шукали.

Буває, лягають спати
З думкою, що п’яний тато
Прийде i всiх їх стане бити...
Дiти так не мають жити!

Подивiться й ви новини,
Що робиться в Українi!

Якби ви радилися з нами,
Заборонили б всi реклами,
Всю горiлку в магазинах,
Сигарети, пиво, вина.

П’янi батьки — дiти страждають:
Горять в пожежах, замерзають,
Часто утiкають з хати
У пiдвали ночувати.

А ми усi жили б здоровi
У мирi, злагодi, любовi.
Вiд алкоголю не страждали —
Щасливе б ми дитинство мали.

Хоч ще маленькi, добре знаємо:
Тiльки мудрi та тверезi
Здатнi добре працювати,
Рiдний край завжди любити,
Мiцну державу будувати.
Затворнюк Iрина Iванiвна, 5 клас,
с. Цеценiвка, Тернопiльська область
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10.3

Я за трезвый образ жизни!

Я за трезвый образ жизни!
Это должен быть закон.
И у нас в Верховной Раде
Должен быть он утверждён.

Трезвым быть намного лучше,
Чем в угаре винном жить.
Можно стать тогда богатым
И все блага получить!

Чтобы там всем прописали
Соки, минералку пить.
Бегать, прыгать, отжиматься,
Организм свой укрепить.

Следует, ребята, помнить,
Быть здоровым — это класс:
По земле гуляй свободно,
Красотой любуйсь природной...

И тогда начнёшь ты жить!
Здорово здоровым быть!
Ненахова Мирослава Игоревна, 10 класс,
г. Покров, Днепропетровская область

10.4

Смiливий хлопчик Петрик

Колись давно далеко за лiсами було одне королiвство. Воно було
маленьке, але дуже гарне. Там були чудовi знавцi своїх професiй:
столяри, кухарi, будiвельники i т. д. Всi вони робили свою справу як
слiд, до ладу. Тому королiвство з кожним днем процвiтало все бiльше
i бiльше.
Серед всiх цих людей була чудова родина кухарiв: батько, мати
i синочок Петрик. Мати готувала їжу для короля, а батько займався
купiвлею продуктiв. Петрик часто допомагав батькам.
Але були тi, якi заздрили такiй хорошiй славi королiвства. Це
був злий чорний чародiй. Не жалiючи сил, вiн вирiшив занапастити
королiвство.
Чародiй зробив зiлля. Тепер це зiлля мали скуштувати якнайбiльше людей. Щоб нiхто не здогадався про його каверзний план,
вiн вiдправив своїх слуг у виглядi продавцiв — продавати пагубний
«напiй».
Одного разу, коли старий кухар з Петриком були на базарi,
побачили, що з’явились новi продавцi, якi продавали дивний «напiй».
Цей «напiй» нiхто ранiше не куштував, тому всiм стало цiкаво, що це.
Кухар побачив, що всi купують його, i купив собi.
Дома батьки його i спробували. Спочатку не зрозумiли, що вiдбувається, адже вiн викликав якесь незрозумiле одурманення. Але його
хотiлося все бiльше i бiльше. Старий кухар кожний раз, коли йшов
на базар, завжди його купував. Iншi жителi королiвства теж його
купували. Лише король про це нiчого не знав.
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Через деякий час люди перестали сумлiнно виконувати свою
роботу, а невдовзi взагалi перестали туди ходити. Петрик бачив, що
його чудова сiм’я кудись зникає, а королiвство занепадає. Мати не
готує смачнi обiди, не приголубить, як ранiше. Батько все менше несе
додому їжi, тому що все витрачає на пагубний «напiй».
Тодi Петрик вирiшив розповiсти королю, що вiдбувається
у його сiм’ї i у всьому королiвствi, щоб той якимось чином допомiг.
Взяв свого ослика i вiдправився до замку короля. Король прийняв
хлопчика з повагою. Вiн був дуже вдячний Петриковi за небайдужiсть
i за те, що не побоявся прийти до нього.
Король здогадався, що це справа рук чорного чародiя. Вiн видав
указ, за яким було заборонено продавати такi «напої». А несумлiннi продавцi були покаранi.
Так життя в королiвствi й у Петрика в сiм’ї почало налагоджуватись.
Люди зрозумiли, як пагубний «напiй» може знищувати нормальне життя i приводити до хаосу. Невдовзi королiвство повернуло собi
минулу славу. Все стало як ранiше. Всi були щасливi, а Петрик —
найщасливiший.
Ковальчук Володимир Андрiйович, 1 клас,
м. Одеса

10.5

Моє ставлення до пива

Моє ставлення до пива — негативне.
У нас вдома немає алкоголю — i не виникає проблем. А коли
п’ють пиво дiти, я не розумiю, навiщо, адже їм у школi розповiдали, як
сильно це впливає негативно на здоров’я. Коли п’ють дорослi, бувають
автокатастрофи, виникають сварки у родинах, бувають випадки, коли
чоловiки пiднiмають руку на жiнку.
Якби пива не було, то люди стали б розумнiшими (алкоголь
впливає на розумовi здiбностi), не розлучались би одруженi, дiти не
втрачали б сiм’ї. Без пива всi б жили добре, менше було б невилiковних
хвороб, адже пиво вбиває печiнку.
Дiти, коли станемо дорослими, давайте заборонимо продаж
пива в нашiй державi. Будь ласка!
Я за здоровий спосiб життя.
За життя без алкоголю.
Кучеренко Костянтин Володимирович, 6 клас,
Пуща Водиця, м. Київ
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10.6

Тверезi батьки — щасливi дiти
Щаслива країна, щаслива родина,
У кожнiй родинi — щаслива дитина.
Та часто iз сiм’ями ось що буває —
Змiй Зелений те щастя вкрадає.
Розум затьмарює, душу вбиває,
Щастя i радiсть у всiх забирає.
Плачуть тодi i дiти, й дорослi,
Набридли їм п’янки i випившi гостi.
— Як вихiд шукати? Як щастя знайти?
— Бiй з нетверезiстю треба вести!
Сам ти тверезий — другим поможи,
Правильний шлях усiм покажи!
Треба без Змiя сiдати за стiл
I спiлкуватись з близькими, як слiд!
I прийде злагода в кожну родину,
Зробим тверезою всю Україну!
Грицай Тимур Сергiйович, 4 клас,
м. Старобiльськ, Луганська область

10.7

Защитите нас от алкорекламы!

Вам нравится смотреть телевизор? Думаю, что большинство людей ответит на этот вопрос утвердительно. И я точно знаю, что мои
сверстники любят проводить своё свободное время перед экраном
телевизора. Но сейчас я хочу поднять вопрос даже не о том, какие фильмы и передачи смотрят подростки, а обратить внимание на
обилие рекламы спиртных изделий в телеэфире.
С экранов на нас смотрят молодые, красивые и успешные, зачастую ещё и знаменитые люди, употребляющие спиртное. И складывается впечатление, что именно алкоголь — это путь к взрослой
и красивой жизни.
Но так ли это на самом деле? Если хоть немного задуматься,
то ответ становится очевиден. Ведь как человек, который находится в нетрезвом состоянии, может успешно вести бизнес, продуктивно работать и общаться с другими людьми? Не говоря уже о том,
что постепенно он теряет самое дорогое, что имеет — своё здоровье,
работу, семью.
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Любой алкоголь — всегда зло, раздор, болезни. Производители
алкоголя рекламируют свою продукцию ради своей финансовой
выгоды. И будут они процветать до тех пор, пока каждый не поймёт,
что за счёт его здоровья обогащаются и достигают успеха другие,
а не те, кто эту продукцию употребляет.
И чтобы люди не губили свою жизнь алкоголем, и особенно
это касается молодого поколения, я считаю, нужно создавать больше
рекламы, которая бы ярко и правдиво рассказывала о вреде
алкоголя и о последствиях его употребления. Чтобы человек
видел возможную «перспективу» и, может быть, это смогло бы когото вовремя остановить, а кому-то помогло посмотреть на свою жизнь
со стороны и задуматься, уберечься от ошибок.
Я за здоровый образ жизни! Наше будущее — в наших руках!
А наше будущее — будущее всего мира! Не дайте себя обмануть!
Матвиенко Владислав Александрович, 5 класс,
г. Лебедин, Сумская область

10.8

Ми живемо в страшнi часи
Ми живемо в страшнi часи,
Де задоволення панує всiм.
Хильнули чарочку — i «все в порядку»,
I забувають навiть про зарядку.
Та що зарядка? Забувають про сiм’ю,
I про дiтей своїх, i про рiдню...
Одне лиш тiшить — пляшка алкоголю,
Але приносить вона стiльки болю!
Навiщо вам здоров’я надривати,
Коли вiд чарки можна вiдмовлятись?
Займатись спортом, пiклуватись про родину
I завжди пам’ятати про свою дитину.
Найбiльша наша цiннiсть — це здоровi дiти.
Не дозволяйте продавати алкоголь неповнолiтнiм!
Палiння й алкоголь добра не принесуть,
А тiльки в пекло всiх нас приведуть.
Тож пам’ятайте, що життя у нас одне,
I треба завжди думати про це!
Шульга Орина Андрiївна, 8 клас,
м. Лисичанськ, Луганська область
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10.9

Захистiть нас вiд алкореклами!

Телебачення — один iз найпопулярнiших засобiв масової iнформацiї. Саме звiдти до нас доходить найбiльше новин зi свiту. Вiкове
розмежування вiдсутнє, адже бiля телеекрану полюбляють проводити
час вiд наймолодших до найстарших жителiв нашої планети. Керiвники телеканалiв створюють настiльки рiзноманiтне телеменю, що
мало хто, перемикаючи пультом канали, не зможе пiдiбрати собi щось
цiкавого для перегляду.
Звичайно, знайшлися люди, котрi змогли скористатися цим для
своєї фiнансової вигоди. Бо ж вiдрекламувати свiй товар у прямому
ефiрi популярної розважальної гри, цiкавого серiалу, випуску новин,
коли бiля екранiв знаходяться мiльйони очей, — досить вигiдно та
результативно. Iз власного досвiду можу сказати: даний товар є настiльки рiзноманiтним, що обов’язково знайде свого покупця.
На сьогоднi проблемою № 1 ми бачимо рекламу алкоголю
та тютюну. Продавцi хочуть представити оту гидоту у найпривабливiшому виглядi. Звичайно ж, це фiнансовий проект. Нiхто не думає
про наслiдки скоєного. Чарiвнi пляшечки, неприроднi кольори, зiрки
телеекрану з вишуканими келихами... Активiсти б’ють на сполох,
борються за заборону цих роликiв, вимагають законного захисту вiд
нашої влади... Щось вдається, але, переважно, «вiз i нинi там».
На мою думку, потрiбно облишити цю невдячну справу. Саме так
я почала думати пiсля того, як прочитала вислiв у соцiальнiй мережi:
«Если я на диете, это вовсе не значит, что не могу посмотреть меню».
Можливо, це не досить доречно, але все-таки...
Майбутнє нашої країни — це пiдростаюче поколiння. Для нас —
пiдлiткiв — звичайно ж, досить важливо сьогоднi обрати правильний
шлях. Та багато хто помиляється, що нас спокушають тi чи iншi
вiдеоролики. Телевiзор для нас — уже не таке велике диво. Для нас
уже недостатньо сидiти на диванi, «втупившись» у «голубий екран».
Ми хочемо дiяти, нас приваблює невiдоме. Такий свiт нам легко може
забезпечити мережа Iнтернет. Саме там ми самi собi господарi, адже
власноруч обираємо сайти, що нас цiкавлять, спiврозмовникiв у листуваннi, музику, кiно, iгри... Тому навiщо спихати всi бiди на людей,
котрi заради наживи переступають через усе: i людяне, i не зовсiм?
Людина будує свою життєву дорiжку власноруч. Тому нiяка
реклама та її заборона не зможе вплинути на особу, котра обрала правильний шлях. На мою думку, не потрiбно нi з чим боротися. Головною
необхiднiстю має бути контроль за тими законами, котрi хоча б
є в країнi, а також — i це основне — пропагувати тверезий спосiб
життя.
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Серед моїх ровесникiв круто бути струнким та пiдтягнутим. Наше
дозвiлля ми звикли проводити активно, органiзовуючи спортивноiнтелектуальнi змагання.
Ми є свiдками багатьох недоречних вчинкiв, але все-таки нашi
батьки показують нам гiдний приклад, допомагають обрати правильний шлях. У нас є мета, до якої ми йдемо.
У нашiй школi модно стало жити тверезо, все бiльше дiтей
долучаються до нашої справи. I жодна реклама чи антиреклама не
стане нам на завадi своїх принципiв та переконань.
Справжньою антирекламою алкоголю та тютюну буде власний
приклад кожного з тих, хто обрав тверезе життя.
Зибiна Єлизавета Миколаївна, 7 клас,
с. Першотравневе, Кiровоградська область

10.10

Мiй вибiр у життi — тверезiсть
Усi чекають манни з неба,
Що хтось покращить їх життя...
Але ж почати з себе треба,
Щоб мати гiдне майбуття!
I алкоголю в нiм — не мiсце,
Бо вiн розруху лиш несе,
Нехай любов, терпiння, святiсть
Будуть в серцях понад усе.
I «за здоров’я», й «на здоров’я»
Не пiднiмаймо чарку повсякчас:
Так ми лиш слабшими стаємо,
I ворог нас здолає враз.
Я вiрю в європейську Україну,
Тверезу, мирну i щасливу!
Життям крокую впевнено й смiливо,
Не тiльки мрiю, а й активно дiю.
Ти, друже, теж приєднуйся до мене:
Разом ми змiнимо життя,
Адже почати з себе треба,
Щоб мати гiдне майбуття!
Мосiйчук Павло Романович, 9 клас,
с. Берестовець, Рiвненська область
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10.11

Живи круто!

Багато рокiв тому людство не знало, що iснує «напiй», який може
вбити людину. Люди вважали, вживаючи алкоголь, що вони стають
смiливiшими, здатними до багатьох вчинкiв. Але чи можуть призвести
вчинки в нетверезому станi до добра?
Алкоголь — смерть. На жаль, спиртнi «напої» тепер вживають
усi. Деякi дiти, якi не досягли 16 рокiв, ще й вихваляються цим, адже
переконанi, що хизуватися пляшкою пива — це модно. Переглядаючи
фотографiї пiдлiткiв, молодi, помiчаю, що найбiльше зустрiчається
одна й та ж сама картина: сфотографований (або й сфотографована!)
на фонi бару з пляшкою. Як прикро, що ровесники не розумiють
шкiдливого впливу алкоголю на органiзм людини. Адже повиннi почути (зрозумiти!): алкоголь нерiдко призводить до передчасної смертi
людей у досить молодому i продуктивному вiцi i згубно впливає на
продовження роду.
Найбiльше спиртних виробiв вживають на святкуваннi Дня
народження або iншого свята. Але ж можна обiйтися i без них!
Тверезе життя — щасливе життя. Я впевнено можу це сказати.
I життя занадто коротке, щоб вбивати його.
Я вважаю, що у вихованнi майбутнього здорового поколiння дуже
важливу роль вiдiграє телебачення. Дуже прикро, що у кожному
кiнофiльмi для дорослих (а їх, звичайно, дивляться i дiти) усi п’ють
спиртне — i з радостi, i з горя, при будь-якiй зустрiчi... — «гарний»
приклад!
Упевнена: потрiбно забрати з екранiв телевiзора алкоголь
зовсiм, а натомiсть створити передачi, наводити приклади, переконувати змiстом фiльмiв, що алкоголь — це зло, яке призводить до
страшних наслiдкiв, а здоровий спосiб життя — це круто!
Тверезе молоде поколiння — це тверезе щасливе майбутнє людства. I я обираю тверезе життя!
Ткачук Алiна Михайлiвна, 8 клас,
с. Джулинка, Вiнницька область

10.12

«Заполнители» пустоты — болезнь общества...

История человечества — это бесконечная череда событий, которые в своей основе являются борьбой за свободу. И тем не менее,
некоторые индивидуумы постоянно стремятся впасть в какую-нибудь
зависимость. Вот и к употреблению того или иного вида подобных
веществ они приходят по-разному. Некоторые — от горя, другие от
нехватки новых эмоций. А кто-то и от избытка денег. Я думаю, это
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является своеобразным способом заполнить пустоту. Нехватка ощущений или эмоциональная пустота — вот что является определяющим.
Потребность в её заполнении сама по себе — это вполне нормально. Но
появление пустоты не является здоровым. И тут надо разбираться, от
чего люди имеют такую тенденцию.
Обычно употребление «пустотозаполнителей» является результатом больного состояния общества. Неспособность человека справиться
со своими проблемами влечёт за собой депрессивное состояние. В здоровом обществе уменьшаются такие инциденты.
Доступность ухода от проблем или перехода в другие состояния люди находят в этих веществах. Алкоголь, наркотики и даже те
же видеоигры могут быть своеобразными антидепрессантами. Именно
поэтому в странах с плохой экономикой больше алкоголиков и наркоманов. И проблема не лежит на поверхности. Чтобы её искоренить,
нужно копать глубже чем, например, поднимать цены на алкоголь.
Человечеству надо искать способ ухода от эмоциональных
пустот. Борьба за свободу не только внешняя. Она должна быть
и внутри каждого из нас. Это надо понимать тем людям, которые рассказывают детям о вреде веществ, вызывающих зависимость. И пусть
не получится быстро и сразу искоренить проблему до конца, но попробовать всё-таки стоит.
Курсин Никита Дмитриевич, 8 класс,
г. Харьков

10.13

Я мрiю про тверезе суспiльство

Iз найдавнiших часiв кожне столiття приносило людству важкi
випробування. Були важкi хвороби, епiдемiї, що забирали цiлi сiм’ї,
навiть села i мiста. Та людський генiй знайшов силу побороти це лихо.
Однак у людства двадцять першого столiття залишається не
побореною страшна хвороба — алкоголiзм. Це дуже небезпечна i пiдступна проблема не тiльки для людини, яка вживає спиртне, але
й для тих, хто її оточує. Адже пiдступний зелений змiй забирає розум,
отруює душу, заслiплює очi, i людина не помiчає, як втрачає здоров’я,
а через її поведiнку страждають близькi люди.
Особливо прикро те, що алкоголiзм торкається молодого поколiння. Знищується молодий цвiт нацiї.
Чому ж у нашiй країнi така мiцна руйнiвна сила алкоголю?
Адже з найдавнiших часiв у нас зневажали п’яниць. Їх висмiювали
у народних анекдотах, прислiв’ях, приказках. Осуджували п’яниць
i класики нашої лiтератури, доводячи, що горiлка призводить до повної деградацiї особистостi. Нi Чiпка Варениченко, головний герой
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роману Панаса Мирного та Iвана Бiлика «Хiба ревуть воли, як ясла
повнi», не змiг заглушити душевний бiль у шинку, нi добрий хлiбороб та гарний стельмах Омелько Кайдаш, герой повiстi Iвана НечуяЛевицького «Кайдашева сiм’я», не залив «давнє лихо» — панщину
та сiмейнi негаразди оковитою. Скалiчена пиятикою душа Чiпки хоч
i протестує, та врештi горiлка штовхає його на слизький шлях розбiйництва. А Омелька Кайдаша п’яне марення заводить у ставок, де
й закiнчується безславно його життя.
Як бачимо, алкоголь не стає вирiшенням жодної проблеми, а навпаки — породжує багато iнших. Спиртнi вироби погiршують здоров’я,
фiзичний стан, зовнiшнiй вигляд людини. Врештi ця проблема стає
соцiальною. Вiд неї страждає в першу чергу сiм’я, а також усе суспiльство.
На мою думку, ми повиннi зупинити це лихо зараз, в цей момент.
Адже люди, якi вживають алкоголь, втрачають здатнiсть наполегливо
i творчо працювати, можливiсть об’єктивно оцiнити ситуацiю. То чи
потрiбнi такi сини i дочки нашiй Українi? Яким буде її майбутнє
поколiння? Такi питання повиннi заставити нас задуматись над цiєю
болючою проблемою. Особливо це актуально зараз, коли потрiбно
об’єднати всi зусилля заради подолання тих викликiв, якi ставить
перед нами життя. Саме тому нам потрiбно усвiдомити, що алкоголь
у цiй справi зовсiм не потрiбен. Вiн завжди буде перешкодою до
втiлення наших цiлей та iдей.
Отже, зробiмо правильний життєвий вибiр i проаналiзуймо своє
життя та вчинки. Нам потрiбно зрозумiти, що тверезе життя — запорука щасливого майбутнього. А для цього, я вважаю, потрiбно кожному
прикласти хоч трохи зусиль.
Хай iз екранiв телевiзорiв рекламують не алкоголь, а новi
спортивнi комплекси, стадiони, оздоровчi заклади, куди iз задоволенням буде приходити молодь.
Добре було б обмежити час продажу алкоголю, що вже
спостерiгається у деяких регiонах. Хай люди усвiдомлять переваги
здорового способу життя, а товстосуми не набивають свої кишенi за
рахунок здоров’я нацiї.
Хай частiше звучать гасла «Алкоголь i здоров’я — несумiснi»,
«Алкоголь — шлях до злочину», «Ми за тверезий спосiб життя».
Я впевнена, що люди все-таки усвiдомлять перевагу тверезого
суспiльства, i ця ганебна проблема не буде такою поширеною. Моя
мрiя про тверезе суспiльство обов’язково стане дiйснiстю.
Вербицька Тетяна Володимирiвна, 10 клас,
смт Заводське, Тернопiльська область
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10.14

Боюся померти

Лiза, 11 рокiв:
«Я прокинулась. Навколо пiтьма, мене нiхто не любить, а все
через неї.
Все почалось з депресiї мами. Спочатку трохи, потiм бiльше,
а потiм — байдужiсть. Батько намагався зупинити її, але його слабкодухiсть i небажання завдавати травм зупинили його.
Любов. Що це?
Два роки я не вiдчувала нi ласки, нi тепла, не чула гарних слiв.
Я забула, як це. Проте я потребую їх.
Я була малою i не розумiла, як зупинити матiр. Вона iгнорувала
мене, а тепер взагалi забула, що я iсную. Iнколи маму трясе вiд
перенасичення, їй боляче, її свiдомiсть уже не та, що ранiше.
Менi її шкода, бо я люблю її, а вона мене — нi.
Батько згодом пiшов iз сiм’ї. Бабуся приносить менi їсти та проводить зi мною час. Проявляє турботу, придiляє увагу.
Увага... Це важливо... Мабуть...
Я боюсь померти i боюсь втратити...»
* * *
Люди дуже лякаються смертi, i я теж боюсь. Особливо, коли вона
спричинена речовиною, яка є у вiльному доступi на прилавках будьякої сучасної крамницi.
Заберiть! Закрийте! Заборонiть! Зробiть хоч щось, чорт
забирай!!!
Вона вбиває людей, серед яких можуть бути вашi близькi. Алкоголь завдасть вам болю, навiть якщо ви не будете його вживати.
* * *
...Потрiбно вiдволiктись вiд цих подiй.
«Я виросла. У мене донька. Я люблю її, а вона мене. Усе, чого не
було у мене, тепер є в неї».
Знаєте, це дивно, що проста речовина здатна змiнювати людей
та вбивати їх. Тверезiсть — це як бронежилет проти «куль»
алкогольного впливу.
Хочеш померти — пий.
Хочеш радiти — знайди альтернативу.
Любiть Всесвiт, а не пляшку.
Овсяник Владислав Олегович, 10 клас,
м. Новий Роздiл, Львiвська область
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10.15

Час настав
Час згадати Господа завiти,
Не впадати нам в самообман.
Вже давно накласти треба «вето»
На наркотик, алкоголь, дурман.
Час настав i треба вже спинитись.
Це — неправда, що немає вороття.
Як почнемо всi тверезо жити,
То чекає нас прекрасне майбуття.
Час спинитись, озирнутися навколо —
Поруч — дiти, вони дивляться на вас.
Зараз дивляться, але замкнеться коло,
Тодi пiзно буде, схаменутись час!
Час настав, i треба всiм спинитись!
Навiть тим, хто зовсiм не почав.
Слухайте усi, я вас благаю:
Схаменiться, люди, час настав!
Час спинитися, доки не пiзно!
Час спинитись, доки рiд свiй не згубив!
«Час спинитися!» — благаю я всiх слiзно.
Час спинитись, доки Ангел не трубив!
Амелiна Ганна Олександрiвна, 10 клас,
селище Клебан-Бик, Донецька область

10.16

Я — за тверезе життя!

Я — за тверезе життя! Чому? Бо розумiю, що алкоголь та цигарки шкодять здоров’ю. Я не розумiю: чому люди п’ють та палять,
усвiдомлюючи шкоду вiд цих «задоволень»?
На мою думку, усе починається з дитинства.
Маленькi дiти — як губки: усе всмоктують з навколишнього свiту.
Вони бачать батькiв, якi п’ють та палять, а потiм копiюють
їх. А пiдрiсши трохи, потай крадуть цигарку та спиртне й пробують
на смак. «Заборонений плiд» затягує молодь у тенета залежностi.
Ще одна прикра причина одурманення молодi та свiту — слабкодухiсть та вiдсутнiсть своєї думки. У мiстах i селах часто зустрiчаються групи хлопцiв та дiвчат з пляшками та цигарками. На питання:
«Чому ви так робите?» — чуєш прикру вiдповiдь: «Це модно, усi так
роблять».
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Пiдлiток, потрапляючи в компанiю, бачить, що всi палять та
п’ють, а дехто навiть уживає наркотики. I щоб не бути «бiлою вороною» робить те саме, аби бути прийнятим колективом, бути «крутим»,
«модним».
Найбiльшої шкоди ця «мода» завдає дiвчатам: вони швидше звикають до отруйних «насолод». I якi ж будуть дiти в цих дiвчат?!
Слабкi, схильнi до пагубних звичок нащадки. А може, нiяких дiтей
не буде через понiвечене жiноче здоров’я?
Мiй план оздоровлення нацiї такий:
• по-перше, треба вилучити рiзноманiтну рекламу про
цигарки та алкоголь зi ЗМI.
• по-друге, карати штрафом та громадськими роботами
батькiв, якi недогледiли дiтей.
• по-третє, знищити всi види алкоголю й марки цигарок,
а людей силомiць переводити на здоровий спосiб життя. А в занадто складних випадках лiкувати залежних «хворих».
З таким планом дiй наша нацiя буде здоровою та щасливою,
а країна заможною!
Насєдкiн Олексiй Вiталiйович, 10 клас,
с. Половинкине, Луганська область

10.17

Я мрiю про тверезе суспiльство

Алкоголь в життi людини
Перше мiсце має,
I чому життя так склалось —
Людство i не знає.

I з довкiллям, з природою
В тiснiй дружбi жили,
Що вона їм дарувала —
Те пили та їли.

Людство навiть не береться
По iншому жити.
Кажуть: «Предки нашi пили —
I ми будем пити».

Може буть, i в тi часи
П’янство процвiтало,
Та, здається, у наш час
Навiть гiрше стало!

Тiльки нашi предки жили
Зовсiм в iншу еру:
Промисловiсть не бруднила
Землю й атмосферу,

Тепер не тiльки чоловiкам
Дозволено пити.
П’ють i мами, в яких ростуть
Малесенькi дiти.

Хiмiєю врожаї
Вони не травили,
Їм комп’ютери й айфони
Очi не слiпили.

Статистика невловима
Звiсткою лякає:
Кожен день мiльйон вiд п’янки
На землi вмирає.
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П’яний водiй на дорозi
Не зумiв рулити —
Сам загинув i вбив тих,
Що хотiли жити.

Ви уявiть пiдприємство,
Де не випивають,
Там зарплатню гарну платять
I прибутки мають.

I не тiльки на транспортi,
На будь-якiй роботi
П’янi люди для суспiльства —
То зайвi клопоти.

I на швидкiсних дорогах
Переваги видно:
Там, де водiї тверезi,
Й знакiв не потрiбно.

Та суспiльство тую п’янку
Саме провокує!
Тепер навiть телевiзор
Спиртне рекламує.

Оптимiстами будемо —
То здiйсниться мрiя:
Переможе земне людство
Зеленого змiя.

Телебачення щодня
Рекламу ганяє,
Та ще й «гордiсть України» —
Бренди виставляє.

Якщо будемо боротись —
Лихо нас покине.
I наркотики, й спиртне
В минулому згинуть.

Я звертаюся до влади
I до тата й мами:
Урятуйте нас, дiтей,
Вiд тої реклами!

Ось ми, дiти, розумiєм,
Як правильно жити:
Щоби всiм нам веселитись —
Не потрiбно пити.

Бо реклама та несе
Горе всiм щомитi.
Сотнi сiмей зруйнованi
Й знедоленi дiти.

Ще й дорослi зрозумiють,
Є така надiя:
Тi, хто п’є, то не герої —
То раби у змiя.

Чи зможе колись людина
Змiя зупинити?
I чи зможе в майбутньому
В тверезостi жити?

На останок скажемо вам,
Така думка наша:
П’янка — то не необхiднiсть,
То є слабкiсть ваша.

I чи здатне наше людство
Спиртне вiдштовхнути,
Щоб в безумствi добровiльнiм
Бiльше не тонути?

Об’єднайтеся пiд гаслом,
Горлицi й соколи:
«Предки пили, а ми пити
Не будем нiколи!»

Коли зможуть земнi люди
Просте зрозумiти?
Де тверезi тато й мама —
Там щасливi дiти!

Нехай буде нашим брендом
Праведнiсть й сумлiння.
Нехай землю заселяє
Тверезе поколiння.
Шевель Галина Вiкторiвна, 9 клас,
с. Рубанiвка, Херсонська область
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10.18

Твереза молодь — свiтле майбутнє України

Тверезий спосiб життя — це шлях до успiху, щасливого та радiсного майбутнього. А як вiдомо, майбутнє кожного суспiльства, кожної
держави залежить вiд її молодi.
Ми — сучасна молодь України — повиннi бути за тверезий спосiб
життя, всiляко пропагувати його та пiдтримувати iдеї тверезостi.
В сучасному суспiльствi, зокрема серед молодi України, гостро
стоїть проблема алкоголю. Значний вiдсоток молодого поколiння
вживає алкогольнi вироби, не замислюючись над тим, який згубний
вплив це має на їхнiй органiзм та взагалi, що руйнує їхнє подальше
життя.
Якщо подумати, то дiйсно — алкоголь ще нiкого не зробив щасливим та успiшним, вiн лише ламає долi людей, руйнує їх майбутнє
та особистiсть, замiнюючи реальне життя маревом iлюзiй. Невже ми
прагнемо такого життя? Який в ньому сенс? Всiм нам варто чiтко
усвiдомити, що алкоголь — це наче прiрва наших мрiй, нашого щастя,
успiху та радостi.
Жити тверезо — це бачити всю красу навколишнього свiту ясними очима, це свiтлий плин думок й щирих, справжнiх емоцiй та
почуттiв, це внутрiшнiй стан душi, що дає змогу вiдчувати гармонiю
чистоти серця та розуму. Все це є запорукою щасливого та успiшного
майбутнього. I основне наше з вами завдання — створити в нашiй
державi атмосферу тверезостi, в якiй зростатимуть майбутнi
поколiння.
Всi ми повиннi дотримуватися тверезого способу життя та бути
тверезим прикладом для iнших, не пiддаватися алкогольнiй спокусi — i тодi ми виховаємо свiдомих, щасливих, успiшних та здорових
громадян тверезої країни — України.
Абрамович Володимир Юрiйович, 10 клас,
м. Сарни, Рiвненська область
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