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Дуже радимо почитати 
занадто запальним ура-па-
тріотам, що вважають усіх 
донбасівців поспіль дики-
ми українофобами-сов-
ками, цю статтю про 
людяність і чутливість там-
тешніх мешканців, що вря-
тували від полону й смерті 
українських солдатів.

Стор. 2

Для бійця, що день у 
день перебуває в нелюд-
ському напруженні й 
постійно ризикує собою, 
так важливо відчути під-
тримку тих, кого він за-
хищає! Це відчуття, відо-
бражене у листах із тилу, 
надає йому неабиякої на-
снаги й енергії.

Стор. 3

У чому першопричини 
нинішньої війни? Хто, 
чому й навіщо закликав 
агресора на поріг своєї 
країни, знехтувавши по-
над двадцятьма роками 
мирного життя в ній? 
Спробуємо пошукати від-
повідь. 

Стор. 4

Успішне перебування 
на фронті складається з 
дуже багатьох, дрібних 
на перший погляд, чин-
ників, які, тим не менш, 
дозволяють діяти вправ-
ніше і з мінімальною не-
безпекою для себе.

Стор. 4

Як пройти через усі 
жахіття війни й залиши-
тися при цьому людиною, 
не перетворившись на 
робота-вбивцю? Поради 
досвідченого психолога 
допоможуть бійцеві на-
віть у найважчих воєнних 
умовах зберігати адекват-
ність і самовладання.

Стор. 5

Як почуваються верш-
ки нашого суспільства, 
коли на околицях країни 
палає війна? Ми звикли, 
що зазвичай одяг від ку-
тюр, дороге авто й  солід-
ний банківський рахунок 
символізують черствість, 
снобізм, пиху? На щастя, 
це правило має винятки.

Стор. 9

ільшість жителів Донбасу хотіли        
б, аби регіон залишився у складі Укра-
їни, але з більшими повноваженнями.

 Про це свідчать дані опитування 
Фонду демократичної ініціативи та Ки-
ївського міжнародного інституту соціо-
логії, передає DT.ua.

 Жителі Донбасу вважають найкра-
щим варіантом, щоб Донбас залишався 
частиною України з отриманням біль-
шої автономії від Києва (42%). У той 
же час бажання, щоб Донбас («ДНР» і 
«ЛНР») став незалежною державою, 
висловили 26%, а ще 16% бачать його 
у складі Росії.

На збереження статусу Донбасу на 
тих умовах, що й раніше, згодні лише 
7% жителів Донбасу. По всій же Україні 
ситуація виглядає зовсім інакше. Тіль-
ки 5% українців готові віддати Донбас 
Росії й лише 7% українців згодні з його 
«незалежністю». 45,5% українців схо-

дяться на тому, щоб Донбас залишався 
частиною України на тих же умовах, 
що й раніше, проте вже 32,5% готові 
надати йому в складі України більшу 
автономію.

Опитування було проведено з 12 по 
21 вересня 2014 року і проводилось у 
110 населених пунктах по всіх областях 
України, крім АР Крим та Луганської 
області.

 У період опитування  на Луганщи-
ні йшли інтенсивні військові дії, тому 
за рахунок цієї області було відповідно 
збільшено квоту Донеччини, яка за ба-
гатьма параметрами мало відрізняєть-
ся від населення сусіднього регіону.

Всього було зібрано 2035 анкет. По-
хибка вибірки не перевищує 2.2%.

Джерело інформації: 
Українська правда

Людина народжується, 
щоб жити! І жага до жит-
тя дає їй силу зі страшни-
ми ранами долати скору 
смерть, слабкість, далеку 
відстань, страх перед во-
рогом.  

Стор. 9

Стійкість і військовий 
професіоналізм іноді на-
стільки залякують воро-
га, що він починає вважа-
ти своїх супротивників 
надлюдьми, чудовиська-
ми, кіборгами.

Стор. 10

Б
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Шановні друзі!
 Ви тримаєте в руках газету, 

створену командою патріотів. 
Її нинішній, спеціальний ви-
пуск присвячений захисникам 
нашої Батьківщини.

 Сподіваємося, що «Файні 
новини» стануть для вас зеле-
ним острівцем добра, яскра-
вим, життєствердним малюн-
ком на похмурому, темному тлі 
війни, голосом надії на Пере-
могу й мир. Ми стараємось, аби 
плід нашої праці підіймав на-
стрій людям, давав їм упевне-
ність у кращому майбутньому, 
сили й наснагу для життя.

 Про вас, наші захисники, 
народ уже складає легенди. 
Ви вже зробили неймовірне 
– своєю мужністю, стійкістю, 
вірністю присязі, військовим 
хистом довели світові, що 
Україна остаточно перестала 
бути колишньою імперською 
провінцією, що зараз у тяжких 
випробуваннях заново відро-
джується наша нація – горде й 
волелюбне плем’я козацьких 
нащадків, яке назавжди скидає 
з себе пута недолугості, мен-
шовартості, самоприниження.   

 Редакційна команда «Фай-
них новин» – лише його дрібна 
частка, й наш внесок у спільну 
боротьбу з окупантами поки 
що малопомітний. Проте до 
своєї праці ми намагалися по-
ставитися якнайвідданіше, 
аби кожне надруковане слово 
збільшувало вашу силу…

 Наближається день Покро-
ви Пресвятої Богородиці – свя-
то, віддавна шановане нашими 
славними предками-воїнами – 
витязями, козаками, січовими 
стрільцями. Тож вітаємо вас із 
цим світлим празником! 

 Бажаємо вам міцності, віри 
в себе і якнайшвидшої Перемо-
ги! Віримо, що вона неодмінно 
прийде! Тримайтеся, богатирі!

Смерть ворогам! 
Слава Україні!

Щиро ваш, Микола Шваб

ВІД 
ЗАСНОВНИКА

Співчутливі жителі Донеччини 
надали медичну допомогу 

й допомагали протягом двох 
місяців ховатися від терористів 
двом військовослужбовцям   
79-ї Миколаївської окремої 
аеромобільної бригади.
– Обидва солдати – з нашого 1-го 
десантного батальйону, – розповів 
кореспондентові «НикВестей» 
майор Ярослав Калашник.

За його словами, одного з 
дивом урятованих миколаївських 
десантників тривалий час вважали 
зниклим безвісти. Востаннє 
товариші бачили, як він відступає 
під щільним вогнем терористів.
– Він ховався цілі два місяці на 
території Донбасу. Переходив 
із місця на місце, а люди 
підгодовували його. І так тривало, 
доки хлопця не вивезли, – розказує 

заступник комбата.   
Другого військовослужбовця 1-ї 

роти контузило, коли він потрапив 
під обстріл «Градами» російсько-
терористичних військ.
– Його знайшли місцеві мешканці. 
Перетягли в нашвидку зроблений 
бліндаж, підлікували. Потім 
приїхали волонтери й вивезли 
хлопців. Честь і хвала волонтерам! 
Завдяки їм іще одне людське життя 
врятовано! – сказав офіцер.

Ярослав Калашник висловив 
велику подяку місцевим 
мешканцям, які не дали хлопцям 
потрапити до полону. За його 
словами, обидва десантники вже 
готові продовжити службу, тільки 
но скінчиться процес реабілітації.        
                                                                                        

Джерело інформації: НикВести

НА ДОНБАСІ МІСЦЕВІ ЖИТЕЛІ ДОПОМОГЛИ ВРЯТУВАТИСЯ 
ДВОМ ДЕСАНТНИКАМ 79-Ї АЕРОМОБІЛЬНОЇ БРИГАДИ, ЯКИХ 

ДВА МІСЯЦІ ВВАЖАЛИ ЗАГИБЛИМИ

Київ. 9 жовтня. УНН. Президент 
України Петро Порошенко 

підписав Закон «Про очищення 
влади», ухвалений Верховною 
Радою 16 вересня. Про це УНН 
повідомили у прес-службі Глави 
держави.

 Там зазначили, що Закон визначає 
правові та організаційні засади 
проведення перевірки державних 
службовців та прирівняних до 
них осіб, посадових осіб органів 
місцевого самоврядування «з 
метою відновлення довіри до влади 
та створення умов для побудови 
нової системи органів влади у 

відповідності до європейських 
стандартів».

 Нагадаємо, Закон «Про очищення 
влади» був ухвалений парламентом 
16 вересня 2014 року. Голова 
Верховної Ради України Олександр 
Турчинов підписав Закон 25 
вересня.

На закритому засіданні 30 
вересня Моніторинговий комітет 
ПАРЄ одностайно проголосував 
за направлення цього закону до 
Венеціанської комісії.

Джерело інформації: УНН

Барак Обама запевнив Мустафу 
Джемілєва, що санкції проти РФ ді-
ятимуть, доки триватиме окупація 
Криму і що про жодну довгорічну 
«заморозку» конфлікту мова не йде. 
Слова Президента США згодом під-
твердив держсекретар Джон Керрі. 
До заяв американських очільників 
згодом приєдналась і Ангела Мер-
кель, заявивши, що Німеччина не 
віддасть Крим агресорові навіть за-
ради великої вигоди.

   Джерело інформації: УНН

Під час вибіркового матчу 
Євро-2016 на шведському стадіоні 
«Френдс Арена» місцеві вболіваль-
ники відлупцювали російських 
фанатів за спробу вивісити прапор 
«ДНР».

 Джерело інформації: 
Еспресо.ТВ

Астраханські хакери зламали 
сайт місцевої обласної думи й розмі-
стили на ньому фейкову декларацію 
про створення Нижньо-Волзької на-
родної республіки за підписами міс-
цевих очільників та Ігоря Гіркіна. В 
заяві йшлося про вихід із складу РФ 
і формування власної конституції, а 
тамтешнім силовим структурам на-
казувалося перейти на бік народу. 
«Новостворена держава» проіснува-
ла всього кілька годин – хакерську 
інформацію видалили. Проте ця по-
дія встигла наробити галасу й шоку-
вати обласне керівництво.

Джерело інформації: 
Еспресо.ТВ

Антрацитівські «атамани» нещо-
давно провели в окупованому місті 
вельми своєрідну презентацію «но-
вих місцевих законів»: улаштували 
публічну екзекуцію своїх «казаків», 
звинувачених у зловживанні алко-
голем. Після чого відпоювали поби-
тих горілкою.

Джерело інформації: 
Еспресо.ТВ

7 жовтня мешканці Праги про-
вели в центрі міста флеш-моб, 
присвячений пам’яті загиблих від 
комуністичного режиму. На пло-
щі Миру було встановлено залізну 
клітку-«в’язницю», до якої міг зайти 
кожен бажаючий, аби відчути себе 
жертвою тоталітаризму. Організа-
тори акції зазначили, що їхнє дій-
ство має подвійний зміст, адже в цей 
день святкував уродини Володимир 
Путін.

Джерело інформації: УНН

ДАЙДЖЕСТ 
НОВИН

ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДПИСАВ ЗАКОН ПРО ЛЮСТРАЦІЮ

РАДІ ПРОПОНУЮТЬ ЗАМІНИТИ АРМІЙСЬКЕ 
«ЗДРАСТУЙТЕ, ТОВАРИШІ!» НА «СЛАВА УКРАЇНІ!»

Верховній Раді пропонують 
замінити в українській армії 

вітання «Здрастуйте, товариші!» 
на «Слава Україні!», а «товариш» на 
«пан».

Про це йдеться у законопроекті 
5138, автором якого є четверо 
депутатів від «Свободи»: Олег 
Тягнибок, Юрій Сиротюк, Олег 
Бондарчук та Ігор Кривецький.

 Як указують депутати, 
збереження «совєцьких руди-
ментів» негативно впливає 
на патріотичний дух, сприяє 
колабораціонізмові.

«Особливо важливо остаточно 
українізувати Збройні Сили 
України. В них досі зберігаються 
характерні для СРСР риси – покрій 
одягу, форма вітання, система 
військових звань. Найбільш 
негативно на молодих захисників 
Вітчизни впливає, на нашу думку, 
типово совєцька система вітань», – 

заявили депутати.
Вони пропонують замість 

«окупаційних штампів» легіти-
мізувати на рівні Збройних 
Сил традиційне вітання «Слава 
Україні! – Героям слава!». Відповідь 
«Бажаємо (бажаю) здоров’я» 
свободівці пропонують замінити на 
«Героям слава!»

Як ідеться в документі, звернення 
«товариш» варто замінити на «пан».

Прощання старшого за 
військовим званням «До побачення, 
товариші!» та відповідь «До 
побачення!» депутати хочуть 
замінити також на «Слава Україні!» 
та «Героям слава!»

Триразове вітання «Слава!» 
також пропонується замінити на 
«Слава Україні!».

Джерело інформації: 
Українська правда



ФАЙНІ НОВИНИ 3ЛИСТИ НА ФРОНТ

Солдате, твої близькі зараз співпереживають твоїм фронтовим труднощам, 
тримають за тебе кулаки, моляться за перемогу й стараються передати тобі 

частку душевної теплоти у цих листах!

***
Спить моя дитинка...
Затишок, тепло...
Сон казковий дивний
Стукає в вікно.
Все спокійно, синку,
Далеко війна!
Скоро до нас прийде
Гарна новина,
Що синіє небо,
Що летять пташки,
Що назад вернулись
Мужні вояки!
Ти рости, синочку,
Й завжди пам’ятай:
Люди ті – герої, 
Хто звільнив наш край!

    Дякуємо вам, справжні 
герої України! Вертайтеся 
швидше! Ми вас дуже 
любимо! Слава Україні! 

                                                                                                
Попови Юлія

 і Крістіан (6 місяців)

***
 Дорогі наші захисники! 
Низький вам уклін за 
те, що тільки завдяки 
вам я кожен день бачу 
сонце і чисте небо! за 
те що охороняєте нас! 
Повертайтеся живими і 
здоровими!!! Ви – справжні 
чоловіки! І я вами пишаюсь!

    Руслана Жижкевич

***
   Слава героям! Так, ви всі 
– герої! Кажуть, у війни 
не жіноче лице, та свою 
Батьківщину захищають 
і сини, і дочки. Бережіть 
себе, бережіть один 
одного! Бо хто, як не ви, 
має народити і виховати 
справжніх дітей України? 
Ви – найдорожче, що є у 
нас і України. Будь ласка, 
повертайтесь! Ми всі на 
вас дуже-дуже чекаємо!
                                                                                                                        

Олена Блажчук

***
    Здрастуй, солдате!

 До мого міста завітала 
осінь – пишна пані у 
золотаво-червоній сукні. 
Повітря напоєне запахом 
палого листя і чимось 
сумно-світлим, схожим 
на відлуння сміху літніх 
сонячних зайчиків. Місто 
живе буденним життям: 
діти біжать до школи, 
дорослі поспішають на 
роботу. І я хочу подякувати 
за це тобі. Спасибі, що я 
вільно ходжу по вулицях, що 
ловлю посмішки перехожих 
і бачу спокійні обличчя. 
Спасибі тобі, солдате! 
Будь-ласка, повертайся. Де 
б не було твоє рідне місто – 
воно чекає на тебе.
                                                                                                                    

Наталя Буряк

***
Чекає мати сина у 
сльозах...
Минуло літо, осінь листя 
топче.
Молитви зайняли у небесах 
Весь простір. Ти живим 
вернися, хлопче! 
Здається, смерть за рогом 
вже чатує? 
І чорні янголи шуліками 
літають? 
Ти не здавайся, Бог тебе 
врятує!
І знай, що тебе люблять і 
чекають! 
Якщо вже в тіло вп’ялись 
пазурами, 
Ти все ж борись, 
солдатику, й побореш!
Прийдеш живим і витреш 
сльози в мами... 
Ти, захисник, не пустиш в 
хату горе. 
І там, на Дикім полі, після 
бою, 
Буде розкидане те чорне 
вороння. 
Тримайся! Україна вся з 
тобою! 
Ми переможем чорних 
круків із кремля!
                                                                          

Валентина Масалига

     ***
   Дорогий мій, ріднесенький 
воїне! Пишуть тобі твоя 
старенька матуся, кохана 
жінка, улюблена сестра, 
маленька донечка... Війна 
розділила нас. Ти там 
- захищаєш нашу рідну 
землю, перебуваєш під 
обстрілами, закриваєш 
собою свого побратима, 
поранений, - ти все 
одно стаєш до бою, ти 
терпиш усе – і голод, і 
холод. Потрапляєш у 
полон – зносиш тортури 
і катування. Але ти 
не здаєшся без бою! 
Благаю тебе – повернись, 
обов’язково повернись 
додому живим! Пам’ятаєш: 
ти це обіцяв?.. Страшенно 
сумуємо за тобою, любимо 
і молимось за тебе! Ти наш 
герой, ми вдячні тобі й 
дуже любимо та чекаємо 
тебе. Повертайся живим 
та якнайшвидше!!!
                                                                                                                      

Олена Кіранчук

***
 Доброго ранку Тобі, 
солдате! 
     Хочу щиро подякувати
 за сьогоднішній ранок, 
за те що у нас сонечко 
світить, за те, що ти 
захищаєш нас, за твою 
любов до батьківщини, за 
віру в перемогу, нехай тебе 
ангел оберігає, повертайся 
живим і здоровим! тебе 
з нетерпінням чекають 
близькі, рідні та звичайні 
громадяни. Терпіння, сили, 
удачі від щирого серця 
бажаю.
                                                                                                                         

Роксолана (Київ)

***
  Трудно написать что-
то, кроме банального: 
я вами горжусь!!! Очень 
хочу, чтобы все вернулись 
домой!
                                                                                                     

Елена Трискалова

  ***
 Ми вдячні нашим  
військовим, які захи-
щають нас і наших дітей, 
але це також чиїсь 
діти, чоловіки, батьки, 
брати, тож бажаємо їм 
найскорішого повернення 
додому живими й 
здоровими. Наші відважні 
земляки повинні знати, 
наскільки ми їх цінуємо, 
як на них сподіваємося, і 
що душею і серцем з ними. 
Слава героям!!!
                                                                                                                      

Світлана Мілевич

***
 Рідні наші воїни 
Українського народу, 
воїни Світла! Дякуємо 
вам за вашу мужність, 
стійкість, героїзм. 
Кожного дня молимося 
за те, щоби вас оминули 
снаряди і кулі, щоби ви 
були здорові й сповнені 
сили та віри у себе, віри 
в український народ. Ми, 
ті, хто з певних причин 
не може зі зброєю в 
руках захищати єдину 
і незалежну Україну, 
повсякчас подумки 
з вами. Ми шлемо 
вам імпульси любові, 
ніжності, направляємо 
всю нашу енергію душі 
і серця на допомогу 
вам, наші рідненькі. І 
звертаємося до Бога і всіх 
янголів, що опікуються 
вами і всією Україною, 
з проханням зберегти 
нашу велику українську 
сім’ю і наблизити 
Перемогу. Тримайтеся! І 
повертайтеся живими 
з Перемогою! А те, 
що Україна переможе, 
є безперечною і 
закономірною подією 
майбутнього. Бо ми сильні 
Духом! Бо з нами Бог!
                                                                                                                                       

Любов Чуб
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Історія знову підсунула українцям класичний вибір між «тим, що 
правильно», і «тим, що легко». І ми, жителі південно-східної частини 

нашої країни, мусили вибирати. Нам просто не залишили можливості 
зберегти сумнівний нейтралітет. І ми вибрали…

Жорстокий жарт із нашим вибором зіграла вистава, вправно поставлена 
безумцем-режисером на території Автономної Республіки Крим. Він 
створив ту саму ілюзію легкості. І Донбас вирішив піти легким шляхом, 
шляхом найменшого спротиву. Донбасівські люмпени охоче брали участь 
у тій трагікомедії («референдумі про самовизначення»), бігали з мітингу 
на мітинг, махали чужими прапорами (не всі, але багато хто). Хизувалися 
картами, котрі нібито вже випустила Москва й на котрих вони вже 
розгледіли себе у складі «великої й могутньої», кричали, що вони – «інші». 
Ніхто з моїх знайомих, жителів Донецької та Луганської областей, так і не 
зміг сформулювати відповідь, у чому ж саме. 

Ми сварилися, не розуміли один одного, рвали зв’язки, розчаровувалися. 
Відповідь, уже постфактум, ми можемо дати зараз. Його підказала мені 
подруга, поставивши питання: «Чому, дихаючи одним повітрям, ми 
заразилися різними вірусами?»

І дійсно, чому? Чому люди, які народилися в одній країні, ходили до 
одних і тих самих шкіл (і навіть класів), дивились однакові фільми, мають 
діаметрально різні погляди стосовно таких простих понять, як патріотизм, 
Батьківщина, майбутнє? Так, ми турбуємося, вболіваємо за Вітчизну всією 
душею, дихаємо одним повітрям, але підхопили різні віруси. І один із них 
точно спотворює дійсність. Може, винен той самий легкий шлях і простіше 
випити запропоновану лікарем таблетку за фактом хвороби, ніж стежити за 
своїм здоров’ям. Але вибір ми завжди робимо самі!

Між «тим, що правильно», і «тим, що легко», моя мала батьківщина 
вибрала перше. Може, й не до кінця усвідомлюючи, наскільки важкою 
буде путь, і майже не знаючи, що буде попереду. Проте ми точно знаємо 
свій діагноз – патріотизм! Ми – патріоти своєї країни, патріоти України! 

Це не той «припадочный патриотизм», що його поставила своїй державі 
Валерія Новодворська під час хутінської Олімпіади. Наша країна потерпає 
від зовнішньої окупації, й патріотичні настрої стають дуже реальними, їх 
практично можна «помацати». Звичайні, середньостатистичні громадяни 
з обивателів, які раніше вважали, що зчинити вплив на щось вони не в 
силах, сьогодні стали добровольцями, волонтерами і просто небайдужими 
людьми, що не можуть стояти осторонь від загальнонаціональної 
проблеми.

Вони скинули на себе величезний обсяг роботи й виконують функції 
держави, самостійно вибираючи форми й методи їх здійснення. І це зовсім 
не легко! Водночас я вважаю, що потенціал людських ресурсів і людських 
учинків у нашій країні далеко не вичерпаний – він набагато більший, аніж 
ми можемо собі уявити.

Адже багато хто, зробивши вибір на користь «того, що правильно», так і 
не зможе зробити крок уперед, відігнавши внутрішні страхи щодо власної 
безпорадності.

На жаль, події у східній частині України ще довго не даватимуть нам 
прийти до тями. Для когось вони стануть шляхом до одужання – через 
страх, злигодні, втрати. Хтось так і залишиться носієм «русского мира» 
й надалі перебуватиме у полоні сюрреалістичної маячні. Проте напевно, 
ніхто не залишиться осторонь. От тільки чи не задорого обійдеться країні 
«лікування» видужанців? Чи не станеться рецидиву? Враховуючи, що 
медицина за прогнозами стоїть на другому місці після богослов’я, прогнози 
можуть не виправдатись, а відповіді стануть відомі лише в майбутньому.

Я не бачу практичного сенсу сьогодні шукати відповіді на питання: 
«Чому, дихаючи одним повітрям, ми заразилися різними вірусами?». Я 
готова просто сприйняти це, як факт. І хай нас називають «бандерівцями», 
«хунтою», «укропами» за те, що ми – патріоти своєї країни! Я й надалі 
віритиму, що ми зробили вірний вибір!

Автор – Ярослава Височенко

СПОСТЕРЕЖЕННЯ, РОЗДУМИ, ПРОГНОЗИ

ДИХАЮЧИ  ОДНИМ  ПОВІТРЯМ,  МИ 
ЗАРАЗИЛИСЯ  РІЗНИМИ  ВІРУСАМИ 

Ватник тупий. Біографія його формується переважно з вузького 
світогляду, повної відсутності освіти та глузувань однокласників. 

У результаті ми отримуємо нібито й не орка, але загалом істоту, що важко 
ідентифікується на наявність звивин мозку. Скажімо, якщо ви почнете 
щось пояснювати ватнику, він швидше за все буде використовувати набір 
ключових слів бота: «бендеровцы», «фашисты», «убийцы», «майдауны», 
«правосеки», «в новостях сказали», «укры», «хохлы», «хероям сала», 
«поскачите, майданутые» тощо. І багато-багато матюків, як це прийнято 
у російській провінції. Ключові слова будуть переставлятись у довільному 
порядку, підсумок так званого діалогу буде зведений до такого: «Ты урод! 
Горите все в аду!».

Ватник ніколи не вчив історію. Повідомлення про те, що Москву заснував 
київський князь, кидає його в шок і ступор. Це є для нього потрясінням і 
причиною негайно гепнутися черепком до бетону від переляку, бо єресь, 
яку він починає писати, коли приходить до тями від новини, може бути 
результатом лише струсу мозку.

Ватник має аллергію на словники, вікіпедію і довідники. Він вірить 
лише ютубу та «Однокласникам», бо «там бабушки и очевидцы». При 
слові «зрежисовано» й особливо при вбивчому «давайте спробуємо 
проаналізувати», ватник непритомніє і в маренні верещить: «Жгите 
покрышки, уроды! Не хочу в Евросоюз, бля-а-а!» або «Будете без нас в 
Гейропе задомойками работать» тощо. Вакцини від цього не існує. Потрібно 
просто залишити його вмирати й бажано вліпити бан, щоб не почалась 
епідемія.

Ватнику абсолютно по барабану будь-які спроби достукатися до його 
свідомості.

Щоб вивести ватника на чисту воду відразу, достатньо просканувати 
його по десятьох пунктах:

1. Дуже неграмотно пише, не знаючи рідної мови.
2. Впевнений, що в Україні російська мова заборонена й за неї 

убивають (хоча сам живе в російськомовному регіоні й української в 

побуті майже не чує).
3. Категорично заперечує 

наявність росіян «на Юго-
Востоке».

4. Впевнений, що лише 
Путін хоче і може всіх 
захистити.

5. До всіх неросіян 
ставиться, як до фашистів і 
нацистів, бо вони «уроды и 
не любят Россию, а любят 
свою историю, которой не 
было».

6. На будь-який аргумент 
відповідає: «А ты толстая, 
страшная, дура (сучка, 
дебил, педик) и вали из моей 
страны!»

7. У відповідь на історичні 
довідки й фото архівів 
наводить «переконливі» ролики з ютуба, де незрозуміло хто незрозуміло 
кого вбиває (мучить, ґвалтує тощо).

8. Не читаючи блогу, звертається до вас як до мужчини, хоча ви – жінка.
9. Незважаючи на забанений аккаунт, повертається знову (птіца Фенікс, 

мля!).
10. Ватники of 80’s level продовжують моноложити (круте слово, га?) у 

блогах ваших друзів у надії, що ви це прочитаєте.
Іншими словами, це – воші. Такі, що важко виводяться, але, на жаль, їх 

доводиться чистити, видаляти и банити.
Автор – Наталя Щербина

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАТНИКА ТА ІНСТРУКТАЖ 
ЩОДО ПОВЕДІНКИ З НИМ 
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Як добре те, що смерті не боюсь я
І не питаю, чи тяжкий мій хрест,

Що перед вами, судді, не клонюся
В передчутті недовідомих верст,

Що жив, любив і не набрався скверни,
Ненависті, прокльону, каяття.
Народе мій, до тебе я ще верну,

Як в смерті обернуся до життя
Своїм стражданням і незлим обличчям.

Як син, тобі доземно уклонюсь
І чесно гляну в чесні твої вічі,

І в смерті з рідним краєм поріднюсь.

                                                     Василь Стус

Василь Семенович Стус – український поет, перекладач, прозаїк, 
літературознавець, правозахисник, дисидент, політичний в’язень, 

Герой України (2005, посмертно).
Саме його творчість вразила мене у старших класах. Мабуть, саме тому 

його прізвище я побачила в екзаменаційному білеті, а потім свідомо обрала 
його життєвий та творчий шлях для підготування промови з предмету 
«Риторика» в університеті. Чомусь зовсім не хотілося готувати щось звичне, 
передбачуване. Водночас, роздирали внутрішні сумніви, адже під питання 
можна було поставити актуальність теми. Тоді здавалося, що вже назавжди 
пішли в небуття часи дисидентів, політичних в’язнів, людей які, свідомо 
віддавали своє життя за власну країну, а відтак, ми почали забувати про 
них! Актуальність, сучасність, значимість, злободенність!..

Чи сучасне питання закріплення де-юре прав людини в Конституції, 
як в основному законі країни, та не дотримання прав та основних свобод 
людини де-факто? Чи усвідомлюємо ми значущість тих особистостей, які 
стали символом незламного духу, патріотизму, людської і національної 
гідності, про яких без жодного сумніву ми говоримо: герой свого часу? Чи 
злободенне зараз питання «героїзму»?...

Герой свого часу – хто це? Чи відображає він у своїй особистості, в 
своєму світогляді загальні риси епохи? Перебираючи в той час у голові 
сучасних особистостей, я так і не змогла підібрати кандидата на «вакантну 

посаду» героя. Здавалося, 
що героїзм залишився десь 
у минулому. Та навіть у 
страшному сні неможливо 
було уявити, що ми станемо 
свідками тих трагічних 
подій навколо нашої країни, 
які відповідають сучасній 
дійсності. 

Та на «посаду» героя 
непотрібно буде «підбирати 
кандидата», достатньо тільки 
озирнутися навкруги!

Ось вони – добровольці, 
волонтери, медики!

Сусід, який не може 
більше спати ночами та йде 
записуватись добровольцем, 
маючи певний військовий 
досвід, утікає до понеділка 
на дачу від рідних, котрі просять  не залишати їх та щосили намагаються 
переконати, що він уже своє відвоював. Брат, який просить сестру не 
говорити батькам про знаходження в епіцентрі бойових подій, щоб вони 
не турбувалися. Давній товариш, який на питання: «Навіщо тобі йти знову 
туди?» відповідає: «Щоб діти нашого міста змогли першого вересня піти до 
школи», а потім переводить розмову на буденні теми і весело сміється.

Коли ти усвідомлюєш, що героєм свого часу може бути звичайна людина, 
яку ти знаєш багато років або просто в обличчя, тебе водночас роздирають 
гордість і нездоланний сум...

Та країна повинна знати своїх героїв.

P.S. Дуже сподіваюся, що потреби в героїзмі в сучасному прояві зникнуть 
уже найближчим часом!

Автор – Ярослава Височенко

ГЕРОЙ НАШОГО ЧАСУ – ХТО ВІН?

ФАЙНІ НОВИНИ КОРИСНІ ПОРАДИ

 Дорогі наші Визволителі – чоловіки, брати, кохані, діти! На вашу долю 
зараз випало нелегке випробування власної сили, волі, фізичної 

підготовки, умінь і знань. Обов’язок мужчини, воїна, захисника покликав вас 
нині до зброї, змусив покинути рідні затишні домівки, змінивши їх на окопи 
й бліндажі. Ті, заради кого ви зараз важите власним життям, щиро хочуть, 
аби ви по здобутті перемоги повернулися додому живими й здоровими, 
приязними й люблячими – такими, якими звикли бачити вас ваші близькі.

 Ви вже побачили, що війна страшна не тільки ворожим вогнем і тягарем 
фронтових буднів. Вона ще й перевіряє на міцність людські душі, характери, 
емоції. Жорстока ця перевірка й пройти її гідно – завдання не з легких. Бо 
побачене, почуте й пережите вами там, на передовій, нікуди не зникне й 
надалі руйнуватиме ваш організм ізсередини, якщо не поділитися ним із 
іншими. І це треба робити акуратно й обережно – аби негативна інформація 
не калічила й не вбивала ваших близьких, не завдавала їм жорстоких 
психічнх ударів. 

 Слово людське – дійсно дивне за своєю силою явище, здатне як зцілювати, 
так і травмувати. Тож, як дорослі й мужні люди, уважно поставтеся до 
душевного здоров’я оточуючих – особливо дітей і молоді. А ми підкажемо 
вам вірні, науково вивірені кроки до розв’язання цієї задачі.

Отже, є шість перехідних стадій адаптування до нової реальності: 
1) шок;
2) гнів, агресія;

3) боротьба (торги);
4) депресія, апатія;
5) прийняття конфлікту, усвідомлення появи нових методів управління 

власною психікою;
6) перемога над своїми страхами, повернення душевного здоров’я, 

активна життєва позиція.
 Термін кожної з цих стадій може тривати від місяця до року. Головне, що 

слід запам’ятати: по поверненні на кожного з вас дивитимуться, як на героя 
війни, взірець для молоді, учителя життя. Вами захоплюватимуться діти, на 
вас прагнутиме рівнятися юнь, вами захочуть пишатися близькі.  

 Тож заради підтримки вашого психічного й фізичного здоров’я, 
підтримки й зміцнення імунітету радимо дотримуватися таких правил.

1. Не допускати переохолодження, дбати про забезпечення себе теплом 
(гарячий чай, теплий одяг), контролювати власні емоції й настрій, 
доглядати за власним тілом, тримати в порядку фізичну форму (фізтерапія), 
регулярно проводити емоційне розвантаження (медитація, слухання 
улюблених пісень).

2. Пам’ятати про користь взаємної підтримки, регулярних діалогів із 
рідними й однодумцями, читання книг, доброго гумору. Виплескувати 
негатив через ведення щоденників, письмові враження. Пропустивши 
свій лихий досвід через письмо, ви зможете обернути його на користь 
іншим. Тож не тримайте в собі важке й лихе, вчасно давайте йому вихід.

ЛИСТ-ПОРАДА ПСИХОЛОГА ЩОДО ПОДОЛАННЯ 
СТРЕСІВ І РОЗЛАДІВ У ВОЄННИХ УМОВАХ
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3. Дотримуватися повного режиму сну (6–8 годин), не забувати про 

активний відпочинок (ходьбу, біг – 3–5 кілометрів), не упускати можливості 
спілкування з кваліфікованими психологами. Пам’ятати, що заняття 
спортом – один із найкращих засобів відволіктися від важких думок. Що 
жити можна навіть без руки й ноги, якщо є голова на плечах. Багатьом відомі 
реальні історії життя інвалідів, які завдяки наполегливості та щоденним 
фізичним вправам домоглися гучних успіхів у спорті, науці, мистецтві. Тож 
ваш досвід може стати неоціненним!

4. Допомагати слабшим, хворим, пораненим. Гартувати своє мислення й 
збагачувати внутрішній світ, читаючи висловлювання відомих мислителів 
і митців. Учитися думати й аналізувати побачене і пережите, тримати дане 
слово. Молитися, бо одні з найдієвіших ліків від воєнних жахіть – розмова з 
Богом, із вашим ангелом-хранителем. Вона додасть вам внутрішньої сили, 
віри й любові до життя. А жити варто – заради ваших батьків, коханих, дітей. 
І в жодному разі не слід драматизувати ситуацію! Будь-що нове, входячи 
в наше життя, завжди вимагає від нас певних зусиль, емоцій, терпіння, 
розуміння нових реалій, поваги до оточуючих. На певний час доведеться 
призвичаїтися до нових, воєнних життєвих умов. І навіть у такій суворій 
жорсткій обстановці уміти бачити в буденних калюжах сяючі зорі, без 
нарікань нести на плечах тягар війни, залишаючись при цьому Людиною й 
не перетворюючись на робота-вбивцю. На фронті людяність проявляється 
у вірності прийнятій присязі, витримці, твердості духу, товариській 
взаємопідтримці. Тож візьміть до уваги, що один із шляхів до її збереження 
– уникнення агресії й стресу, постійне збереження контролю над собою. 
Ця війна вже навчила нас вірити у власні сили, у правоту й шляхетність 
нашої спільної мети – Перемоги. Вона спонукала нас діяти згуртовано, 
злагоджено, цілеспрямовано, обдумано. Дала нам чітку й високу мотивацію 
– збереження волі й недоторканості нашої Батьківщини, посягати на яку 

не сміє жоден агресор. І це чи не найголовніші уроки від тієї суворої школи 
справжньої мужності, яка робить чоловіка не тупим бездушним убивцею, а 
воїном і патріотом, майбутнім трударем і творцем, а не моральним калікою. 
Пам’ятайте: війна мине, а вам і надалі жити, працювати, творити, змінювати 
цей світ на краще. 

5. Не втрачати віри у високе й позитивне – в Бога, в майбутню перемогу, 
у щасливе мирне життя. Кажуть, віра – це місток між страхом і сміливістю. 
Позбувшись страху й вірячи у правильність обраного шляху, людина 
відкриває у собі доти непомічені сили й можливості, знаходить раніше 
непобачені шляхи до здійснення задумів і планів. Не давайте волі важким 
думкам, песимізмові, зневірі, вчіться підійматися над ними. Й тоді прийде 
впевненість і усвідомлення того, що труднощі, які зараз постали перед вами, 
не є нездоланними. Віра у краще дає змогу ясніше побачити поставлені 
цілі – перемогу над ворогом, повернення додому героями-визволителями, 
розбудову мирної, вільної країни. До такої мети варто йти через усі труднощі 
й небезпеки. Пам’ятайте: якщо людині посилаються звище страждання 
й випробування, то разом із ними даруються й сили та можливості, аби  
пройти крізь ці перепони з честю.

6. Не розучитися мріяти й будувати плани на мирне майбутнє.
7. Завжди діяти усвідомлено й обдумано, а не спонтанно, опановувати 

емоції, не допускати хаотичності думок.      
8. Попри всі складнощі, випробування й небезпеки завжди залишатись 

оптимістами й не втрачати любові до життя, до близьких, до своєї країни.
                                                       

                                                                        З глибокою повагою до кожного з вас
                                                                        і зі щирим побажанням Перемоги,
                                                                                                                Руслана Марич,

                                                                                                                      психолог

Той, хто хоча б раз віч-на-віч стикався з реаліями сучасної війни, 
знає, що життя й здоров’я тут залежать не тільки від зручного 

одягу, справної зброї та базових бойових навичок. Правильна поведінка 
фронтовика корегується ще дуже багатьма, іноді навіть зовсім незначними 
на перший погляд, аспектами – від грамотно скоординованої поведінки 
при проведенні зачисток у звільнених населених пунктах до дотримання 
особистої гігієни в польових умовах.

  Ну а тим, хто нині після тривалої перерви «на гражданці» вдягнув 
військову форму й узяв до рук автомат (або навіть зробив це вперше у житті), 
ми пропонуємо уважно ознайомитися з оцими практичними порадами. 
Написані фахівцями, що свого часу проходили службу в «гарячих точках» і 
дуже чітко усвідомлюють важливість кожного правильно зробленого руху 
в жорстких умовах постійного ризику, вони, напевно, принесуть чималу 
користь нашим нинішнім захисникам, убезпечать від необдуманих кроків і 
збережуть немало людських життів. Тож читайте, вивчайте, запам’ятовуйте 
і повертайтеся додому живими й здоровими!

ПРОВЕДЕННЯ ЗАЧИСТОК
 Війна, як відомо, – це гнила справа, але є на ній особлива гидота. Це 

зачистка міст від бойовиків. 
ПАМ’ЯТАЙ!
1. Якщо ви проводите зачистку, то, як в анекдоті: до кімнати заходьте 

удвох – спочатку граната, а потім – ти. 
2. Підійшовши навіть до відкритих дверей будь-якого офісу – не заходь. 

Якщо п’ятою точкою відчуваєш, що там може бути ворог, то не економ 
гранати, висмикуй чеку й закочуй першу. Після вибуху, через 5 секунд, не 
висмикуючи чеки, закочуй у приміщення другу й відразу за нею заскакуй. 
Хто залишиться живим від першої, той, побачивши другу, впаде додолу й 
закриє голову руками – візьмеш його живцем. 

3. Стоячи перед дверима й чекаючи на своїх товаришів, які збираються 
на штурм, притримай двері, щоб їх було неможливо відкрити. Інакше в 
коридорі побачите або гранату, або ствол. 

4. Гранату закочуй по підлозі. Не кидай! 
5. Не бігай перед стволом товариша. Тоді ти перекриваєш йому 

можливість стріляти. 
6. Будь-які зачинені двері – недоторкані (!), тому що можуть бути 

заміновані. 
7. Ящики не відкривати, електрику не вмикати. Нічого не чіпати. Все 

може бути заміноване. Це важливо! Аж до того, що не можна відкривати 
холодильник, навіть якщо дуже хочеться їсти, й не піднімати кришку унітазу. 

8. Не чіпати трупи, столи та інші предмети (все може бути заміноване). 
9. При першому пострілі не «маячити», а відразу падати. 
10. Не тримати палець на спусковому гачку (бо від такого часто гинуть 

товариші). 
11. Не брати патрони з відкритих цинків, захоплених у бойовиків. Вони 

можуть замість пороху в патрони зарядити тротил (тоді розірве автомат 
або й відірве голову). 

12. Гранати носити у спеціальних мішках, відкритими не тримати (були 
зачепи). 

13. Не треба з РПГ стріляти по людях – марна справа (ця зброя розрахована 
тільки на бронетехніку). 

14. Ріжки ізострічкою не перемотувати (у бою перекосить патрон – 
відкинеш відразу обидва магазини). 

ПОРАДИ БУВАЛОГО ВОЇНА

КОРИСНІ ПОРАДИ

Бійцям, що страждають від ПОСТТРАВМАТИЧНОГО СТРЕСОВОГО РОЗЛАДУ, 
безкоштовно надають допомогу спеціалісти Центру психологічної допомоги

Київ, Паньківська, 2. Телефони: 099-632-18-18, 093-609-30-03, 068-770-3-770, 044-288-33-48
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15. На АК запобіжник має три положення: власне блокування, 

автоматичний вогонь і одиночний. Якщо ти в паніці різко знімеш із 
запобіжника, то, напевно, опустиш його до упору та поставиш тим самим у 
режим одиночного вогню. Це робиться, аби збожеволілий від жаху боєць не 
просадив увесь магазин за секунду й не залишився без патронів. Пам’ятай 
про це! 

16. Запобіжник на АК досить бридко брязкає. Якщо тобі потрібно зняти 
його тихо, то відтягни його і плавно переведи в потрібний режим вогню (це 
майже завжди – одиночний вогонь). 

17. Перед виходом пострибай на місці. Перевір, що на тобі нічого не 
брязкає й не стукає. Антабки на зброї краще заздалегідь перемотати 
ізострічкою або бинтом. Патрон у патронник і – на запобіжник. 

18. Вивчи таблиці стрільби на свою зброю. Куля летить не прямо! У неї 
балістична траєкторія з перевищеннями та зниженнями. Тому грамотне 
визначення відстані до цілі і знання таблиці стрільби – це хороша 
можливість влучати швидко, а, значить, зменшити час, поки стріляють по 
тобі. 

19. Вітер впливає на траєкторію польоту кулі. Вивчи вплив вітру на твою 
зброю заздалегідь, а не по ходу й на око. 

20. Якщо тобі випала можливість вибирати зброю – бери таку саму 
(такий же калібр), як і більшість твоїх товаришів. На собі багато патронів 
не забрати, а закінчуються вони швидко, особливо в місті, тож, якщо з 
тобою зможуть поділитися – це великий плюс. Якщо твого товариша 
вбили, не гребуй поповнити свій боєкомплект за його рахунок (попередньо 
отримавши дозвіл від командира). 

21. Якщо ви йдете в «автономку», то краще нести на собі 360 патронів  
(це 12 магазинів і ще стільки ж, але у пачках, просто в  рюкзакові. Сильно 
заощадите на вазі).

22. Пам’ятай, що магазини, розташовані на грудях і животі – це 
додатковий бронезахист. 

23. Більшість смертей і поранень походять від осколків. Звичайний 
ватник цілком здатний захистити тебе від дрібних осколків. Повісивши 
поверх нього ще й розвантаження з магазинами, ти можеш вважати себе 
відносно захищеним. Не забудь підняти комір. 

24. Бронежилет – це дуже добре. Будь який. Навіть зовсім «беушний». 
25. Якщо у твій броник влучила куля – це ще не означає, що він тебе  

вже врятував. Позаяк енергія кулі, що зупинена елементом броні, здатна 
завдати тобі жахливої заброньової травми. Ребра в таких випадках ламає 
майже завжди. А можливий і розрив органів. Тож, якщо у тебе немає дірки в 
тілі – це ще не привід радіти. Буває й так, що дірці віддав би перевагу. 

26. Не чіпай гранатомети. Стріляти з них складно. Залиш це більш 
досвідченим товаришам. 

27. Провівши кілька днів на свіжому повітрі, курця можна засікти за 
70–100 метрів. Кидай палити! 

28. Якщо тобі щось почулося – зупиняй групу і «давай тишу». Слухай 
уважно. Навіть якщо ти гальмуватимеш групу кожні п’ять хвилин, 
тільки рідкісні ідіоти будуть на тебе лаятися. 

29. Ніколи, зупинившись, не стій. Потрібно стати на коліно або лягти. 
Це дуже вимотує, але це питання виживання всієї групи. Якщо хтось 
лінується сідати – змусь його. 

30. Пальця на спусковому гачку бути не повинно, навіть якщо зброя 
на запобіжнику. 

31. На маршах клади автомат на руки і складай їх на грудях хрестом. 
Так легше нести. При цьому великий палець правої руки завжди готовий 
зняти зброю із запобіжника, а скинути її досить швидко. 

32. Ремінь (автоматний) – завжди на шиї. Інакше, якщо потрапите в 
засідку чи буде підрив міни, то ти полетиш в один бік, а твоя зброя в 
інший – таким чином, ти з легкого 300-го перетворишся на 200-го. 

33. На варті не спати! Якщо заснеш, пристрелити тебе захочуть не 
тільки вороги. За це, як і за втрату зброї, розстрілювали офіційно. Зараз 
розстрілюють неофіційно. 

34. Помочитись можна стоячи на колінах, не перетворюючись 
на стоячу ростову мішень. Туалет – це серйозно. Якщо є спеціально 
підготовлене місце – жодних проблем. Якщо на марші в лісопосадці – 
ходити на справляння великої потреби лише втрьох: один сидить, а двоє 
дивляться навколо на 180 градусів. Бо багатьох знаходили мертвими на 
їхніх власних екскрементах. 

35. Чхати – тільки в себе. 
36. Хто повільно бігає, той швидко вмирає. 
37. Ефективність гранат переоцінена. Бували випадки, коли граната 

вибухала в невеликій кімнаті й спричиняла тільки легкі контузії. 
38. Чеку зубами виривати не можна. Тільки пальцями. 

39. У стінах можуть бути проломи, завішані ганчір’ям або килимами. 
Так ворог може швидко перебігати з під’їзду до під’їзду. Пам’ятай це. Те, 
що ти перебуваєш у крайній квартирі, ще не означає, що з сусідньої до 
тебе не можна ввійти через стіну. 

40. На вікна можна вішати сітки від старих радянських ліжок. Вони 
добре зупиняють ВОГи. 

41. Іноді ти можеш чути нявчання – наприклад, із-за дверей стінної 
шафи. Мені дуже шкода, але тварина – приречена. Швидше за все, її там 
замкнули разом із гранатою. Відкривати не можна. Це дуже складний 
момент, і завжди в таких складних ситуаціях хочеться залишатися 
людиною, але... 

42. Якщо тобі потрібно стріляти з приміщення на вулицю, то не 
треба підповзати до підвіконня чи стояти збоку від вікна. Зайди углиб 
приміщення, стань на табуретку, закрившись, наприклад, стіною. І не 
вмикай світло (не можна!) не підсвічуй себе (я вже не говорю про ВУ). 

43. Осколки цегли або бетону, вибиті вогнем, мають властивість 
летіти на тебе. При потраплянні в очі... ну, ти зрозумів. 

44. Довго стріляти, не змінюючи позицію, – погана ідея. 
45. Пригинайся! 
46. Не потрібно «вираховувати снайперів». То не твоя робота, та й 

знань тобі не вистачить. Воюй далі, не звертаючи на них уваги. 
47. Будь готовий морально «відпрацювати» цивільних, які засвітили 

вас (якщо така перспектива не радує, то рухайтесь обережніше). 
48. На АК-74 (автомат із хорошою кучністю бою), можна прикрутити 

приціл ПСО від СВД. На дистанціях 500–600 метрів у АК-74 і СВД 
дуже подібні траєкторії, й приціл встане ідеально. Будеш стріляти й 
переносити вогонь набагато швидше, тому що у тебе менший калібр 
зброї, ніж у СВД. Та й тим, хто вирішить пошукати снайпера, ти будеш 
нецікавий. 

49. Сучасні гранати РГО і РГН вибухають у першу чергу від удару. 
 У них встановлено ударний детонатор, а вибух – через певний 

проміжок часу. Це спрацьовує сам ліквідатор (на той випадок, якщо 
граната впала у пухкий сніг) 

50. Ніхто, навіть сапери, не займаються зняттям мін і ВУ. Вони тупо 
підривають їх тротиловими шашками. Не треба мудрувати й починати 
знімати ВУ. 

51. На розтяжки нормальні воїни ставлять секрети, щоб не можна 
було зняти по-простому. Отже, «перерізати нитку» – погана ідея. Просто 
пройди повз. Це не твоя справа, для цього є старші товариші. 

52. При пораненнях бувають венозні і артеріальні кровотечі. 
Лікуються вони по-різному. Але тут важливо інше. В гарячці бою часу 
немає. З венозною кровотечею товариш умиратиме кілька годин, а 
з артеріальною – буквально 10–20 секунд. А далі – втрата свідомості, 
й починається гіпоксія. Так що, щоб не паритися, швидко накладаєте 
артеріальний джгут поверх рани (зараз інтерни почнуть обурюватись, 
але таке життя, це не «гражданка», доводиться порушувати) і 
повертатися у бій. У вашого товариша буде півгодини-година на те, щоб 
розібратися самому, ну або це зробите ви, коли звільнитеся. 

53. Джгут завжди під рукою! Не в сумці й не в рюкзаку, а намотаний на 
приклад або в розвантаженні під рукою! 

54. З собою завжди два джгути! Один ти можеш віддати пораненому 
товаришу й через хвилину отримати кулю в стегнову артерію. 

55. Є таке поняття, як «придушення вогнем». Активно поливаючи 
ворога, найчастіше можна скувати його дії, навіть не влучаючи й не 
завдаючи шкоди живій силі. Особливо тобі тут допоможуть трасери. 

56. Пам’ятай: трасери, крім того, що дуже сильно забруднюють ствол, 
іще й видають твою позицію. Отже, не зловживай ними. Та й прицільний 
вогонь ними вести складно. 

57. Зброю потрібно чистити щодня. Особливо ніжно – в районі 
дульного гальма. Якщо там буде канавка або ямка, то купчастість 
стрільби сильно впаде. 

58. Останні три патрони в магазині краще забити трасерами. Аби 
порожній магазин не став несподіванкою. Більш того, якщо ти залишиш 
один патрон у стволі, то тобі залишиться тільки підстебнути новий 
магазин, тобто швидкість перезарядки зросте. 

59. Слідкуй за ногами, не лінуйся їх мити. Натреш – і ти вже не воїн. 
60. Якщо бачиш, що по комусь можна стріляти, то це ще не привід 

натискати на гачок. Якщо тебе не помітили, дізнайся у командира, чи 
можна вплутуватися в бій. 

61. Якщо ти когось помітив, але тебе ще не побачили, то не треба різко 
стрибати вбік. Периферійний зір засіче тебе миттєво. М’яко і плавно, не 
поспішаючи, сядь і спокійно займи позицію. Це буде найменш помітно. 

КОРИСНІ ПОРАДИ
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62. Пам’ятай: досилаючи патрон у патронник, затвор потрібно 

відпускати різко, щоб брязнув. Інакше – «зажує».

СПИСОК СПОРЯДЖЕННЯ ДЛЯ ВІЙНИ! НЕ ДЛЯ ТУРПОХОДУ! 
СПОРЯДЖЕННЯ ТА ЕКІПІРОВКА 
1. Два рюкзаки. Один – обозний, другий – штурмовий, об’ємом у 25 л 

(штурмовий з швидким скиданням). 
2. Наколінники жорсткі. І, якщо можливо, налокітники (при перших 

пострілах в бою боєць падає на коліна й може розбити чашечки). 
3. Туристичний килимок (каремат).
4. Розвантаження.
5. Бронежилет.
6. Активні навушники.
7. Балістичні окуляри.
8. Бронешлем або, в гіршому варіанті, каска.
9. Фляга або гідратор.
10. Кусачки для нігтів (через два тижні відростають, а ножем не 

обріжеш; ламаються, коли вставляєш ріжок в автомат, і спричиняють 
сильний біль). 

11. Компас.
12. Паракорд (легкий нейлоновий трос) – 20 метрів.
13. Виделка, ложка.
14. Грим. Дзеркальце. 
15. Набір ниток і голок. Сірники. Тальк.
16. Стрілецькі рукавички.
17. Скотч прозорий (аби прив’язати гранату при розтяжці до дерева чи 

якщо порвався берць – обмотав і побіг далі). 
18. Ліхтар. Ніж. Годинник зі стрілками.
19. Армійська рація. Бінокль. Дальномір.
20. Засіб від комах (без різкого неприємного запаху).
21. Сміттєві мішки для води. До низу мішка прив’язуєш камінчик, 

пробиваєш дірку, розправляєш мішок на гілках, усередину кидаєш гілки. 
Через перепад температур виходить конденсат. Підставляєш ємність під 
мішок і за добу маєш від 200 до 300 грамів води з конденсату. 

22. 1 кг сала змішуєш із 150 г часнику, додаєш перець і сіль за смаком, 
перекручуєш через м’ясорубку. Шприцом без голки заганяєш у тюбик від 
зубної пасти або іншу схожу ємність. Зберігається до півроку при високих 
температурах. Дуже калорійно (можна споживати, не зупиняючи марш-
кидок). 

ШМАТТЯ
1. Берці: щоб не пропускали воду і були легкі (оброблені риб’ячим 

жиром або салом).
2. Шкарпетки вовняні, високі, 5 пар (виводять піт, не дають натерти 

ноги). 
3. Прокладки жіночі, великі (вставляються в берці і всотують піт). 
4. Щільні штани і куртка .
5. Термобілизна. Кілька майок (тільки бавовняних!).
6. Маскхалати (літній і зимовий).
7. Флісова куртка (замість светру – вона легша, а вага дуже важлива).

8. Зимові чоботи (раджу «Хаскі с.080» – дешево й сердито).
9. Панама з брезенту, щоб хоч трохи тримала вологу.
10. Арафатка. Змоченою хусткою обв’язується шия (і стає набагато 

легше, бо на шиї – багато життєво важливих точок).
 
АПТЕЧКА 
1. Береш те, що потрібно особисто тобі, під свої персональні болячки. 

Плюс іще такий список.
2. Три артеріальні новенькі джгути (старі при розтягуванні 

розсипаються), 2–3 індивідуальні перев’язочні пакети, багато бинтів, 
рулон еластичного бинта (він зафіксує все, що завгодно, й може замінити 
джгут).

3. Бактерицидний пластир (краще водостійкий) і пластир рулонний, 
(краще на тканинній основі). Дезінфікуючий засіб (недорого – розчин 
хлоргексидину), добре б гель «Пантестин» (для ран і опіків).

4. Жарознижуючі та знеболюючі засоби – аспірин, парацетамол, 
спазмалгон, німесулід, німід, німегезик, німесіл.

5. Елементарні краплі для носа й очей.
6. Від алергії та комариних укусів – 1% мазь гідрокортизону.
7. Які-небудь жорсткі антибіотики (але їх навряд чи купиш в аптеці без 

рецепту). Можна – аугментін, амоксиклав, ципрофлоксацин, промедол.
8. Активоване вугілля – чим більше, тим краще (іноді доводиться пити 

воду з водойми, де плавають трупи, та й просто під навантаженнями 
живіт починає дурнею страждати). До речі, біле вугілля можна 
застосовувати в порошку також і для зупинки кровотечі. Воно ж 
застосовується як антисептик, як ентеросорбент, як штучна нирка тощо. 
Пройшло випробування в Афганістані, у Спітаку (під час землетрусу) та 
Вінницькому медінституті. При його вживанні не буде нагнивання ран 
(воно застосовується у гнійній хірургії). Ним же можна скористатися 
при опіках і для присипки ран (у сухому вигляді. Всередину – тільки 
розведене водою). 

9. При великій втраті рідини – регідрон. 
10. Препарат для згортання крові при ранах. З цим в Україні слабко 

(за рубежем є ТХА – транексамова кислота, що використовується після 
автоаварій; вона не сертифікована, хоча врятувала життя десяткам 
тисяч людей; можна пошукати QUIKCLOT, CELOX і HEMCOM). 

11. Ножиці, кусачки. 
12. Шовний матеріал, голка + нитка, для зашивання ран (в аптечці).
13. Ще раджу зібрати набірчик в ампулах із кетанова, дексаметазону і 

кордіаміну. Ну й шприц до них, зрозуміло. Це протишоковий набір, який 
не дасть серцю спинитися через те, що мозок обвалив тобі тиск від болю 
або крововтрати (а як правило, вони десь поруч ходять). 

 Ті, хто пройшов Афган, мене зрозуміють. А ви, молоді, зрозумійте те, 
що цей досвід віддають вам люди, що пройшли не одну війну й залишили 
там загиблими багатьох друзів. Тому завчіть це, як «Отче наш». Якщо цей 
аркушик допоможе тобі залишитися живим, то я вже недаремно його 
писав. 
                                                                                               

 Твій друг Серьога-Художник 

КОРИСНІ ПОРАДИ
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Зовсім недавно я познайомилася з 
цією п’ятирічною дівчинкою. Її звуть 

Мирослава. 
І вона майже одразу похвалилася мені своїм 

найкоштовнішим скарбом. Найдорожче, що 
у неї є, – це скляна банка, суціль обклеєна 
наліпками й мушлями. Тут мала зберігає свої 
заощадження.

 Ще цією весною дівчатко мріяло поїхати з 
батьками на море й на ці грошенята купувати 
собі кольорові повітряні кульки та солодку 
вату, кататися на катерах і каруселях, стрибати 
на батуті…

 Але всі дитячі плани несподівано перекреслила війна. Її тато 
пішов туди, на схід – вибивати окупантів з Донбасу. Нині він 
– один із уже легендарних «кіборгів», захисників Донецького 
аеропорту. Мирослава пишається батьком, із нетерпінням 
чекає на його повернення. А поки що продовжує поповнювати 
свою маленьку касу – тепер уже з серйозною, недитячою метою 
– купити татові нові теплі берці, аби він не мерз цієї холодної 
осені. А ще – щоб йому вистачило на квиток додому. Коли 
скінчиться війна.

                                                     Джерело – Галина Сергєєва

МАЛЕНЬКА ПАТРІОТКА
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Це просто неймовірна історія про юного волинського командира, який, 
стікаючи кров’ю, потрапив із пекла до пекла… Але знову вижив! І сам 

себе врятував.
 Розповідає волонтерка Наталя Соколова:
 – Знайомтеся: Булик Микола, 22 роки, молодший сержант, командир 

танку 51-ї окремої механізованої бригади. Ні, йому, на щастя, не потрібна 
ваша допомога. Просто почитайте його, без перебільшення, надзвичайну 
історію.

 29 серпня він, вибираючись разом із двома товаришами з іловайського 
котла, потрапив під обстріл із засідки. Дістав поранення, знепритомнів. 
Отямився, озирнувся: сам-один, навкруг – порожнє чорне поле. Й десь 
далеко на обрії – село. Оглянув себе: ліва нога висить (відкритий перелом), 
із правої, розірваної, стирчить осколок – сантиметрів на десять. Витягнув 
його пальцями – без індпакету, бинтів, ліків. Закутав рани штанами й 
поповз на руках – до села, до людей, до порятунку. Повз дві доби без води, 
без їжі й майже без ніг.

 Десь за сто метрів від села побачив тягач і людей біля нього. Люди не 
наважилися підійти до пораненого, покликали російських солдатів. П’ятеро 
росіян підійшли до нього, оглянули, дали бинта, але забирати з собою, слава 
Богу, не стали – безнадійний!

 Тим бинтом він обмотав руку й виліз на найближчу сопку – останній шанс 
знайти своїх, дати їм знак, аби побачили. Вони побачили! Червонохрестівці 
саме тоді, 31 серпня, збирали по полях поранених. Зібрали тридцятьох 
бійців, серед яких був і Микола, й на «швидких» вивезли у польовий 
госпіталь, а звідти – «вертушками» у Дніпропетровськ. Лише там на третю 
добу віддерли йому одяг від ран. І першого вересня – борт на Київ, на 
операції (пересадка шкіри, складання кісток на ногах, тиждень перев’язок 

під наркозом, а ще через два тижні – складна реабілітація)…
 Зараз Микола почувається щасливим: він вирвався живим із пекла, 

й зараз поруч із ним дружина Наталка! От якби ще обійняти сина, 
півторарічного Владика, якого він не бачив чотири місяці!..

 Дивовижна, але, на жаль, така звичайна для нашого страшного часу 
історія простого волинського бійця.
                                                                                                               Джерело:   ndilo.com.ua

ФАЙНА ІСТОРІЯ ІЗ ЩАСЛИВИМ КІНЦЕМ

В супермаркеті можна зустріти яку завгодно віп-особу. Просто стій собі 
та спостерігай. Ось Ганна Герман вибирає горіхи. 

Люб’язна Герман:
– А мигдаль є?
Продавець:
– Звичайно.
Цікава Герман:
– А фундук?
Продавець:
– Звичайно.
Лагідна Герман:
– Добре, візьму.
Консультант:
– Я вам насиплю.
Дуже ввічлива Герман:
– Що ви?! Не треба! Я сама впораюся, не утруднюйтеся.
 Поруч Хома із групи «Мандри» (нині – радник міністра культури Ніщука) 

вибирає продукти. Уважно перечитує список, виданий дружиною, щоб нічого 
не пропустити: ні капустяне листя, ні молоко для дитини.

 Чоловік у діловому костюмі обідає тут же, в кафе. Довкола нього – шестеро 
міцних парубків у військовій формі, зосереджені, повні уваги. Він (із повним 
ротом):

– Зрозумійте, інакше не вийде.
І ще емоційніше:
– Варіантів немає!
 Один із військових:
– Варіанти є завжди. Ви жуйте, жуйте.
  На касі – Олена Бондаренко. За нею в черзі – високий, худий нервовий 

чоловік. Чоловік – до Бондаренко:
– Вам не соромно?
  Бондаренко (злякано): 
– Мені?!
  Чоловік:
– Вам!
  Бондаренко:
– За що?!

  Чоловік:
– За те, що ви довели країну до такого стану! За те, що ви допустили це 

пекло!
  Бондаренко –тихо-тихо:
– Мені не соромно. Я тут узагалі ні до чого…
Проте видно, що соромно. І незручно. І хотілось би просто спокійно ходити 

вулицями – в магазини, в кафе, в кіно. І щоб ніхто ніколи не впізнавав.
 А на виході – розкішна дама, вся у шанель-карден-луївіттон і діамантах. Із 

повним візком. За нею охоронець котить іще один такий самий візок. Вони 
віддають увесь вміст трьом дівчатам.

 Розкішна дама:
– Ось, візьміть будь ласка ще грошей. Ви перекажіть їм: хай тримаються. 

І якщо ще щось потрібно, ви тільки скажіть – я куплю й передам. Сашо, – 
обертається вона до охоронця, – принеси з машини решту. 

 І Саша несе ще з десяток мішків. І поки дівчата вантажать усе це добро 
до свого старенького «Ніссану», дама в діамантах нерішуче переминається з 
ноги на ногу. І питає:

– Дівчатка, а можна я передам іще й оцю скатерку? Може, й не до речі, і їм 
зараз не до цього, проте мені так хочеться, аби вони могли нормально поїсти 
– як удома, за столом! А втім, якщо ні…

 Дівчина, яка, видно, за головну серед волонтерок, бо найзосередженіша 
– коротка стрижка, джинси-куртка (одразу помітно бойову, хлоп’ячу вдачу!) 
– бере скатерку в целофановім пакеті й дякує: 

– Як добре ви придумали! Спасибі вам!
 Мимоволі замилуєшся цим сильним, шляхетним і добрим дівчам!
 А ти бредеш до свого офісу, й тобі треба передумати ще про тисячу різних 

важливих речей.  Проте перед очима у тебе – та скатерка. Ти думаєш про те, 
що сьогодні, чи завтра, чи ще через кілька днів вона дістанеться до адресатів.

 Солдати це будуть? Переселенці? Мешканці зруйнованих міст? Поранені 
в госпіталі чи санчастині? Неважливо. Скатертину виймуть із целофану, 
показавши великі яскраві квіти (чи візерунки, чи мереживо) на ній. 
Розстелять її на столі. Чи на землі. Чи на обтесаній колоді. І неспішно, з 
насолодою поїдять. Як удома.

                                                                                                       
 Автор – Ярослава Гресь

ЧЕМНА ГЕРМАН, СОРОМ’ЯЗЛИВА БОНДАРЕНКО Й ДАМА В ДІАМАНТАХ
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 Не можу не поділитися недавньою історією.
Олексієві нещодавно виповнилося тринадцять, і на 

гроші, подаровані йому на день народження, він вирішив купити… 
бронежилет. Аби передати його кому-небудь із бійців, що їхатимуть 
на передову. Незвичайний нині час, і подарунки отакі-от особливі 
й не для себе. В центрі Волонтерської сотні, куди Льоша зайшов 
передати свого гостинця, він познайомився з однодумцем – нашим 
малим помічником Ігорем. І той, аби іменинник не залишився на 
своє свято без подарунка, вручив йому новенького складаного 
ножика. Не можу переказати, наскільки зворушливо було дивитися 
на цих хлоп’ят, що їх звела і здружила всезагальна спільна біда. І так 
хочеться побажати й цим юним патріотам, і всім їхнім одноліткам, 
аби вони більше ніколи не знали воєнного лихоліття й знаходили 
нових друзів лише в мирних іграх і захопленнях, а не тут, де навіть 
удалині від фронту пахне війною.

 
                                                                                             Автор – Марина Лисак 

ЙОМУ ТРИНАДЦЯТИЙ МИНАЛО... ДЯКУЮ!

Я у вівторок була, як кажуть, 
під столом – від несподіванки. 
Дитина прийшла зі школи й каже 
таке (дослівно):

  – Мамо, а ти знаєш, що Москву 
заснував київський князь?

Я:
 – Знаю, доню...
Дарія: 
– Мамо а ти знаєш, що Москва 

була на землях, які належали 
Київській Русі? 

(* Історична довідка: 
насправді, московські землі були 
територією Володимирського 
князівства, й виокремилася 
Московія лише у XIII столітті. 

Так що, тут – історична правда, 
бо Володимиро-Суздальске 
князівство таки входило до 
складу Київської Русі).

Я: 
– Знаю, доню.
Дарія (здивовано-обурено): 
 – Тоді поясни мені, якого біса 

там Путін робить?!! 
І далі – безапеляційно-

стверджувально:
 – Москва – це ж Україна!!!
Спершу була німа сцена, а 

потім – мій гучний регіт.
      

            Автор – Аліса Кузьманенко

МОСКВА – ЦЕ Ж УКРАЇНА!!!

«Миколо, сьогодні ми 
відправили хлопцям в АТО 
продукти та теплі речі  «Новою 
поштою». Відправляли з різних 
міст України – Києва, Львова, 
Ніжина. Те, що я був серед 
відправників – це природно: 
там воює мій син. Але там було 
ще стільки народу! І стільки 
посилок – до тих хлопців, що 
воюють зараз і поруч із моїм 
сином, і далеко від нього! Ми 
відправляли те, що зібрали 
для бійців наші друзі, друзі 
друзів, знайомі друзів!.. І тут 
ясно відчувалося, наскільки 
ми сильні, коли збираємося 

докупи. Разом ми гори 
звернемо! Ми переможемо! 
Не можемо, не сміємо не 
перемогти!»

                                                                              

  Автор листа волів 
залишитися безіменним.  

                                                                                
Але скільки у нас нині таких 

безіменних  патріотів! 

                      Увесь народ! 
 

РАЗОМ МИ СИЛА!!! МИ 
ПЕРЕМОЖЕМО!!!

Прибився до нас на роботу біженець із 
Донецька. Мої хлопці приліпили йому 

прізвисько Сепаратист, хоча він на це зубами й 
скрипить  – бо хоча від нової київської влади він 
(до, речі, як і ми) й не в захваті, проте «Путінпамагі» 
на площі Леніна він також не кричав.

Один із його колишніх співробітників напився 
скломою й пішов воювати за «ДНР». Телефонує 
наш біженець тому кренделеві – дізнатися, як 
справи. Через хвилину розмови кличе нас усіх і 
вмикає гучний зв’язок. 

 Далі вже віщає боєць «новоросії»: «Я не знаю, 
хто захищає Донецький аеропорт, але ми їх уже три 
місяці вибити не можемо.

 Пробували штурмувати – вони нам таких 
уламали! Ми й відійшли.

Почали накривати «Градами»  – вони пірнають у 
підземні колектори каналізації.

 Після обстрілу ми – наступати! А вони вилазять 
і знову дають нам прочухана!

 Вирішили колектори залити стоками 
каналізації. Зафігачили «Градами» – вони під 

землю! Ми заливаємо колектори й нібито 
захоплюємо територію аеропорту.

Вони ж колекторами перебрались аж до 
Авдіївки, піднялися нагору, повернулися до 
аеропорту, знову нам наваляли й вигнали.

При цьому захопили нашу зброю й техніку, 
взяли в полон кількадесят наших, яких 
загнали до нами ж затопленого колектору й 
замкнули там.

 Далі в них почалися проблеми з їдлом 
(позаяк, видно, Порошенко шоколадних 
цукерок їм не прислав). Уночі вони зробили 
вилазку в Донецьк, узяли живцем іще пару 
десятків наших, копняками погнали їх в 
аеропорт і вже звідти виміняли їх (а заразом і 
тих наших, що в колекторі «аромати» вдихали) 
на три тонни їжі (переважно тушонки). Я 
не знаю, хто там сидить, але це не люди – це 
кіборги!» Свідків розмови – чоловік тридцять.

                                                                                                                
  Автор – Сергій Сергєєв 

«Я, КАЖЕ, НЕ ЗНАЮ, ХТО ТАМ СИДИТЬ, АЛЕ ЦЕ НЕ ЛЮДИ – ЦЕ КІБОРГИ!» 
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***
Міліція, розслідуючи побиття 
Шуфрича, пообіцяла багатократно 
провести слідчий експеримент. 
Запрошуються всі бажаючі!

***
Не страшні Росії санкції, як 
«Титаніку» айсберги (народно-
політична мудрість).

***
У міністерстві закордонних 
справ РФ довго пояснювали 
китайському послові, що Х*йло 
– це лайка, а не почесне звання 
глави держави. 

***
 – Як назвати росіян, коли 
вони роблять гидоту, а потім 
прикидаються білими й 
пухнастими?! 
 – Вата!!!

***
Ось настала осінь: «Рубль по 
тридцать восемь». 
За нею зима: «Рубль по сорок два».
От уже й весна: «И рублю хана».
Слідом – літо красне. І Росія згасла!

***
Московське видання проводить 
опитування: «Как вы относитесь к 
засилью мигрантов в РФ?»
Десять відсотків опитаних 
відповіли: 
Десять відсотків відповіли:
 – What? Sorry, I’m don’t understand 
Russian!
Ще двадцять відсотків:
 – Вах! Слющай, дарагой! Какие 
мыгранты-шмыгранты? Лючше 
купи у мэна хурма, шаурма, 
бастурма!
І останні сімдесят відсотків 
(чистісінькою українською):
 – Та нехай собі живуть! Кому вони 
заважають?
Де ж ви тут, «істінно русскіє»? І хто 
до кого «понаєхал»? 

***
Поки росіяни переймаються 
долею російської мови в Україні, у 
Москві найпоширенішими мовами 
стають чеченська й таджицька.

***
У Москві напроти міністерства 
оборони встановили пам’ятник 
невідомому відпускнику.

***
 Світовим лідерам уже час 
серйозно замислитися над 
створенням буферної зони між 
Україною й Китаєм.

***
 – До розуму Путлера не 
достукатись! 
 – А прикладом пробували?!

***
Путін виступає перед народом: 

– Громадяни! У зв’язку із санкціями 
Заходу нам доведеться затягти 
паски й більше працювати! 
 Голос із натовпу:
 – Ми працюватимемо у дві зміни! 
– Спасибі! От справжній 
патріот Росії!.. І нам доведеться 
відмовитися від західних товарів і 
продовольства… 
– Ми працюватимемо у три зміни! 
– Спасибі, патріоте Батьківщини! 
До речі, а де ви працюєте? 
– У морзі.

***
Антишпигунські заходи. У 
державних установах України 
біля входу лежатимуть килимки 
з портретом Путіна: патріоти 
України витиратимуть ноги об 
ворога, а зрадники – ні.

***
Нова реальність: німецькі 
лікарі рятують українських 
солдатів, поранених російськими 
окупантами ... За це «дєдивоєвалі»?

***
 Приходить Путлер додому, а у 
нього в ліжку – Кабаєва з Шойгу. 
– Сергію Кужугетовичу, що ви тут 
робите?!! 
– Володимире Володимировичу, 
не повірите – заблукав!!!

***
Лист Х*йлу від сучасних 
українських козаків:
 «Ти, шайтане монгольський, 
проклятого чорта брате й 
товаришу і самого Люцифера 
секретарю! Який ти в чорта лицар, 
якщо голою сракою українського 
їжака не вб’єш? Чорт висирає, а 
твоє військо пожирає. Не будеш 
ти синів українських під собою 
мати, твого війська ми не боїмось, 
землею й водою будемо битися із 
тобою. Кремлівський ти карлик, 
Московський фашист, Сибірський 
задрипанець, Китайський 
підпахолок, Катинський кат, 
Кримський злодюга і всього світу 
блазень. Пацюча морда, кобиляча 
срака, москальська собака, 
чеченський холоп, кулю тобі в 
лоб! Отак козаки українські тобі 
відказали, плюгавче! Негоден єси 
дружби з вірними християнами! 
Числа не знаємо, бо календаря не 
маємо, місяць у небі, рік у книзі, а 
день такий уже, як і у вас, поцілуй 
за те у дупу нас!»

 

«Бак депутатський»
ескорт-послуги



ФАЙНІ НОВИНИ

Чекаю тебе ДОДОМУ, мій любий ЗАХИСНИКУ!

НА ЗАВЕРШЕННЯ

Редакційна група:
Світлана Вепшина, Віктор Гребенник, Любов Гребенник, 
Вікторія Єфіменко, Максим Зеленчук, Олена Єфімова, Віра 
Козенко, Анатолій Маєвський, Людмила Чайка, Микола Шваб. 

             Am G                                  E Am
Чуєш, ти чекай мене, над усе чекай,
            Gm A                                     Dm
Коли смуток огорне, жовтий дощ стіка.
             D7m                                         Am
І в спекотну каламуть, в заметіль, у сніг,
                 F                                                         E
Коли інших вже не ждуть, вже й забувши їх.
           Am Em                              F C
І коли листів нема із далечини... 
           Dm Am                                               F E Am
Інших вже не ждуть дарма — стомлені вони.
Повернуся, тільки жди
І не зич добра тим, хто каже: далі йди і забудь...пора.
Хай повірять мати й син, що нема мене,
Друзі втішаться отим «було і промине»,
Сядуть в коло при вогні і ковтнуть вина. 
На помин душі
Та ні. Ти чекай одна.
Ти чеканням повернеш із смертельних лав
«Поталанило, еге ж?» - скаже, хто не ждав.
Не дано збагнути їм в літо вогняне
Як чеканням ти своїм вберегла мене.
Як вцілів я? Вижив як?
Знаємо без слів.
Просто ти чекала так, як ніхто не вмів.

Костянтин Симонов. Переклад україїнською Юрія Гончаренка

«Поцілуй мене на прощання»
1 куплет
                   Em Am7
Поцілуй мене на прощання,
                   C H7 Em
Обніми мене, обніми.
                   Em Am7
Швидко час іде до світання,
                    C H7 Em
А світанок серед війни.
                    Em Am7
Ця війна, здається, усюди
                       C H7
Заступила неба блакить.
                   Em Am7
Я б тебе не пустила б нікуди,
                   C H7 Em
Тільки хто ж мене захистить?
                     Em Am7
Я б тебе не пустила б нікуди,
                    C H7 Em
Тільки хто ж мене захистить?

Приспів

G7 D7
А дорога із дому далека,
Am7 Еm
Хай дорога додому легка.
C G7 Am
На війну повертатись нелегко,
C H7 Em
Та в солдата доля така.

2 куплет

У тумані диму густому
Куля хай тебе обмина.
Буду я молитися Богу 
І чекати біля вікна.
Ангели в далеку дорогу,
Хай летять з тобою вони.
Дорога ціна перемоги
Залишилась на полі війни.
Дорога ціна перемоги
Залишилась на полі війни.

3 куплет

Огортає ранок імлою,
Нічка відступа до небес.
Не прощайся, милий, зі мною,
Я чекатиму вдома тебе.
Проведу тебе до порога, 
Може, завтра знову у бій.
Затримаю у серці тривоги,
Милий мій, ти боєць дорогий!
Затримаю у серці тривоги,
Милий мій, ти боєць дорогий!
Приспів (2 рази)

Текст і музика Марії Бурмаки

Координати для питань із співпраці
Електронна пошта: finenews.shvab.gmail.com
Сторінка у Facebook: www.facebook.com/nikolay.shvab
Сайт: www.finenews.info/ua


