
Сірко (українська народна казка) 
 

Українська аудіо казка Про Сірка (Станіслав Станкевич, художнє 
читання) 
 
1. Слухати казку: 

 
https://kampot.org.ua/ua_kazku/kazka_ua/aydio_kazku/80-audio-kazka-pro-psa-sirka.html 

 

 (00.50-06.55) 

1. Перегляньте  слова у  словнику.   

Словник 

віддячити –  

жати –  

жнива –  

копна –  

жито –  

гречані галушки –  

затовчити –  

попиктися (щоб не попікся)  -  

весілля –  

 

 

 

 

https://kampot.org.ua/ua_kazku/kazka_ua/aydio_kazku/80-audio-kazka-pro-psa-sirka.html


2. Послухайте  казку та виконайте тест. 

1. Хазяїн  прогнав  Сірка від себе, бо він був  

А. дуже лютий  
Б. не здатний до хазяйства  
В. старий та дурний 
 
2. Вовк хотів  
А. допомогти Сірку  
Б. вкрасти дитину  
В. злякати хазяїна Сірка  
 
3. Вовк 
А. обманув собаку  
Б.зробив все по плану  
В. втік з дитиною.  
 
4. Після того як Сірко приніс дитину , хазяїн   
А прогнав собаку 
Б. взяв Сірка додому  
В. почастував, а потім прогнав  
 
5. Сірко зазвав  вовка на весілля, щоб   
А. тому не було холодно  
Б. пригостити його  
В. щоб віддячити йому 

 

6. Сірко обгодував і упоїв вовка так, що він  
А. заспівав  
Б. завив  
В. заснув під столом  
 
7. Сірко допомог вовкові 
А. втікти 



Б. сховатися  
В. знайти їжу.  
 

 

3. Додайте необхідні прийменники у речення. 
 
1. Хазяїн бачить, що Сірко ___ хазяїства нездатний.  
2. Як вийде твій хазяїн ___ жінкою жать і вона дитину положить ____ 

копою, то я візьму дитину.  
3. Жінка і жне ________ чоловіка.  
4. Я тебе зазву у хату та віддячу тобі ____ те, що ти мені добро зробив.  
5. Сірко увів його у хату та і посадовів _____ столом.  

 
4. Поставте слова в дужках у правильні  форми.   
 

1. Хазяїн бачить, що  ______(він)  нічого не буде.  
2. Цей Сірко никае ____________  (поле). 
3. У жнива той  чоловік та жінка вийшли ___________ (поле) жать.  
4. Вовк несе дитину _______(поле).  
5. Сірко приніс ____________ (дитина)  ______________(той чоловік).  
6. Він садовить Сірка ___________(стил).  
7. Треба подякувати __________ (вовк).  
8. Я тебе зазову  __________(хата) та віддячу________ (ти)  за те, що ти 

________(я) зробив.  
9. Сірко і ліг ________________ (вовк).  
10. Сірко вивів  _______ (вовк)  аж ____  _________ (поле).  

 
5. Викоростовуючи текст, перекажить казку у непрямі мові.  
 
6. Складить  речення  з поданими нижче словосрлдученнями. 
 
1. Виддячити кому-небудь  
2.   часом не зробити чого-небудь,  
3.  зробити вигоду  



4.  поки ого (ії) віку  
5. дати раду кому-небудь.  

 

7. Перегляньте ще раз відеофрагмент та додайте необхідні слова та 
висліви у речення. Перевірьте себе по тексту відеоінтерв’ю. 

А. У _______________ чоловіка був _____________ Сірко - 
__________ старий, що ____________ нічого не буде, що він до хазяїства 
__________, і _____________ його від ________. Цей Сірко 
______________ по полю, коли це __________ до ________вовк.  

Б. У жнива той _____________ та жінка ____________ у поле жать. 
Жінка __________ свою __________дитину __________________, а 
_____ і жне коло ___________. Коли це вовк __________житом, та за ту 
___________________ - і несе _______ полем.  Сірко __________ вовком. 
_______________ його. А чоловік ___________: - Лови його, Сірко! 

 

Текст казки. 

Був собі в одного чоловіка собака Сірко, та такий старий, що і гавкати вже 

не міг. Узяв хазяїн та й прогнав його від себе. Бігає Сірко по полю, і так йому 

гірко: «Скільки років я хазяїнові вірно служив, годив, добро йому робив, а 

тепер вже на старості літ він мені шматка хліба жаліє і з двору прогнав». 

Ходить він так, думає; коли це приходить до нього вовк та й питає його: 

– Чого ти тут ходиш? 

Сірко йому відповідає: 

– Що ж, брате, прогнав мене хазяїн, от я й ходжу тут. 

Тоді вовк йому: 

– А зробити так, щоб тебе хазяїн ізнову прийняв до себе? 

- Сірко каже: 



– Зроби, голубчику, а вже чимсь тобі віддячу. 

Вовк відповідає: 

– Ну, гляди: як вийде твій хазяїн із жінкою жати, і вона дитину положить 

під копою, то ти будеш близько ходити коло того поля,– щоб я знав, де те 

поле,– ось тут-то то я візьму дитину, а ти будеш віднімати у мене ту дитину, 

тоді наче я тебе злякаюсь, та й пущу її. 

Ось настали жнива. У жнива той чоловік і жінка вийшли в поле жати. Жінка 

поклала свою маленьку дитину під копою, а сама жне коло чоловіка. Коли це 

– біжить вовк житом, та за ту дитину – і несе полем. Сірко за тим вовком, 

доганяє його, а чоловік кричить: 

– Лови його, Сірко! 

Сірко якось догнав того вовка, відняв дитину, приніс до того чоловіка та й 

віддав йому. Тоді той чоловік вийняв з торби хліб і кусок сала та й каже: 

– На, Сірко, їж – за те, що не дав вовкові дитини з’їсти! 

Ото ввечері ідуть з поля, беруть і Сірка. Прийшли додому, чоловік і каже: 

– Жінко, вари лишень гречані галушки та добре їх салом затовчи! 

Тільки вони зварились, він садовить Сірка за стіл, сів сам коло нього та й 
каже: 

– А сип, жінко, галушки, та будемо вечеряти. 

Жінка й насипала. Він Сіркові набрав у полумисок: так уже йому годить, 

щоб він часом гарячим не попікся! 

Ото Сірко й думає: «Треба ж мені віддячити вовкові за те, що він мені таку 

послугу зробив». 



А той чоловік, діждавши свята, віддає свою старшу дочку заміж. Сірко 

пішов у ліс, знайшов там вовка та й каже йому: 

– Прийди в неділю ввечері до нашого городу, а я тебе введу в хату та 

віддячу тоді за те, що ти мені добро зробив. 

Ото діждав вовк неділі, прийшов на те місце, куди йому Сірко сказав. А в 

той самий день у того чоловіка було весілля. Сірко вийшов до вовка, увів у 

хату і посадовив його під столом. Потім Сірко взяв на столі пляшку горілки, 

м’яса доволі і поніс під стіл. Люди хотіли того собаку бити, а чоловік і каже: 

– Не бийте Сірка: він мені добро зробив, то я й йому добро буду робити, 

поки його й віку. 

Сірко бере, що краще на столі, та подає вовкові, нагодував і упоїв його так, 

що вовк не витерпів та й каже: 

– Буду співати! 

Сірко каже: 

– Не співай, бо тут тобі буде лихо!  

Та Сірко тому ще шматок м'яса. Вовк з'їв то м'ясота й каже: 

– Отепер уже буду співати! 

– Не співай! 

– Ой, не витрімаю – співатиму! 



Та як завиє під столом! Люди посхоплювались,– туди-сюди, деякі хотіли 

бити вовка. 

А Сірко й ліг на вовка, наче хоче задушити його. Хазяїн і каже: 

– Не бийте вовка, бо ви мені Сірка уб’єте! Він і сам йому раду дасть! 

От Сірко вивів вовка аж на поле та й каже: 

– Ти мені добро зробив, а я тобі! 

Та й попрощались.  

 

Ключи 

1 А 

2 А 

3 Б 

4 Б 

5 Б 

6 А 

7 А 

 
 



Мультиплікаційний фільм 

ЖИВ БУВ ПЕС 

 Жив-був пес (1982). Мультиплікаційний фільм режисера Едуарда 
Назарова, створений за мотивами української народної казки «Сірко». 
Спочатку текст мультфільму був російськю мовою, а пісні - українською. 2012 
року його повністю доозвучили українською. Над сценарієм мультика режисер 
працював цілий рік. Акторами оригінального озвучення виступали: Едуард 
Назаров - оповідач, Георгій Бурков - Пес, Армен Джигарханян - Вовк. 
Мультфільм посів перше місце на V міжнародному кінофестивалі казкових 
фільмів у Данії в 1983 році. 

 

Дивитися: 

https://www.youtube.com/watch?v=DlWd1SYOS40  

https://www.youtube.com/watch?v=ubPs5xlguLY 

 

 

Фрагмент 1 

 (00.00– 02.50) 

 

1. Перегляньте  слова у  словнику 

справно 

нюх 

ніб  

соловей 

косити 

в’язати 

загрибати 

коник 

https://www.youtube.com/watch?v=sCiMkipAv0w
https://www.youtube.com/watch?v=sCiMkipAv0w
https://www.youtube.com/watch?v=sCiMkipAv0w
https://www.youtube.com/watch?v=sCiMkipAv0w
https://www.youtube.com/watch?v=DlWd1SYOS40
https://www.youtube.com/watch?v=ubPs5xlguLY


2. Перегляньте ще раз мультфільм та додайте необхідні слова та 
висліви у речення. Перевірьте себе по тексту. 

А)  

В одному селі жив _________ пес. Ціле життя ніс він службу_______, та 

ось постарів: і ________, і око не те, і ноги _______. Господарі у нього були 

люди добрі і все терпіли. 

Б)  

Вовк:― - Боже, помогай! Ти шо, по деревах ________? 

Пес: - Так ось ... пташку ... хотів ... 

Вовк: - Ага. 

Пес: - Так я це ... Гуляв ... гуляв ... 

Вовк: - Ага ... ________? 

 

В. - А пам'ятаєш, як ____________? 

П. - Так я теє... 

В. - Ну так. Робота така, еге ж? А я все життя тут _________ і ніхто мені сам 

_________ не дасть. 

П. - Так я теє... 

В. - Тепер як я. Ха-ха-ха! ..  

 

Ранок другого  дня: 

П. - Дитину не _________? 

В. - Так шо йому ____________ ?! 



П. - Ну бувай! 

 

У хаті: 

 І став пес жити як і ___________. Навіть ще краще. Зчасом 

__________________колишні негаразди. Все забулося. 

 

 
 

 

 

 

 В одному селі жив колись пес. Ціле життя ніс він службу справно, та 

ось постарів: і нюх не той, і око не те, і ноги ніб не свої. Господарі у нього 

були люди добрі і все терпіли. 

Пісня 
Та косив батько, косив я, 
Та и викосили солов'я 
Соловей у саду тьох да тьох. Канарейочка... 
 
Приспів: 
Роман косить, Гапка в'яже, Катерина загріба, 
Грицько воли напува, Ганна воду витяга. 
Ой, мамо, люблю Гриця. 
Гриць на конику вертиться. 
В Гриця шапка до лиця, 
Люблю Гриця молодця. 
 
Ранок:  

― А-А-А!!! 



(02.50 – 07.08) 

 У лісі  

(звучить пісня «Ой до бору стежечка»  ) 

 

Вовк:― - Боже, помогай! Ти шо, по деревах лазиш? 

Пес: - Так ось ... пташку ... хотів ... 

Вовк: - Ага. 

Пес: - Так я це ... Гуляв ... гуляв ... 

Вовк: - Ага ... Вигнали? 

В. - А пам'ятаєш, як ти мене ганяв? 

П. - Так я теє... 

В. - Ну так. Робота така, еге ж? А я все життя тут тиняюсь і ніхто мені сам 

кісточку не дасть. 

П. - Так я теє... 

В. - Тепер як я. Ха-ха-ха! ..  

 

Ранок другого  дня: 

П. - Дитину не пом'яв? 

В. - Так шо йому зробиться ?! 

П. - Ну бувай! 
 

У хаті: 

 І став пес жити як і попервах. Навіть ще краще. Зчасом забулися 

колишні негаразди. Все забулося. 



Фрагмент 2    (07.10 – 9.20)   

У лісі. Зіма 

П. - Я тея...  

В. - Шо? Знову? 

П. - Не! Того! Їсти хочеш? 
 

 Під столом: 

Вовк:―Зараз заспіваю!!! 

Пісня: 

Ой там на горі, ой там на крутій, 

Ой там сиділо пара голубів. (2) 

 

Вовк: - А тепер таки заспіваю! 

 
На вулиці: 

П. - Ну, ти , теє.. 

В. - Спасибі! 

П. - ааа... 

В. - Ти заходь, коли що! 

 

http://www.vothouse.ru/img/mult/20140324/zhil-byl-pes_scho-opyat.jpg
http://www.vothouse.ru/img/mult/20140324/zhil-byl-pes_scho-opyat.jpg
http://www.vothouse.ru/img/mult/20140324/zhil-byl-pes_citaty-tochno-spoiy.jpg
http://www.vothouse.ru/img/mult/20140324/zhil-byl-pes_citaty-tochno-spoiy.jpg


 
 

Музика 

У мультфільмі звучать три українські народні пісні: жартівлива «Та 
косив батько, косив я», балада «Ой там на горі», петрівка «Ой до бору 
стежечка» (у стрічці звучить з третьої строфи – «Щоб до мене соловей 
прилітав») та фрагмент танцю «Ой лопнув обруч».  

У титрах не вказані джерела цих записів. Це породило багато 
неправдивої інформації щодо музики, використаної у мультфільмі. Зокрема, 
тривалий час вважалося, що в мультику звучать записи відомого автентичного 
фольклорного ансамблю із села Крячківка Пирятинського району Полтавської 
області. Про це йдеться у багатьох засобах масової інформації. Хоча у 
жодному інтерв’ю режисера Е. Назарова підтвердження цієї версії нема. 

Усі знавці репертуару й особливого виконавського стилю ансамблю з 
Крячківки одразу ж можуть визначити на слух абсолютну відмінність між 
оригінальними записами ансамблю 70-80-их рр. та звуковою доріжкою з 
мультфільму. На думку фахівців, «ансамбль майстрів» з Крячківки 80-их років 
вирізнявся характерними й неповторними тембрами голосів, особливою 
(крячківською) фактурою і рідкісною злагодженістю звучання, завдяки 
багатолітній «зіспіваності» учасників гурту. Зокрема, виконавський стиль 
Крячківки можна почути у відомому фільмі Ніни Жежери "Ой у полі древо".До 
того ж, крячківський варіант балади про голуба і голубку за мелодичними 
зворотами, фактурою й голосоведенням відрізняється від пісні, яка звучить у 
мультфільмі «Жив-був пес».  

Пісню «Та косив батько, косив я» виконує ансамбль із села Солониця 
Лубенського району Полтавської області.  

Пісню "Ой там на горі" виконує ансамбль із села Ісківці Лубенського 

району Полтавської області. 

Петрівка "Ой до бору стежечка" звучить у мультфільмі з третьої 
строфи "Щоб до мене соловей прилітав". Її співають Олена Шевчук (заспів), 
Валентина Пономаренко (верхній голос), Поліна Арон і Тетяна Тонкаль 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%BA%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%BA%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0)


(нижній голос) - учасниці фольклорного ансамблю Київської консерваторії, 
який пізніше отримав назву "Древо" .  

 

Текст пісні  «Та косив батько, косив я...» 

Слухати: https://www.youtube.com/watch?v=RtG6nWE-KkI 
 

 

Та косив батько, косив я, 

Та и викосили солов'я 

Соловей у саду тьох да тьох. Канарейочка... 

 

Приспів: 

Роман косить, Гапка в'яже, Катерина загріба, 

Грицько воли напува, Ганна воду витяга. 

Ой, мамо, люблю Гриця. 

Гриць на конику вертиться. 

В Гриця шапка до лиця, 

Люблю Гриця молодця. 

 

Та прийди, Грицю, у неділю, 

Та дам сорочку же тонку й бiлу 

Соловей у саду тьох да тьох. Канарейочка... 

 

Приспів 

  

Да прийди, Грицю, в понеділок, 



Да підем разом по барвінок. 

Соловей у саду тьох да тьох. Канарейочка... 

 

Приспів 

 

Да прийди, Грицю, у вівторок, 

Тай зв'яжемо снопiв сорок 

Соловей у саду тьох да тьох. Канарейочка... 
 
 

Ой там на горі... 
Слухати:  https://www.youtube.com/watch?v=NRqgnl41m-A 

 

Ой там на горі, ой там на крутій, 

Ой там сиділо пара голубів. (2) 

 

Вони сиділи, парувалися, 

Сизими крильми обнімалися. (2) 

 

Де взявся стрілець, стрілець-молодець 

Й убив-розлучив пару голубів (2) 

 

Він голуба вбив, голубку зловив, 

Приніс додому, пустив додолу (2) 

 



Насипав їй пшінця, аж до колінця, 

Налив водиці аж до крилиці (2) 

 

Голубка не їсть, голубка не п'є, 

Та все на круту гору плакати іде. (2) 

 

Голубко моя, сизокрылая, 

Чого ж ти такая клопiтливая? (2) 

 

Єсть у мене сім пар голубів – 

Літай, вибирай. Може там є і твій?» (2) 

 

«Я й ходила, й вибирала, 

А нема такого, як я втеряла… (2) 

 

Ой до бору стежечка 
  Слухати:  https://www.youtube.com/watch?v=nASz8znY7g0 

 
Ой, до бору стежечка, 

До бору, 

Веди мене, парубче, 

До дому. 

 

Веди мене, парубче, 

Де ти взяв, 

Щоби з рути віночок 



Не зів'яв. 

 

Не зов'яне, дівчино, 

Не зов'яне, 

Єсть у тебе матінка, 

Догляне. 

 

Є у тебе сестриця, 

Попроси, 

Є у тебе хороша, 

Доносить. 
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Ансамблю, що співав пісень для мультфільму «Жив-був пес» 

виповнилося 55 років. У Крячківці, на Полтавщині. Місцевий ансамбль, який 

заспівав пісень для чи не найвідомішого радянського мультфільму, святкує 

ювілей. Режисер короткометражки у селі наче й не був, але життя Крячківки 

передав настільки точно, що наші кореспонденти тільки диву давалися. 

 

Слухати: https://www.youtube.com/watch?v=2_sDT1-0NRw  

(00.00 – 00.22) 

«Жив-був пес». У Крячківці, на Полтавщині місцевому ансамбль, який 

співав пісні для чи не найвідомішого радянського мультфільму, виповнилося 

55. 

Режисер короткометражки у селі не був, але життя у селі передав але 

життя Крячківки передав настільки точно, що наші кореспонденти тільки 

диву давалися. 

Репортаж Олександри Мітіной.  

 

 (00.23- 03.50)  

 

1. Перегляньте  слова у  словнику.   

підвір’я –  

https://www.youtube.com/watch?v=2_sDT1-0NRw


існування –  

півколо -  

мігрувати –  

одружитися -   

прихистити –  

майстрювати -  

занербене –  

 

2. Подивіться відеофрагмент та виконайте тест: 

1. Гурт «Дерево» живе 

А. На Черкащині. 

Б. на Полтавщині 

В. на Херсонщині 

 

2. У репертуарі гурта  

А. немає жодної пісні другого села 

Б. багато пісень з других сел 

В. пісні  Полтавщини 

3. Юрій  народився   

А. У Полтаві 

Б.  у Північної Кароліні 

В. у Канаді 

4. У Юрія  

А. 1 дитина 



Б. 5 дітей 

В. 3 дітей 

 

5. Юрій  майстрює  

А. кобзарськи інструменти 

Б. гітари 

В. скрипки 

6. За 6 років життя в Крячківці та співів в ансамблі Юрій  

А. не зміг звикнути 

Б. остаточно став своїм 

 

3. Перегляньте ще раз відеофрагмент та додайте необхідні слова та 
висліви у речення. Перевірьте себе по тексту репортажу. 

 

О. М. – Полтавська область. ___________ до села Крячківка.  

Жінка – Де живуть оці, яки співають? Еге. Вони десь у селі. 

О.М. – Чим далі вулиця Мокричківка, тим більш ______ мультфільм. 

Само по соби на ________ міцевого ансамблю жив був пес.  

Х. -От хорош! От хорош! Ні, __________ , ні! 

О.М. -Ті, хто заспівали ____________________ радянської 

короткометражки зустрічають ТСН при _______________________. 

У хаті ансамбль «Древо» сідаєть ____________під портретом Тараса 

Шевченка. Хочуть заспівати шось ______________. ТСН просить пісню з 

мультика.  

Вовк – Шо, опять?  



- Подобається, бо він _____________мультик. А тепер подивися – то 

комарі, то мухи. Пускають ___________ мультики аж часов у __, 

коли спать лягаємо. 

О.М. – Пісню про голубів у Крячківці співають вже __________. 

Ж. – У нас у репертуарі немає жодної пісні другого села. 

О.М. – Запись, який у анимаційнї стрісці ___________. Ось він тодішний 

склад ансамблю на плакаті. За __________ _____________ «Древа» чоловіків 

стало _________ меньше.  

Ж. – Було 4 чоловіка, а тепер 2. Померли. А Юра – він приїшов.  

.М. – Юрій затягує патриотичну. Позаду в кімнаті ____________ відкриває 

рота його старший син. У хорі Юра 6 років, стільки і живе в селі. Він 

народився __________. З Північної Кароліни ___________, щоби співати 

народних пісень. 

Ю. – Дивіться як американці їздють. 

О.М. – Тут _____________ с Мариєю, народили 3 дітей. 

_______________дворнягу, яка схожа ______ с того самого «Жив був пес».  

Ю. – Це наша майстерня, де ми майстрюємо __________________. 

Американці на таких не грають.  

О.М. -  За 6 років життя в Крячківці та ______ в ансамблі Юрій остаточно 

став своїм. До міста _____________ не хоче. Ні до американського, ні до 

українського.  



Ю. – На перший вигляд, це ____ ______ село, що помірає. Але з годом я 

розумію, що це _________, це, майбуть, ідеал. Це ____років так само би 

виглядало. 

 Добрі сусіди, американці не так __________ як тут. 

 

Текст 

О. М. – Полтавська область. Під’їджаємо до села Крячківка.  

Жінка – Де живуть оці, яки співають? Еге. Вони десь у селі. 

О.М. – Чим далі вулиця Мокричківка, тим більш оживає мультфільм. 

Само по соби на підвір’ї міцевого ансамблю жив був пес.  

Х. -От хорош! От хорош! Ні, не виженем, ні! 

О.М. -Ті, хто заспівали найвідомішого радянської короткометражки 

зустрічають ТСН при повному параді. 

У хаті ансамбль «Древо» сідаєть півколом під портретом Тараса 

Шевченка. Хочуть заспівати шось динамичне. ТСН просить пісню з 

мультика.  

Вовк – Шо, опять?  

- Подобається, бо він натуральний мультик. А тепер подивися – то 

комарі, то мухи. Пускають справжні мультики аж часов у 10, коли 

спать лягаємо. 

О.М. – Пісню про голубів у Крячківці співають вже 100-річчя. 

Ж. – У нас у репертуарі немає жодної пісні другого села. 



О.М. – Запись, який у анимаційнї стрісці з 70-их. Ось він тодішний склад 

ансамблю на плакаті. За 55 років існування «Древа» чоловіків стало вдвічі 

меньше.  

Ж. – Було 4 чоловіка, а тепер 2. Померли. А Юра – він приїшов.  

.М. – Юрій затягує патриотичну. Позаду в кімнаті синхронно відкриває рота 

його старший син. У хорі Юра 6 років, стільки і живе в селі. Він народився в 

Америці. З Північної Кароліни мігрував, щоби співати народних пісень. 

Ю. – Дивіться як американці їздють. 

О.М. – Тут одружився с Мариєю, народили 3 дітей. Прихистили дворнягу, 

яка схожа на вовка стого самого «Жив був пес».  

Ю. – Це наша майстерня, де ми майстрюємо кобзарськи інструменти. 

Американці на тиких не грають.  

О.М. -  За 6 років життя в Крячківці та співів в ансамблі Юрій остаточно став 

своїм. До міста повертатися не хоче. Ні до американського, ні до 

українського.  

Ю. – На перший вигляд, це дуже занербене село, що помірає. Але з годом я 

розумію, що це не занербене, це, майбуть, ідеал. Це 100 років так само би 

виглядало. 

 Добрі сусіди, американці не так привітають як тут. 

О.М. – О.М. із Крячківців, що на Полтавщіні,ТСН, 1+1. 

 

Ключи:  1 Б; 2 А; 3 Б; 4 В; 5 А; 6 Б 
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