
   Випуск №5                                www.finenews.info/ua                                    22.12.2014

«Файні новини» нині святкують свій перший 
ювілей – півроку. Дуже тішимося з того, що за 
цей час нам удалося здобути вдячність і при-
хильність досить великого числа читачів і відчу-
ти свою – хай і незначну – причетність до нашої 
спільної перемоги. Спасибі читачам за увагу й 
інтерес!

 Стор. 2

Листи на фронт – від батьків, дружин і дітей 
– це незримий, але міцний і необхідний зв’я-
зок між армією й народом. Вони найкрасно-
мовніше нагадують солдатові про його місію 
захисника й визволителя, надають сил і нас-
наги. Підбірка теплих листів зі всієї України 
як завжди чекає на вас.

Стор. 3

Грудень завжди був у нас багатим 
на свята – офіційні й народні, 

давні й новітні. Деякі з них лише 
зараз починають набувати широкого 
визнання – по мірі того, як суспільство 
дедалі глибше усвідомлює їхню 
значимість.

Іще кілька років тому більшість 
пересічних українців і гадки не мали про 
шосте грудня як загальнонаціональну 
знаменну дату. А вона ж доволі давня. 
Майже ровесниця нашої Незалежності.

Цього дня, у тепер уже далекому 
1991-му році, Верховна Рада України 
прийняла два важливі закони – «Про 
оборону України» та «Про Збройні 
Сили України». Тоді їхнє становище 
було більш ніж обнадійливим, як 
для такого важкого періоду. У спадок 
від відійшовшого в небуття СРСР 
молода держава отримала один із 
найбільших військових потенціалів 
у Європі. І ніхто ще не здогадувався, 
через які випробування доведеться 
пройти нашій армії – з вини 
продажних політиків і байдужого 
суспільства. За двадцять три роки 
недолугі «реформатори» і зрадники 
ледь не розгубили остаточно весь її 
запас міцності – на радість ворогам, 
скептикам і недоброзичливцям, що вже 
передрікали скочування українського 

війська до рівня бутафорських 
потішних полків, здатних лише 
розважати можновладців на парадах і 
псевдонавчаннях. 

Революція Гідності перевернула всі 
ті цинічні прогнози, а «братня» воєнна 
інтервенція, як ніколи, згуртувала 
суспільство навколо армійських 
проблем. Переказування великих 
і малих грошових сум на військові 
потреби стало звичним явищем. А 
волонтерський рух, який стрімко 
поширився всією країною й навіть 
перекинувся далеко за її межі, явив 
нам справжні чудеса патріотизму. І 
нині ми, вже не приховуючи радості, 
констатуємо: ці спільні зусилля не 
були марними. Наші бійці вистояли 
під першими ударами агресора, 
зміцніли і змужніли під гнітом важких 
випробувань…

Не так давно, 12-го грудня, 
відзначили професійне свято чи не 
найголовніші творці майбутньої 
перемоги – солдати Сухопутних 
військ України. Це вони – піхотинці й 
десантники, танкісти, артилеристи й 
ракетники – тримають зараз на плечах 
основний тягар війни, стоячи віч-на-
віч із смертю. Не будемо надсилати 
їм звичних уже побажань стійкості й 
м у ж н о с т і        

Ані величезна тери-
торія, ані фінансова 
могутність не дають 
права одній державі 
зачіпати інтереси ін-
шої. А прикривання 
цих нахабних утру-
чань гучними гасла-
ми про «братерство і 
дружбу народів»  – то 
не що інше, як жор-
стокий цинізм. 

Стор. 4

Ніхто не в силах 
маніпулювати ва-
шими думками та 
почуттями і змушу-
вати до дій, проти 
яких протестує ваша 
душа, якщо ви самі 
підсвідомо не бажає-
те цього. Як вияви-
ти основні прийоми 
маніпулювання   сві-
домістю?          

 Стор. 5

Безглузді байки про 
«звірства бандерів-
ців», активно по-
ширювані Кремлем 
давно викликають 
обурення у твере-
зо мислячих росіян. 
Жаль тільки, що ці не-
численні голоси  так 
довго тонули у реві 
темної зазомбованої 
маси.

Стор. 8

Абсурдність «нових 
порядків» на окупо-
ваних територіях 
настільки допекла 
тутешнім жителям, 
що вони мимоволі 
стають українсь-
кими патріотами, 
вбачаючи у цьому 
порятунок від усе-
загального безглуз-
дя та хаосу.

Стор. 9

СВЯТА ВЕЛИКІ Й НЕВЕЛИЧКІ

(продовження на стор 2)
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 Шановні читачі!
Я радий, що ви маєте змогу  

знову читати нашу газету. І знов 
у вас є нагода трохи розслаби-
тися, підняти собі настрій, емо-
ційно зарядитися позитивом. 

А найголовніша файна но-
вина – у тому, що 13 грудня 
нашому проектові виповнилося 
півроку. І нині я хочу висловити 
глибоку вдячність тим, без кого 
існування й розвиток цього про-
екту були б неможливі, – редак-
ційному колективові «Файних 
новин», нашим дописувачам, 
творчим і діловим партнерам. 
Завдяки їхній спільній щоденній 
праці наші читачі досі не втра-
чають віри у краще.

За час існування проекту – 
від появи невеличкого допису 
на шпальтах «Фейсбуку» до ство-
рення повноцінного друкова-
ного видання – вийшло понад 
сто вісімдесят випусків файних 
новин.  

Спасибі читачам за увагу й 
інтерес до них, за постійну мо-
ральну підтримку і оптимізм!  

Досягнення наші вже чималі, 
проте зупинятися ми не збирає-
мося. Попереду ще багато труд-
нощів, але у нас вистачить сил 
для їх подолання. Наснаги нам 
додають схвальні відгуки чита-
чів і віра у скоре настання миру 
та щасливе майбутнє, у те, що 
й завтрашній, і післязавтраш-
ній день принесуть нам чимало 
файних новин.

 Бережіть себе й вірте 
у перемогу!

 
Щиро ваш,

 Микола Шваб

ВІД ЗАСНОВНИКА ДАЙДЖЕСТ НОВИН

ОЗБРОЙМОСЯ ДІДІВСЬКИМ ДОСВІДОМ!
Вони вперше з’явились у 
далекому 1917 році, на початку 
українського повстанського 
руху – як військові захисні 
споруди – й протягом кількох 
десятиліть наводили жах 
на зайд-окупантів – від 
білогвардійців до бійців НКВС…
 То що ж являє собою 
ота знаменита серед 
співвітчизників і стократ 
проклята ворогами 
криївка? Енциклопедичні 
джерела характеризують 
її як багатофункціональну 
військово-оборонну та 
господарську споруду, що 
за потреби могла бути 
й невеличким схроном 
для малочисельної групи 
вояків, і цілим комплексом 
військових і господарських 
підземних споруд – укріплених 
і замаскованих казарм та 
продовольчих складів. 
Сучасні українські солдати 
вже беруть на озброєння 
давно перевірений часом 
предківський досвід. Недавно 

у зону АТО було доставлено 
осучаснені пересувні 
криївки, перероблені з 
морських контейнерів 
майстрами з Рівненщини – із 
Здолбунівського механічного 
заводу та тамтешнього 
вагонно-ремонтного депо, 
– й установлено в районах 
базування сил АТО.
 Ці сучасні «криївки» перекриті 
деревиною та земляним валом, 
що забезпечує надійний захист 
від ворожих куль та снарядів. 
У контейнерах-приміщеннях 
прокладено електропроводку 
та підключено джерела 
електроживлення. А для 
обігріву особового складу 
встановлені пічки-«буржуйки». 
Отже солдати забезпечені 
максимальним як для польових 
умов комфортом. 
А рівненські майстри 
продовжують роботу й уже 
незабаром передадуть армії ще 
вісім таких конструкцій.

Джерело: газета «День»

                                                                                                                   
ЗАРАДИ ПЕРЕМОГИ ПРАЦЮ-
ЄМО ЦІЛОДОБОВО

Деякі державні оборонні 
підприємства переведено на 
цілоденний режим роботи. 

Державні підприємства пе-
рейшли на цілодобову роботу 
там, де це дозволяє зробити 
рівень забезпечення запасни-
ми частинами та комплекту-
ючими.

Зараз уряд шукає можли-
вості для погашення усіх бор-
гів із фінансування держав-
них підприємств.

Джерело: 
газета «Телеграф»

ФІНАНСУВАННЯ  УКРАЇН-
СЬКОЇ АРМІЇ БУДЕ ЗБІЛЬШЕ-
НО у 2015 РОЦІ

В РНБО прогнозують, що 
наступного року на військо-
ві потреби буде витрачено 
близько 86 мільярдів гривень.

Після розширеної наради 
– з залученням керівників си-
лового і фінансового урядо-
вих блоків – було прийнято 
рішення встановити видатки 
на армію на рівні 5% від вало-
вого внутрішнього продукту. 
Також було підкреслено, що 
ці кошти буде спрямовано не 
тільки на «латання старих 
дір», але й на якнайскоріше 
підвищення армійської боєз-
датності.

 Для порівняння: у країнах 
ЄС цей показник нині складає 
2,4% ВВП.           

Джерело: www.lb.ua 

ПОДАРУНКИ ВІД 
«ОКЕАНУ ЕЛЬЗИ» 
У Києві відбувся один з най-

дорожчих благодійних кон-
цертів групи «Океан Ельзи». 
Квитки коштували від 2000 до 
20 000 гривень, та, попри це, 
вільних місць у залі не було.

Святославових хлопців 
підтримали музиканти На-
ціонального камерного ан-
самблю «Київські солісти», 
виступивши разом із «океанів-
цями». Тож концерт пройшов 
із чималим успіхом, зібравши 
десять мільйонів гривень від 
продажу квитків. Сам Вакар-
чук зізнався, що такої суми 
йому ще ніколи не вдавалося 
зібрати (найбільший збір за 
останні півроку становив 700 
000 гривень). Усі ці гроші пі-
дуть на ремонт Запорізького 
військового госпіталю,  медич-
не обладнання й реанімобілі. 

   Джерело: http://svidok.ua

цих якостей
їм і так 

не позичати. Просто скажемо: 
«Ми дякуємо вам, пишаємось і 
захоплюємося вами!..»

Поговоривши про великі 
свята, дозволимо собі згадати 
й про невеличке. Нині 
виповнюється півроку від часу 
народження творчого проекту 
«Файні новини» – відтоді, як на 
сторінках «Фейсбуку», посеред 
тривоги, зневіри й важкого 
психологічного пресингу, 
з’явився перший коротенький 
список позитивних новин. 
Нове починання доволі швидко 
здобуло визнання, сформувало 
собі досить широку читацьку 
аудиторію і стрімко виросло у 
кілька цікавих проектів. Один із 
них – газета, що ви її тримаєте у 
руках. Так, їй іще далеко до рівня 
популярних видань, і колектив 
її складається здебільшого з 
аматорів. Проте сил нам додає 
усвідомлення причетності до 
загальнонаціональної справи, 

щире бажання зробити бодай 
невеличкий внесок у неї, 
розрадити й розважити добрим 
словом тих, хто боронить наше 
життя, свободу і спокій…

І на завершення хочеться 
сказати нашим захисникам: «Ви 
не самотні!»

Війна давно вийшла за 
межі плацдармів і точиться 
ще на багатьох напрямках – 
політичному, дипломатичному, 
ідеологічному, економічному, 
віртуальному... Ми тиснемо 
й будемо тиснути ворога по 
всіх цих реальних і умовних 
фронтах – аж до самої Перемоги. 
А тим, хто зараз зі зброєю у руках 
виконує основну місію оборонців 
країни, зичимо, аби сповнений 
воєнних і мирних свят грудень 
надав вам наснаги, оптимізму, 
життєлюбства. Віримо, що 
завдяки спільним зусиллям 
Україна вистоїть і буде жити, 
попри всі суворі випробування, 
що випали на її долю.

Максим Зеленчук 

(початок на стор 1)

НАБОРИ ДО ВІЙСЬКА КООРДИНУВАТИМУТЬ ЛИШЕ БОЙОВІ ОФІЦЕРИ
Аналізуючи нинішню 
діяльність українських 
військкоматів, Верховний 
Головнокомандувач наголосив 
на негайній потребі поліпшити 
роботу з призовниками, 
стимулювати їхню належну 
фізичну підготовку і 
підвищувати рівень 
патріотичної свідомості.
 Відтак уже планується 
призначати на посади 

військових комісарів виключно 
тих військових, які гідно 
проявили себе під час бойових 
дій на сході України. З огляду 
на це було запропоновано 
максимально активізувати 
роботу військових комісаріатів, 
а їхніми керівниками 
призначати бойових офіцерів, 
що достойно зарекомендували 
себе у бойових умовах, але 
внаслідок поранень уже не є 

придатними до повноцінної 
стройової служби.
 Крім того, молодих солдатів-
строковиків (нагадаємо, що 
черговий призов має відбутись 
у лютому-березні наступного 
року) в жодному разі не будуть 
направляти до «гарячих 
точок». Це – робота лише для 
досвідчених вояків.

  Джерело: газета «Сегодня»
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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!

***
Доброго здоров’я тобі, 
захиснику України!
Вітаю тебе з наступаючим 
Днем святого Миколая! Хай 
наш добрий чудотворець 
допоможе здійснитись 
усім твоїм мріям, зігріє 
тебе любов’ю, надихне на 
добрий гумор і примножить 
твоє здоров’я! Хай його 
заступництво оборонить 
тебе від лиха, допоможе 
у труднощах і пошле тобі 
тисячі дивних чудес!

    Надія,
 м. Тростянець, Львівщина

 ***
 Привіт, солдате!
 Мені тридцять три 
роки, я – корінна киянка: 
народилася, живу і працюю 
у столиці, далеко від усіх 
отих воєнних жахіть, серед 
яких тобі зараз доводиться 
перебувати. І головне, що 
зараз хочу сказати тобі: 
те, що ти робиш зараз, – 
надзвичайно важливе і для 
тебе, і для мене, і для нас усіх. 
Бо допоки я знаю, що наші 
хлоп’ята чинять ворогові 
спротив і перемагають, мені 
легше жити й займатися 
своїми повсякденними 
справами, працювати, 
платити податки. Для тебе 
це важливо, бо зараз ти 
відстоюєш своє майбутнє. 
Адже у тебе є заповітні 
мрії, правда ж? Є бажання 
жити вільним життям, 
мати право вибору й бути 
відповідальним за обраний 
шлях. І лише зараз ми з 
тобою зрозуміли, як дорого 
насправді коштують ці 
природні людські права. Не 
здавайся ж! 
У тебе в житті вже напевне 
траплялися випадки, 
коли неможливе ставало 
можливим і з’являвся вихід 
із безвиході. Тож ніколи не 
сумнівайся у власних силах 
і не опускай рук у скруті. Усе 
буде добре! Зміни на краще 
неодмінно настануть, і це ми 
з тобою зараз наближаємо їх: 
ти – своїм щоденним ратним 
подвигом, я – чесною мирною 
працею.

 Спасибі тобі, захиснику!                                                
Катерина,

                м. Київ

***
 Дякуємо вам, солдати, за 
те, що ви захищаєте нас, 
даруєте нам надію на краще. 
Мені приємно жити і знати 
що на нашій квітучій Україні 
є справжні патріоти. Ми 
розуміємо як вам зараз важко, 
але знайте: вся Україна з вами 
й за вас. Кожного дня лише за 
вас звучать молитви. Кожен 
тримає кулаки за те, щоб ви 
повернулися живими і ваші сім’ї 
могли пишатися вами. Слава 
Україні! Героям слава!

        Тетяна,
               м. Вінниця

***
Любий солдате! 
Пишу тобі з великою вдячністю 
за те, що ти нас оберігаєш, за 
те, що, попри всі негаразди, 
любиш нашу рідну землю. Знаю: 
тобі зараз нелегко. Благаю: 
бережи себе й повертайся 
додому живим! Про це саме 
щодня просять Бога твої тато 
й мама. Я, маленька українка, 
дякую тобі за твій захист, за 
те, що наша Україна досі живе, 
вільна й нескорена…
 На порозі – Новий рік. І мені 
дуже хочеться сподіватися на 
новорічне чудо – на закінчення 
війни та твоє щасливе 
повернення додому.
 Молюся за тебе, герою! За 
тебе й за нашу країну, яку ти 
захищаєш! Хай же твій подвиг 
не буде марним! Хай скоріше 
настане мир!

                          Людмила,
        м. Вінниця

***
Привіт, любі наші військові!
 До недавніх пір я не була 
патріоткою, не особливо 
любила свою країну, але численні 
бої, конфлікти та втрати 
посилили відчуття любові. Сама 
тільки думка про вас примушує 
серце битися швидше. Я уявляю, 
як виглядає мій лист: пафосні 
слова любові до тих, кого я 
навіть не знаю. Але повірте: 
я справді співпереживаю вам. 
Біжать сльози, коли подумаю, 
що на цій війні може загинути 
чийсь батько, брат, наречений…
 Дякую вам за захист! І за те, що 
ви у нас є!

                                              Яна,
      м. Дніпродзержинськ,

                        Дніпропетровщина

***
 Звертаюся до тебе, мій любий 
солдате!
 Велика честь для мене – писати 
тобі, воїнові, яким захоплюється 
й пишається вся Україна. Для 
мене ти – найхоробріший, 
наймужніший чоловік на 
Землі! На твоїх плечах зараз 
тримається життя України, 
з твого подвигу починається 
і продовжується оновлена 
Вітчизна наша! Для мене і для 
всіх нас ти став героєм, якого 
будуть наслідувати і твої, й мої 
діти.
 Рідний мій! Знай: наші думки й 
почуття завжди поруч із тобою. 
У промені сонця, у подиху вітру, 
у стомленій твоїй усмішці після 
бою – наше незриме вітання 
тобі!

            Ніна,
                                    м. Харків

***
 Солдате, дякую, що бережеш 
Україну від ворожих куль. 
По правді, на твоєму місці 
повинен бути кожен, хто має 
Батьківщину в серці, кожен, 
хто вірить у неї та бачить її 
вільною. Але саме ти проявляєш 
любов у дії, ти — наш герой і 
гордість, те вірне плече, на яке 
нині можуть покладатися всі, 
хто в тилу. Бережи себе! Люби 
Україну, бо любов — найщиріше 
почуття на світі, котре 
єдине, що гріє у скруті чи біді. 
Люби Батьківщину — не ту, 
про яку кричать з трибун чи 
барикад і якою її показують на 
екрані, а ту, в яку віриш, рідну 
з дитинства. Пам’ятаєш її? Це 
вона тримає тебе навпроти 
ворога, вона виховала в тобі 
мужність і відвагу, які є тим 
єдиним мірилом патріотизму, 
який згасає лише після того, як 
тіло покидає душа. Бережи себе! 
Я вірю, що колись твої чи мої 
діти подякують тобі — героєві 
Батьківщини за те, що ти 
бережеш нині її в серці і стоїш 
за неї до останнього. По правді, 
моє «дякую» варте небагато, 
бо воно не зрівняється навіть 
із миттю на полі бою. Але знай, 
що хоч би де ти був, хоч би яка 
небезпека була тобі від ворожих 
куль, я та мільйони тих, хто 
стоїть за твоєю спиною і кого 
ти бережеш, вірять у тебе... Від 
тебе залежить, чи буде наша 
з тобою Батьківщина в душах 

ще ненароджених дітей. Від 
тебе залежить, чи виживуть 
усі, менш сміливі, не герої, 
але і не зрадники, котрі не 
захищають зі зброєю в руках 
честь України поряд з тобою. 
Від тебе залежить, чи буде 
мир. Україна нас єднає. Люби 
її, як любили її Шевченко і 
Стус. Люби так, щоб колись 
нащадки дякували тобі за 
мужність, яка, насправді, є 
лише в благородних серцем 
і вірних душею... Сподівайся і 
вір у те, що коли ти сьогодні 
вистоїш — завтра буде краще, 
адже надія сильніша за будь-
який страх. Слава Україні! 
Героям слава!

         Анна,
   м. Острог, Рівненщина     

***
   Здрастуй солдате!
Я певна, що ти мене не 
знаєш, але я про тебе знаю 
майже все: твої нічні варти, 
недоїдання, важкі умови, 
караули, ранні підйоми, коли 
немає можливості умитися 
чи змінити онучі. Але ти 
маєш бути сильним, адже 
стоїш на варті захисту своєї 
Батьківщини! Вона зробила 
тебе таким, яким ти є: в 
чомусь кострубатим, у чомусь 
невпевненим, але насправді 
мужнім, адже в такий час ти не 
втік із зони бойових дій, не став 
диверсантом і не продався за 
кращий патрон. Країна, в якій 
ти живеш, — не досконала, але 
ти можеш зробити її такою, 
якою уявляєш: без злиднів, 
які увірвались у хату, тобто 
без бойовиків, терористів чи 
якихось інших синонімічних 
назв цих ворогів. Ти, солдате, 
маєш пам’ятати, що стоїш 
на захисті своєї матері, жінки, 
сестри чи дитини. Ти – обличчя 
сьогодення, саме ти формуєш 
приклад національно гідного 
героя. Тобі не треба бути 
корисливим, сподіватись на 
винагороду від держави — 
ти маєш знати, що щастя і 
радість твоїх близьких, їхнє 
здоров’я та мирне життя 
— це вже твій подвиг. Народ 
України молитиметься за 
тебе, солдате. Михайлівський 
Золотоверхий ще битиме у 
дзвони на твою честь!..

               Юлія,
                                        м. Донецьк  



Другий день поспіль мої думки 
паралізовані листом дівчини Даші 

з Москви. Лист довго лежав непоміченим 
у теці «Інше», де я його вчора й виявила. 
Даша живе у Москві й пише мені, аби 
сказати, що вона, Даша, категорично 
не розуміє, за що всі так не люблять 
Путіна. Ось Даша, як росіянка, хоче мені 
повідомити: її, Дашин, добробут щороку 
зростає. Вона може дозволити собі 
купити машину й житло, може займатися 
чим хоче, й заробляти чесним шляхом. І 
взагалі, Даша в цілому задоволена тим, 
як стоять справи у її країні й схвалює 
дії свого президента. І просить мене: 
«Якщо у Вас буде час, ви могли б мені 
пояснити, чим поганий Путін? Ну, чесно, 
я не розумію… Об’єктивно, ми живемо 
не в ідеальному світі, проте я бачу, що 
людина хоча б не лиже дупу америкосам, 
а йде своїм шляхом!»

 Бачте, Дашо, тут таке діло…
 Я, либонь, опущу навіть «америкосів», 

хоча вже саме вживання цього слова 
характеризує вас не найкращим чином… 
Може, ви не знаєте чи не помічали, 

проте ваш добробут зростав із однієї-
єдиної причини – надвисокої ціни на 
нафту протягом кількох років. Що було б 
непогано зробити країні, на яку звалився 
такий чудовий фінансовий профіт? 
Мені здається, скористатися цими 
надприбутками для розвитку реальної, а 
не сировинної економіки. Знизити тиск 
на малий і середній бізнес, вибудувати 
і зміцнити галузі виробництва, що не 
залежать від ціни на нафту, розвивати 
регіональну інфраструктуру, підіймати 
туризм… Та й чимало чого ще! Що зробив 
російський уряд на чолі з Путіним? 
Розпихав надприбутки по кишенях 
кількох десятків людей. Але вам було 
байдуже: ви купались у фінансових 
«нафтових» бризках, що долітали й до 
простих смертних, купували житло й 
машини і раділи своєму добробутові, не 
дуже бажаючи проаналізувати, звідки 
він узявсь і від чого залежить. Можливо, 
якщо ви розплющите очі й подивитеся 
на сьогоднішню нафтову ціну, а заодно 
й на курс долара, дещо вам стане 
зрозумілим. Скажу тільки, що поки ви у 
Москві купували машини й житло, люди 
у багатьох російських регіонах жили без 
доріг і не знали, що таке каналізація. І це 
– у країні з надприбутками, еге ж! 

 А ще, Дашо, поки ви купували собі 
машину й житло, у тюрмі гинула 
людина, яку звали Сергій Магнітський. 
Ви не чули про нього? Я розповім: це 

бухгалтер, що виявив безпрецедентно 
величезні розкрадання з російського 
бюджету, приховані держчиновниками 
з найвищого владного ешелону. І 
він, ідеаліст, вирішив відновити 
справедливість. Його, Дашо, кинули до 
в’язниці й тримали там у нелюдських 
умовах. Він помирав, лежачи на бетонній 
підлозі й кричачи від болю. Погугліть, 
Дашо, «Справу Магнітського», знайдіть 
інтерв’ю з Вільямом Браудером. Коли я 
багато років тому прочитала це інтерв’ю, 
я захворіла – у буквальному сенсі.

 А потім, Дашо, поки ви вибирали 
машину і займалися тим, чим 
хотіли, Вільям Браудер домагався 
справедливості – у пам’ять про Сергія 
Магнітського. І він її домігся: чиновники, 
причетні до розкритого Сергієм злочину, 
потрапили до санаційного списку США 
– так званого «списку Магнітського». 
Після чого ваш уряд образивсь і 
завдав удару у відповідь, прийнявши 
«закон Діми Яковлева». Цим законом, 
Дашо, ваші урядовці під керівництвом 
шанованого вами президента прирекли 
сотні російських дітей-інвалідів на 
смерть у російських дитбудинках. Ви 
ніколи не цікавилися, як живуть у 
цих домах дітлахи-інваліди? Навряд – 
людина, що хоч раз цим зацікавиться, 
багато що починає розуміти. В 
усиновленні було відмовлено навіть тим 
дітям-інвалідам, які вже познайомилися 
зі своїми майбутніми батьками. Навіть 
тим, до кого ці батьки вже прилітали 
з Америки й показували на світлинах 
їхній майбутній дім, кімнату, іграшки. 
Усі вони, Дашо, залишилися гнити у 
вітчизняних дитбудинках. Допоки у вас 
зростав добробут.

 Доки тривало зростання вашого 
добробуту, дочка чиновниці насмерть 
збивала на тротуарі людей і уникала 
покарання. Не сиділа у тюрмі ані дня 
– навіть під час слідства. А людина, що 

просто штовхнула поліцейського під час 
масових безпорядків, сіла до в’язниці й 
сидить там досі. Проте ви, Дашо, навряд 
чи знаєте щось про «Болотну справу» 
- ви ж бо займаєтеся лише тим, що 
вам подобається. І схвалюєте дії свого 
президента.

Чи знаєте ви, Дашо, що грошей, 
витрачених на десять хвилин відкриття 
Олімпіади, вистачило б на те, аби 
прооперувати всіх російських дітей із 

вродженими вадами серця? Справа у 
тому, що якщо дітей із таким діагнозом 
прооперувати у ранньому віці, то вони 
виростають звичайними здоровими 
людьми. А якщо ні – то вони будуть 
інвалідами, відстануть у розвитку й 
загинуть рано… 

 Проте все це, безумовно, – внутрішні 
справи вашої країни. І що б я не думала 
з цього приводу, розуміння того, що 
це внутрішні справи вашої країни, – 
завжди стримувало мене від публічних 
виступів на цю тему. Врешті-решт я, 
як ви помітили, – недурна дівчина, й 
бачу, що критичну більшість росіян усе 
влаштовує. Хто я така, щоб обурюватися 
долею російських дітей-інвалідів? Тим 
більше, що у вас там росте добробут, 
ви купуєте машини та житло й усім 
задоволені…

 Але настав момент, коли ваша країна 
стала відверто втручатись у справи 
моєї. Настав він рік тому – коли Україна 
піднялась у масовому протесті проти 
діючого тоді українського президента. 
Не вірте дурницям про те, що вона 
піднялася «за ЄС» або «проти Росії». 
Це маячня! Країна піднялася проти 
абсолютного, повного, безмежного 
бандитського свавілля людини, що 
звалася її президентом. Посадженої у це 
високе крісло, треба сказати, довгими 
й витратними зусиллями Кремля. Ну, 
так вийшло, що я трішки знаю, звідки 
приїздили хлоп’ята, які працювали 
у штабі Януковича. Деякі з них були 
моїми друзями. Дехто ними лишається 
й дотепер.

 І у ту мить, коли Україна піднялась у 
масовому протесті, ваша країна пішла 
на злочин. Вона стала створювати 
альтернативну реальність. Вона залила 
інформаційний простір потоками 
безумства й брехні про те, що відбувалося. 
Я, може, не стала б обурюватись, якби 
ці потоки були адресовані тільки вам. 
Але справа у тому, що більша частина 
українського населення дивиться саме 
російські канали. І вірить цим новинам.  

 А потім, розпаливши пекло у головах 
ваших і моїх співгромадян, Росія 
наважилася на пряму агресію й анексію 
чужої території. У цей момент мене, 
Дашо, позбавили домівки. 

СПоСТЕРЕЖЕннЯ, РоЗДУМи, ПРоГноЗи

«…АЛЕ НАСТАВ МОМЕНТ, КОЛИ ВАША КРАЇНА 
СТАЛА ВТРУЧАТИСЬ У СПРАВИ МОЄЇ»
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А ще, Дашо, поки ви купували 
собі машину й житло, у тюрмі 

гинула людина, яку звали 
Сергій Магнітський. Ви не чули 

про нього?

А ще, Дашо, поки ви 
купували житло, російські діти 
вмирали у лікарнях, якщо на 
їхнє лікування добрі люди не 
знаходили грошей. Тому що 
Росія – країна з нафтовими 
наддоходами – займалась 

Олімпіадою.
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Коли я навчалася в інституті, нам 
говорили, що для ефективної 

пропаганди потрібен особистий контакт. 
Емоції, як хвилі, передаються від людини 
до людини – це суто фізичний процес. 
«Для телебачення, – казали нам, – це не 
підійде. Бо перед екраном сидить особа, 
і з нею слід говорити логічно». Тепер 
же ми знаємо, що з телевізора можна 
зомбувати як одинаків, так і цілі народи. 
«Спасибі» Путіну – Кисельову!

Вам навіть не обов’язково дивитися 
телевізор. Головне – потрапити в 
інформаційне поле. Бабуся телефонує 
вечорами і переказує новини. Радіо 
в машині, люди у маршрутці, колеги 
на роботі обговорюють міжнародну 
обстановку. З цих джерел і виникають 
стандартні репліки, як-от: «Я телевизор 
не смотрю, но знаю, что в Киеве хунта 
убивает русскоговорящих!»

Не можна сказати, що зомбування – 
це ноу-хау. Метод цей випробуваний не 
століттями, а тисячоліттями. Деспотичні 
держави, тоталітарні секти, мафія та 
злочинні угруповання, навіть домашнє 
насильство, побудовані на основі трьох 
законів зомбування. Алкоголіками та 
наркоманами теж стають люди, які 
потрапляють під їхню дію.

 Які вони, ці три закони?

1. Обраність
 Це гачок, на який ловляться майбутні 

зомбі. Медіа-маніпулюванню не 

піддаються тільки діти й душевнохворі. 
Це правда. Як і те, що у тоталітарних 
сектах найбільше людей – із вищою 
освітою. У них краще розвинені фантазія 
і здатність до абстрактного мислення. 
Водночас жертвою стає людина, готова 
нею стати. Хто потрапляє до сект? Ті, хто 
опинивсь у складній ситуації. Розлучення, 
закінчення інституту, звільнення з 
роботи, повернення з в’язниці, переїзд. 
Це – люди в депресії. Не знають, куди йти, 
що робити, де брати гроші на життя, де 
знайти квартиру. Старий світ закінчивсь, 
а нового ще немає.

Мине час, людина влаштується на 
роботу, одружиться, заробить. І в секту, 
тим більше злочинне угруповання, не 
піде.

Дезорієнтованій і непотрібній людині 
дуже приємно почути: «Ти особливий!» 
Головне, не потрібно – на перших етапах 
– докладати зусиль. «Ти кращий, бо 
таким народився», «Ми – росіяни, з нами 
– Бог!»… Група, до якої ти потрапив, — 
нібито коло обраних.

 І ти – теж. 
У зовнішньому світі ти — ніхто. А тут, 

усередині групи, — обраний. Чай, печиво, 
алкоголь, наркотики – все для тебе! Це 
тішить самолюбство, знищене складною 
життєвою ситуацією. Обраність 
підкреслюють таємні знання, ступені 
посвячення та ритуали.

2. Ізоляція
Другий етап зомбування йде двома 

шляхами. З одного боку, людина 
добровільно обмежує спілкування з 
родичами та друзями, котрі її «вже 
не розуміють». З іншого, маніпулятор 
примусово ізолює людину від оточення. 
Спершу непомітно, викликаючи почуття 
провини у відповідь на, скажімо, таке 
питання: «Чому не прийшов учора на 
наше зібрання? Світлана спеціально 
для тебе спекла печиво». Потім ізоляція 
наростає – у вигляді рекомендацій не 
читати певну літературу, не слухати 

музику. Звісно, для блага неофіта. 
Завершується занурення у секту чи 
злочинну групу прямим насильством 
або примусом. І далі сектант живе у 
закритому будинку, по периметру якого 
чатують автоматники. Якщо мова йде 
не про окремо взяту людину, а про цілу 
країну, то тут закриваються кордони й 
опускається залізна завіса. 

 3. Страх 
Налякана людина втрачає здатність 

тверезо міркувати. «Доброзичливці» 
грають зазвичай на її інстинктивних 
страхах, які стосуються здоров’я, рідних 
та дітей – за допомогою сильнодіючих 
словесних образів: «Диявол!», 
«Педофіли!», «Гейропа!», «Вони хочуть 
забрати наших дітей!». Зачіпають 
образи, з якими пов’язані сильні емоції: 
люди горять заживо, нацисти ґвалтують 
вагітних жінок. Нагнітання страху 
поєднують із ейфорією: жахливі новини 
– прекрасний концерт. Завдання – так 
налякати людину зовнішнім світом, щоб 
навіть не думала туди поткнутись і 
перевірити, чи там дійсно їдять дітей.

  За умови, що жертва готова, 
маніпуляція відбувається дуже швидко. 
Я знала суб’єкта, якого примудрилися 
зазомбувати за тиждень. Загалом же 
зробити це за місяць — цілком реально. 
Маніпуляція може тривати безкінечно 
довго.

Для закріплення вищевикладеного 
пропоную проаналізувати вправу під 
назвою «Циганський гіпноз».

– Гей, красуне, йди сюди! (Обраність).
– Давай відійдемо – я тобі всю правду 

розкажу! (Ізоляція).
–  Бачу, що у тебе скоро помре батько 

(мати, чоловік, дитина)! Зовсім скоро! 
(Страх).

І жертва виносить із дому всі 
коштовності. А потім у міліції навіть 
пригадати не може, як же це сталося.

                      Таїсія Олійник

ТРИ ЗАКОНИ ЗОМБУВАННЯ

 У цей момент зламали долі сотням 
тисяч людей і заклали міну війни на 
території моєї країни. І це зробив 
ваш уряд. Під керівництвом вашого 
президента.

 Ви пишете, що місяць тому були у 
Криму, й усі, з ким ви спілкувалися, раді 
поточним подіям. Ну що я можу сказати? 
Можу запропонувати координати людей, 
які живуть у Криму і з якими ви не 
поспілкувалися. Які розповіли б вам про 
гіркоту зради, про внутрішню еміграцію, 
про зруйнований бізнес, про втрачену 
роботу. Які були заарештовані чи втекли 
з Криму, боячись переслідувань. Людей, 
котрі й понині бояться висловлювати 
уголос власні думки, тому що на 
севастопольському міському форумі 
процвітає тред «Очистимо місто від 
бандерівської нечисті!». Тред, у якому 
співбесідники діляться прізвищами 

й адресами людей, помічених у 
проукраїнських симпатіях. Аби потім 
фашиствуючі проросійські молодчики 
розправлялися з ними. Можливо, ви 
вважаєте це нормою цивілізованого 

суспільства. Я – ні.
 Та ви, Дашо, спілкувалися з іншими 

людьми. А цих – із пожолобленими 
долями, із скорбним мовчанням – для 
вас не існує. Як не існувало для вас 
Сергія Магнітського, загиблих під 
колесами чиновницьких автомобілів, 
сиріт, інвалідів, убитих журналістів 
і посаджених у тюрму активістів – у 

вашій країні. Їх не було видно за завісою 
вашого добробуту, як я розумію.

А потім ваш президент, дії якого ви 
схвалюєте, закинув диверсійні групи у 
мою країну і розв’язав криваву війну 
з тисячами жертв. Продовжуючи при 
цьому брехати – безсовісно, безперервно 
і безмежно.

Дуже сподіваюся, що змогла вичерпно 
відповісти на ваше питання. 

 Ви ще пишете, що «ми ж – брати» 
й закликаєте згадати Київську Русь. 
Київську Русь я згадати не можу – з 
причини крайньої моєї молодості. А 
про гасло «Ми ж – брати» подумайте 
краще ви – як представниця країни, що 
окупувала частину моєї Батьківщини 
й занурила цілий український регіон у 
кривавий хаос.

         
 Ірина Коротич

 А потім ваш президент, дії 
якого ви схвалюєте, закинув 

диверсійні групи у мою країну 
і розв’язав криваву війну з 

тисячами жертв.
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Розумній людині не потрібно пояс-
нювати, наскільки важливий іноді 

у зимовий час вогонь. Умінням розпалити 
багаття ви можете навіть урятувати чи-
єсь життя. Тож у цій статті ми вам нага-
даємо, як розвести вогнище, де краще це 
робити, які типи багать існують. Цілком 
можливо, що наші поради можуть стати в 
нагоді вам у житті.

Отже, життя доводить, що навички 
швидкого розпалювання багаття мо-
жуть стати в нагоді будь-якій людині. І 
часом просто необхідно згадати кілька 
основних правил розведення багаття: 
як розпалити його в лісі, як зробити це 
швидко і правильно, як виконати цю ро-
боту у дощ (снігопад), які типи багать іс-
нують і так далі.

ДЕ РОЗПАЛИТИ БАГАТТЯ
Вибір і обладнання місця для вогнища 

мають велике значення. 
Далі — кілька порад щодо вибору міс-

ця для багаття:
- місце для вогнища має бути по мож-

ливості приховано від вітру, снігу і дощу;
- не варто розводити вогонь під кро-

нами хвойних дерев і на ділянках з су-
хою травою;

- багаття повинно розташовувати-
ся з підвітряного боку від наметів і не 
ближче трьох-п’яти метрів від них, щоб 
іскри, які розлітаються, не пропалили 
тканину;

- не розводьте багаття на торфови-
щах, бо вогонь у них легко поширюється 
углиб.

Щоб підготувати місце для багаття, 
розчистіть ділянку діаметром метр-пів-
тора від опалого листя, сухої трави та 
іншого легкозаймистого сміття. Якщо 
багаття буде ще й вогнищем, то бажано 

зняти верхній шар дерну і обкласти об-
рану площину камінням. У відкритих ві-
тряних степових місцевостях багаття слід 
заглибити і з навітряного боку спорудити 
захисну стінку. У зимовий час треба пов-
ністю розчистити сніг до поверхні землі.

З ЧОГО РОЗПАЛИТИ БАГАТТЯ
Як правильно розпалити багаття, 

якщо ви в лісі? Безумовно, паливо для ба-
гаття може бути різним, але запам’ятайте 
основні правила, які підказують, з чого 
краще розпалити багаття:

• дрова з листяних дерев із важкою 
цупкою деревиною – таких, як дуб, 
граб – дають хороший жар, невелике 
полум’я й можуть горіти до двох го-
дин, тому вони добре підходять для 
приготування їжі;

• сухий хмиз дає сильне полум’я, але 
вигорає за кілька хвилин;

• невеликий сухий хмиз дає сильне 
полум’я, але вигорить за кілька хви-
лин;

• хвойний сухостій добре горить і 
утворює багато вугілля, але й бага-
то диму і розкидає велику кількість 
іскор; свіжий лапник хвойних дерев, 
траву і зелене листя слід використо-
вувати лише для сигнальних багать;

• у місцях із мізерною деревною рос-
линністю паливом може служити 
сухий торф і висохлий тваринний 
послід, а по берегах річок і біля уз-
бережжя морів – викинута на берег 
і висохла деревина.

Якщо покласти у багаття соснові 
шишки, то вони дадуть багато тепла. 
Шишки, звичайно, повинні бути сухими й 
закладатися поверх легкої розпалки.

Таким чином, питання про те, з чого 
розпалити багаття, має кілька рішень. 

Аби правильно і швидко розпалити ба-
гаття, важливо розуміти, з якою метою ви 
вирішили це зробити. Якщо вибір невели-
кий, а є, наприклад, лише стовбур берези, 
то бажано хоч би порубати його на поліна.

ЯК РОЗПАЛИТИ БАГАТТЯ
Умови в лісі бувають різні й не завжди 

підходять для розведення багаття. Як же 
швидко його розпалити у будь-яких умо-
вах? Для цього необхідно зібрати і склас-
ти підпал. Розпалка, складена пірамідкою, 
підпалюється безпосередньо сірником, 
або попередньо запаленим шматочком 
берести, трутом або «запалювальною па-
личкою», яка дає велику кількість іскор.

Матеріал для розпалки:
а) береста – є найкращою розпалкою, 

особливо в дощову погоду, тому що 
завжди є практично сухою, навіть на во-
логих і гниючих стовбурах дерев; б) мох; 
в) трава, згорнута в джгут; г) очерет; ґ) 
гілки; д) дрібні смолисті тріски;

е) кора хвойних дерев. 
Якщо ви намагаєтеся розвести багат-

тя, але дрова не хочуть розгоратися, про-
сто присипте їх дрібкою солі – це повинно 
допомогти.

Також використовуйте для розпа-
лювання багаття невеликі, злегка зігну-
ті трикутні шматочки березової кори. 
Можна замінити їх (якщо є можливість) 
і на смужки плексигласу. Довжиною сан-
тиметрів у 10 і шириною в 1 см. Запалив, 
засунув у розпалку – спалахує відразу. На 
цю справу добре підійдуть коробки від 
CD-дисків. Ще нарізані смужки гуми з по-
кришок добре горять, тільки кіптяви ба-
гато.

Ще хороший варіант для розведення 
багаття – шматочки вати, просочені со-
няшниковою олією. Горить такий шмато-
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чок завбільшки з сірникову коробку 6–8 
хвилин. Можна використовувати шматок 
ганчірки, просочений свинячим жиром 
або машинним маслом.

Бензин. Не ллється зверху, а налива-
ється у корок, ставиться всередину роз-
палки і там підпалюється.

Шматочок свічки – ставиться всереди-
ну багаття. 

ЯК РОЗПАЛИТИ БАГАТТЯ В НЕГОДУ?
У складних кліматичних умовах – 

злива, сильний вітер, снігопад – для роз-
ведення багаття знадобляться домашні 
заготовки: таблетки сухого спирту, спе-
ціальні рідини. Якщо вони у вас з собою, 
то питання, як розпалити багаття в дощ, 
просто не виникне. Щоб мати з собою сухі 
засоби для розпалювання багаття, тре-
ба сірники голівкою до чверті довжини 
умочити в розплавлений віск або парафін 
і упакувати разом із шматочком «терки» у 

герметичний пакет або металевий пенал. 
Не маєте такого – використайте презерва-
тив. Узагалі, презерватив для знаючої лю-
дини в умовах походу може багато у чому 
стати у нагоді. Зв’язати щось, або води 
принести тощо… 

Запальнички – у курців вони розкида-
ні всюди, і, значить, є шанс добути вогонь.

ЯК ПЕРЕНЕСТИ ВОГОНЬ НА ІНШЕ 
МІСЦЕ?

Вугілля поміщають в підручні ємності 
(порожні консервні бляшанки або згор-
нуту трубкою бересту), які пересипають 
землею, дрібними камінчиками та золою.

Типи вогнищ та їхнє призначення
Всі типи багать можна умовно роз-

ділити на дві групи. Перші типи багать 
вимагають постійної уваги, зате на них 
добре готувати їжу. У вогнищах другого 
типу в якості палива, як правило, вико-
ристовують великі колоди, покладені 

уздовж вітру. Їх призначення – тривале 
горіння, вони горять довго, майже не ви-
магаючи регулювання. Найчастіше їх ви-
користовують для обігріву.

ЯК РОЗПАЛИТИ БАГАТТЯ БЕЗ СІРНИКІВ
Можна спробувати розпалити багат-

тя за допомогою збільшувального скла, 
лінзи від окулярів, знімного об’єктиву 
фотоапарата, інших скелець або прозорих 
пластмас. За допомогою сонця підпалю-
ють трут, що готується з мілко подріб-
неного листя й смолистої кори, берести, 
моху, пташиного пуху. 

Можна, звісно, спробувати добути во-
гонь тертям за допомогою луку, свердла і 
опори. Але на практиці цей метод майже 
не використовується через його трудо-
місткість.

Сподіваємося, що наші поради вам 
стануть у нагоді.

Віктор Гребенник

Багаття «Курінь» та «Колодязь». Піо-
нерські варіанти багаття-курінь і багат-
тя-колодязь знайомі всім із дитинства. 
Форма їх різна, а суть одна: дрова укла-
даються у вигляді будиночка або зрубу. 
Внизу між полінами поміщається розпал-
ка. Призначення такого типу багаття, крім 
того, що на ньому дуже зручно готувати 
їжу. До того ж, воно ще й дає освітлення у 
нічний час. Вимагає багато дров.

Багаття «Камін». Призначення такого 
типу багаття – для нічного обігріву. Горить 
багаття-камін дуже довго. Складається 
з чотирьох коротких колод у вигляді ко-
лодязя, з одного боку якого споруджують 
стінку. Для цього забивають дві нахилені 
назовні товстих колоди, на які укладають 
складені одне на одне поліна або колоди. 
Багаття розпалюють усередині колодязя. 
Верхні поліна екрану поступово скочу-
ються вниз по мірі прогорання нижніх.

Зіркове багаття. Залежно від того, 
використовується зіркове багаття для 
приготування їжі чи для обігріву, воно 
складається з п’яти-десяти великих полін 
або колод довжиною до двох-трьох ме-
трів. Їх складають кінцями разом у вигляді 
зірки. По мірі згорання поліна підсувають 
до центру. При невеликому розмірі зір-
кового багаття, що дає гаряче полум’я, на 
ньому зручно готувати їжу.

Тайгове багаття – традиційне багаття 
мисливців і промисловиків. Призначення 
такого типу багать – для ночівель в лісі. 
Відмінною особливістю тайгового багат-
тя є тривале і рівномірне горіння, яке не 
потребує частої підкладки дров, а також 
практично повна відсутність диму, що 
забезпечує комфортний нічліг і сприяє 
відновленню фізичного і психоемоційно-
го стану людей після тривалого переходу. 
Широкий фронт вогню тайгового багаття 

дозволяє варити на ньому їжу для великої 
групи людей і сушити речі.

Також для спорудження нічного багаття 
можна взяти 2–3 колоди, укладені на землю 
паралельно або під невеликим кутом. Це 
часто використовується як для приготу-
вання їжі та сушіння одягу, так і для обігріву. 
Варіант – на довгу колоду під гострим кутом 
із невеликим напуском (до півметра) укла-
дається три-чотири колоди. Цей тип багаття 
досить часто розводять для обігріву під час 
ночівель на відкритому повітрі під тентом.

Багаття Нодья. Такий тип багаття го-
тується з великих колод сухостійних стов-
бурів хвойних дерев довжиною до трьох 
метрів і діаметром не менше двадцяти сан-
тиметрів. Щоб дерево швидше загорілося, 
перед укладанням по всій довжині колоди 
необхідно зробити зарубки сокирою, не 
знімаючи стружку до кінця. У класичній 
двоколодній Нодьї колоди кладуться поз-
довжньо одна на іншу і закріплюються з бо-
ків чотирма кілками з мокрого дерева, вби-
тими в землю. Нерідко споруджують Нодью 
з трьох колод без огорожі. При цьому дві 
колоди кладуться на землю паралельно, 
впритул одна до одної, а зверху на них 
укладається третя колода. Між колодами 
прокладаються кілочки з вологого дерева 
для посилення підтоку повітря і кладеться 
розпалка. Замість кілочків можуть вико-
ристовуватися камені.

Полінезійське багаття. Чому це ба-
гаття отримало назву тихоокеанського 
тропічного раю, невідомо. Можливо, такий 
спосіб актуальний в умовах вологого кліма-
ту. Отже, робиться яма глибиною близько 
метра, яка конусоподібно звужується. Стін-
ки її обкладають великими полінами або 
колодами, а на дні розводять багаття. При-
значення такого типу багаття – дає багато 
вугілля, зручне у дощову та вітряну погоду.

ТИПИ ВОГНИЩ:
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У кінці квітня на тлі наростаючо-
го безумства у ЗМІ про хвилю 

фашизму, що нібито охопила всю Укра-
їну, мені прийшла до голови шалена 
думка: «А чи не з’їздити на Західну 
Україну, до самого лігва «бендерівщи-
ни» (саме так вимовляє це слово біль-
шість моїх співгромадян) і не подиви-
тися на власні очі на все неподобство, 
що там коїться?»

Зізнаюся, я – далеко не героїня, проте, 
знаючи наші ЗМІ, розуміла, що все розка-
зане росіянам треба ділити на два. Тому, 
хоча, чесно кажучи, й побоювалася, проте 
не так, щоб дуже…

За два травневі тижні я побувала у 
Прикарпатті й Закарпатті, була в Ужгоро-
ді, Мукачеві, Берегові, Трускавці, зустріла 
День перемоги у Львові… І свої враження 
від побаченого я хотіла б викласти у ви-
гляді коротких дорожніх нотаток. Я не 
претендую на широту охоплення пробле-
ми й глибину аналітики, що ними відзна-
чаються деякі російські автори блогосфе-
ри, пишучи багатосторінкові опуси про 
події в Україні й при цьому не виїжджаю-
чи з Костроми чи Новокузнецька.

ТИПОВА ВУЛИЦЯ В 
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОМУ МІСТІ

Перше й головне потрясіння: на Захід-
ній Україні можна говорити російською 
всюди і з усіма!!! І у красивому європей-
ському Львові, і у маленькому карпат-
ському селі вас вислухають, зрозуміють 
і дадуть відповідь. Можуть російською. 
Можуть українською мовою. Проте ніхто 
ні разу не продемонстрував нерозуміння 
чи негативу. Правда, дуже часто питали, 
звідки я приїхала. 

І, почувши, що з Москви, з лукавою 
усмішкою цікавилися, чи не страшно 
було їхати, адже тут – «злі бендерівці»! 
Треба додати, що мені щиро незрозумілі 
скарги людей, що заявляють про тяготи 
міжмовного спілкування в Україні, адже 
мова сусідів настільки близька й зрозумі-
ла російській людині, що згодом і не помі-
чаєш, як починаєш говорити, вставляючи 
українські слова.

Таким же міфом виявилась і нена-
висть до жителів Росії. Всі люди з гірко-
тою, нерозумінням і подивом питали, 
як Росія могла так учинити у настільки 
важкий і складний для України момент. 
Як сказала одна літня жінка в Ужгороді, 
це все одно, що під час пожежі в будинку 
сусіда залізти до нього в сарай і цупити 
звідти все, що побачиш.

Окреме питання – бідність України. 
Наша преса із якоюсь насолодою (чи 
зловтіхою?) смакує цю тему, запевняючи, 
що країна – «у глибокій задниці». На мене 
ж побачене справило прямо протилежне 
враження, особливо тутешні села.

Західноукраїнські села дуже чисті.
Будинки – в основному двоповерхові 

котеджі. Жодних триметрових дувалів, 
як у багатих котеджних селищах навколо 
Москви, чи кривих-косих парканів із гор-

билю, як у решті російських сіл. Повсюди 
– квіти, квітучі плодові дерева, зорані й 
доглянуті поля. Навіть нежилі будиночки 
стоять із цілим склом у вікнах, не спалені 
й не перетворені на звалища та приста-
нища для бомжів. Ну от не живуть у них 
зараз, а завтра прийде новий господар 
і почне працювати; нині ж – просто пау-
за, а не скорботний фінал. Ніде тут немає 
такого духу запустіння й безперспек-
тивності, як це спостерігається майже 
повсюдно у сільських районах централь-
ної Росії. Взагалі, це ставлення людей як 
господарів до своєї землі дуже помітне. 
Ніде уздовж доріг немає сміттєзвалищ, 
ліси вичищені й доглянуті, хоча доро-
ги не скрізь відповідають навіть нашим 
убогим нормам, а в горах – то й узагалі є 
ще ґрунтовки. Якщо Галичина – «бідний, 
дотаційний регіон», то як виглядають ба-
гаті області? Крім того, міста (навіть ма-
ленькі) – зручні для життя. Мої численні 
українські знайомі зазначали, що тут не-
має такого зяючого розриву між рівнями 
життя у столиці й обласних центрах, як у 
нас у Росії.

БАНДЕРІВСЬКЕ ЕКСКУРСІЙНЕ БЮРО
Ще одна яскрава особливість – це 

щира, народна релігійність, яка йде від 
серця. Приїхавши додому, я прочитала 
в одному серйозному виданні, що на 
Західній Україні, згідно з опитування-
ми, вважають себе віруючими і співвід-
носять себе з тією чи іншою конфесією 
93% жителів.

У нас панує доволі сильний скепсис 
відносно істинності результатів, що їх 
дають опитування громадської думки, 

проте тут це видно, як кажуть, неозбро-
єним оком.

У недільні дні церкви й костели за-
повнені людьми вщерть. Багато хто з 
них стоїть у церковному дворі й на ву-
лиці та слухає трансляцію служби. Таке 
я бачила тільки у Польщі.

Все гаразд і з віротерпимістю. Про-
їжджаючи села, бачиш, як правило, 
два храми – православний і католиць-
кий (або уніатський), причому обидва 
охайні, а на дошках оголошень – безліч 
анонсів про нові релігійні заходи, ор-
ганізовувані церковними громадами. 
Біля в’їзду й виїзду з будь-якого, навіть 
зовсім крихітного населеного пункту, 
обов’язково є або каплиця, або статуя 
мадонни, або Розп’яття. Усі вони тур-
ботливо вбрані квітами, горять лампа-
ди й свічки.

А в Ужгороді взагалі центральним 
храмом володіють дві конфесії – пра-
вославні й уніати (або, як тут говорять, 
греко-католики). Провадять служби по 
черзі: ні бійок, ні суперечок не буває. У 
католицькому храмі Трускавця на до-
вершення органного концерту свяще-
ник читав молитву про єдність України 
послідовно трьома мовами – польською, 
українською й російською. І люди з різ-
них областей України – з Києва, Одеси, 
Дніпропетровська, Львова, Чернігова 
(на початку богослужіння панотець роз-
питав аудиторію, хто звідки), католики, 
уніати й православні повторювали його 
слова із сльозами на очах. Ця сцена роз-
повіла мені про віротерпимість україн-
ців більше, ніж доповіді всіляких релігі-
єзнавчих форумів.

ШОКУЮЧА ПРАВДА 
ВІД МОСКВИЧКИ,  
ЩО ПОБУВАЛА У 
«ЛІГВІ БЕНДЕРІВЩИНИ»

ФАЙНІ ІСТОРІЇ
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Не можу не поділитись і ще одним 
яскравим враженням – ставленням до 
праці. Ні у магазинах, ні в аптеках, ні 
біля шкіл або інших громадських за-
кладів немає такого звичного для Росії 
персонажу, як виснажений нудьгою охо-
ронець. Люди, з якими довелося спілку-
ватись – і працівники готелів, і офіціан-
ти в ресторанах, і медики (я, до речі, за 
фахом – лікар, і протягом поїздки у мене 
були зустрічі з колегами), і співробіт-
ники митниці в аеропорту, і селяни, що 
продавали в Карпатах саморобні суве-
ніри, домашнє вино та мед – усі ці люди 
справляють враження самодостатніх, із 
серйозним ставленням до своєї роботи.

Я не бачила тут людей із гримасою 
«королеви у вигнанні, змушеної займа-
тися низькою працею», проте не було й 
утомливої, догідливої «корпоративної 
ввічливості», за якою читається кеп-
сько приховане бажання, аби ти швид-
ше відчепивсь і не заважав мріяти про 
блискучу кар’єру. Як мені здалося, тут 
цілком європейське ставлення до робо-
ти: будь-яка чесна праця – почесна й не 
стидка. Репетування наших інтернет-во-
їнів «У Європі підлоги митимете!» тут не 
дуже зрозуміють. Треба буде – поїдуть, 
помиють, зароблене привезуть додому, 
збудують новий дім, відкриють власну 
справу. Як мені здається, це й результат 
справжньої християнської культури, і 
відсутність шалених грошей і розпус-
ного впливу горезвісної нафтогазової 
труби.

Не траплялися мені на очі й сліди 
варварського ставлення до радянських 
воїнів, полеглих за звільнення України 

від німецько-фашистських загарбників.
Усі пам’ятники воїнам і загиблим 

у Другій Світовій війні доглянуті, від-
реставровані. Багато з них із нагоди 
Дев’ятого травня – свіжопофарбовані, 
причому на пам’ятниках полеглим стяг 
обов’язково пофарбований червоним 
кольором.

Є пам’ятники й січовим стрільцям, 
і повстанцям, і Степанові Бандері. Я не 
бачу в цьому нічого, що зачіпало б мої 
патріотичні почуття, оскільки вважаю, 
що це – історія України.

І українці самі мають вирішувати, 
кому вони ставитимуть пам’ятники, а 
кому – ні.

Так, тут ніде немає пам’ятників Лені-
ну, проте на центральній площі Трускав-
ця стоїть прекрасна скульптурна ком-
позиція «Христос і самаритянка». Я не 
впевнена, що багато моїх співвітчизни-
ків одразу згадають зміст і сенс цієї єван-
гельської притчі, у якій розповідається 
про те, як Ісус попрохав у жінки води, а 
вона знітилась і відмовила, пояснивши 
це тим, що юдеї з самаритянами не спіл-
куються. Спаситель прорік їй у відпо-
відь: «Усякий, хто п’є воду цю, потім від-
чує спрагу знову. А той, хто питиме воду, 
яку Я дам йому, не буде спраглим вовіки, 
бо вода від Мене зробиться в ньому дже-
релом води, що тече у життя вічне»…

Загалом, не зустрівши «страшних 
бендерівців» у містах і селах, я пішла 
до музею: треба ж усе-таки дізнатися 
з першоджерела, що звідки пішло. Не 
буду займати місце розповідями про те, 
чим УНА (Українська національна армія) 
відрізняється від УПА (Української пов-

станської армії), Української визвольної 
армії та УНСО, хто з них співробітничав 
із німцями, а хто боровся проти всіх – ні-
мецьких, польських і радянських військ 
за «вільність», тобто за незалежність 
України. Бажаючі можуть прочитати це 
деінде, благо в Інтернеті є маса робіт на 
ці теми.

Проте прекрасно розуміючи, що ви-
кличу страшний гнів і прокляття з боку 
наших «патріотів», поставлю одне пи-
тання: розмірковуючи про звірства УПА, 
про волинську різню, чи знають шир-
нармаси РФ про жертви серед мирного 
населення Західної України не від фа-
шистів і карателів УПА, а від «визволь-
ної місії» СРСР, точніше, від її передового 
загону – НКВС? Для мене, наприклад, 
стало новиною, що в рядах УПА були 
російські, казахські, таджицькі, узбецькі 
й грузинські підрозділи (курені), були 
югослави, німці, австрійці; лікарями у 
загонах були, в тому числі, і євреї. Все це 
якось не узгоджується із фашистськими 
теоріями расової переваги.

За розрахунками істориків України 
й Білорусі, на території цих двох країн 
загинуло 170 тисяч бійців УПА, 70 тисяч 
емігрувало на Захід, а узято в полон і ви-
слано більше двохсот тисяч.

З 1944 по 1952 рік у західних облас-
тях України було піддано різним видам 
репресій до п’ятисот тисяч місцевих жи-
телів. У тому числі заарештовано більше 
134-х тисяч, убито більше 153-х тисяч, 
вислано навічно за межі УРСР більше, 
ніж 203 тисячі людей. І це не якісь воро-
жі інсинуації, а пряма цитата з Постано-
ви Президії ЦК КПРС «Про політичне й 
господарське становище західних облас-
тей Української РСР від 2 травня 1953 
року» (не полінувалася, знайшла текст і 
привела дослівну цитату, знаючи звичку 
наших «охоронців історії» до звинува-
чень у наклепі).

Що ж виходить? Що населення Захід-
ної України так раділо встановленню ра-
дянської влади на своїй землі, що більше 
мільйона людей (якщо вже зовсім точно 
– 1 мільйон 143 тисячі) довелося репре-
сувати, причому (цікавий зворот!) 323 
тисячі загинули, а більше 200 тисяч ви-
слано. Тобто край знелюднів на півміль-
йона жителів!

Але ж репресії й депортації почалися 
з 1939 року. Так, згідно з твердженнями 
московських (!) істориків Валентини 
Парсаданової й Миколи Бугая, цифра де-
портованих із Західної України у 1939–
1941 роках дорівнює вже 1 мільйону 
173 тисячам. У своїх дослідженнях вони 
використовували документацію, яка 
зберігається у Державному архіві Росії. 
Значить, із 1939 по 1953 роки Західна 
Україна втратила більше, ніж півтора 
мільйони жителів при чисельності на-
селення у 6 мільйонів 207 тисяч (поль-
ський перепис 1931 року). Це – п’ята 

(продовження на стор. 10)
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частина! Чомусь на думку спадає часто 
нині згадуване нашою пресою слово «ге-
ноцид»…

Однак у жодному з матеріалів, ви-
ставлених у музейних складах, немає 
проклять і закликів до убивства росіян. 
А у присязі бійця УПА говориться: «…
клянусь своєю честю і совістю боротися 
за повне визволення всіх українських 
земель і українського народу від загарб-
ників та здобути Українську Самостійну 
Соборну Державу». Ясно й без перекладу 
російською, чи не так?

Але найбільш нищівним аргумен-
том, що розбиває легенду про патоло-
гічну ненависть «бендерівців» до ро-
сіян, для мене став простий аркушик 
із розкладом дня бійців повстанської 
криївки. У ньому, поряд із вивченням 
військових дисциплін і доглядом за 
зброєю, близько шести годин на день 
виділялося на студіювання рідної сло-
весності, англійської та… російської мов!  
 Зрозуміло, чому у нас останнім часом 
розв’язано страхітливу за масштабами 
інформаційну кампанію із звинувачен-
ня жителів України, особливо західних 
областей, у фашизмі, русофобії та інших 
гріхах. Нестерпно нащадкам тих самих 
співробітників ЧК – ДПУ – НКВС – КДБ 
визнати, що українці воювали за свою 
незалежність одразу проти двох тоталі-
тарних режимів. Зараз в Україні, першій 
з-поміж слов’янських країн колишньо-
го СРСР, почалися дерадянізація та ос-

таточне звільнення від комуністичних 
рудиментів. Українці зробили свій вибір 
на користь європейської демократії, а не 
чергової реінкарнації імперської ідеї.

Проте чи ж нам їх звинувачувати? 
Нам, жителям країни, у якій визнання ос-
таннього імператора Миколи ІІ святим 
мучеником мирно зживається з пам’ят-
никами його вбивцям, міські площі осі-
няють монументи основоположникові 
«держави робітників і селян», принципи 
рівності й соціальних гарантій котрої до-
бре забуті, де символом перемоги СРСР 
у війні, яка скінчилася 70 років тому, 
але яку ми святкуємо з року в рік деда-
лі помпезніше, стає георгіївська стрічка 

з ордену знищеної засновниками СРСР 
Російської імперії (і не треба говорити, 
що це гвардійська стрічка – адже її вже 
офіційно величають георгіївською!)? Чи 
це не у нас по лісах і полях лежать кістки 
непохованих донині солдатів цієї війни, 
а основною ідеологемою суспільства 
став принцип «Збагачуйся, погоджуйся 
з начальством, бреши й кради»? А все, 
що ми змогли запропонувати світові в 
якості національної ідеї ХХІ століття – це 
«суверенна нафтова держава»!

Нехай же Україна сама наводить по-
рядок у своїй хаті. Не заважаймо їй! Нам 
є чим зайнятись у себе вдома.

Марина Мозжерова

Сьогодні я купую у крамниці кіль-
ку. Морожену. Продавчиня спокій-

но й неквапливо розфасовує цю дрібну 
рибку по кульочках. Беру п’ять кіло – по 
кілограму на кожного підопічного пен-
сіонера. Кілька зараз у нас чи не найви-
гідніший продукт – і дешевий, і смачний, 
і корисний. І суп із неї можна зварити, й 
піджарку – по типу консервів – зробити…

Тим часом до прилавку підходить 
якийсь чоловік і замовляє, не чекаючи 
мене, буханку хліба. Я мовчки відсува-
юсь убік, не ображаючись і не запере-
чуючи – йому ж бо лише одну палянич-
ку взяти, а мені з моїми покупками ще 
довго вовтузитися. Машинально пакую 
свій крам, бо голова, як завжди, забита 
повсякденними проблемами та пошука-
ми їхнього вирішення – тут у нас такий 
стан уже став нормою. Аж зненацька мій 
слух ловить щось незвичайне. Але що 
саме? Вслухаюсь уважніше в діалог про-
давчині й покупця, й лише тут до мене 
доходить!.. Таке, від чого дійсно можна 
стати у ступор! Цей чолов’яга говорить 
українською! Тут, у центрі міста!.. Луган-
да, 2014-й рік!..

Треба було бачити вираз мого облич-
чя! Упевнена, що так безглуздо я ще ніко-
ли у житті не виглядала. Доки сам винува-
тець мого подиву, лагідно всміхаючись, не 
вивів мене з цього напівшовкового стану:

– Я бачу: дівчина, мабуть, руських 
дуже шанує: побачила бандерівця та й 
злякалась – он як дивиться на мене!

– Дівчина мало не зомліла, коли по-
чула українську, – нарешті спромоглася 
я на відповідь.

Він розсміявся:
– О, то ти своя, бандерівка! А я вже 

був засмутився: така гарненька – і ва-
та-сересер! 

І  повернувся до продавчині, котра, 
мов ніде нічого, спокійнісінько розкла-
дала крам по поличках і не реагувала на 
нашу бесіду – ніби щодня тут обслугову-
вала україномовних.

– Катрусю, налий ще мені пивка! Не 
заперечуєш? – спитав у мене.

–Та для вас – що завгодно! – я аж зася-
яла, мов новенька гривня.

– А ви знаєте, кумо, як москалі нази-
вають наше пиво? – згадав він старий 
добрий жарт.

– Пі-і-і-во! – протягнули ми хором и 
розсміялися.

– Ви звідки тут? – уже зовсім осмі-
ліла я. – Будьте обачні, бо у нас...

 Він не дав мені договорити: 
– Тобі зізнаюся, бо своя: я місце-

вий. Отут маршрутку воджу… Просто 
заколивало вже все! Ну й вирішили з 
мужиками – на знак протесту проти 
дебілізму цього всезагального –укра-
їнською спілкуватися. Щодня тепер 
читаю, вивчаю, вимову слухаю… Так 
набандерився, – сміється він, – мов 
герой отого анекдоту: останівка – за 
рогом, а ти, москалику, злазь, бо вже 
приїхав! А ти помітила, що у тутеш-
ніх маршрутках шансон уже більше 
не грає? То теж наше спільне рішення! 
Якщо блатняк слухаєш – значить сеп і 
ватник…

Моє місто, моє дивне, мабуть, іще 
незрозуміле й до кінця не вивчене 
мною місто! Як же приємно ти вмієш 
дивувати! І дивуєш якраз у найпотріб-
ніший час – коли руки опускаються, 
коли чорнота перекриває кисень… І 
тут ти радуєш – і сонечком, і мовою, 
і вірою!..

Будемо жити!..
Олена Степова

Мій дивовижний край

(початок на стор. 8)
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***
На одному з московських 
проспектів автівка збиває 
пішохода. Інспектор – до 
водія: 
 – Стаять, ґад! Фамілію сваю 
назвал! Бистр-р-ра! 
– Нечепуренко... 
– Хм... хороше прізвище! А 
моє – Гарбузенко. А ти звід-
ки, земляче? 
– З Полтавщини. 
– А я з-під Києва. Горілку 
п’єш?
– Та хто ж із наших її не п’є? 
– А під яку закуску?
– Байдуже – хоч під сало, 
хоч під ковбаску, хоч під 
кав’яр – аби смачно.
– От і гаразд! Почекай 
хвилинку! Зараз оштрафую 
того дурня, що твою маши-
ну головою протаранити 
хотів, зайдемо до ресторан-
чика та вип’ємо за зустріч!

***
Львів. У салон автобуса за-
ходить вуйко з кулеметом:  
– Шановні добродії, а чи не 
підкажете ви мені, котра 
година?  
Усі мовчать. Тут негр схо-
плюється з місця:  
– Сімнадцята година п’ят-
надцять хвилин, дядьку!  
– Та сиди, синку. Я й так 
бачу, що ти не москаль!

***
– Куме, а ви знаєте, що у 
Росії у кожному селі – по 
два цвинтарі?
– А навіщо аж два?
– Кажуть: на одному хова-
ють хороших москалів, а на 
другому – мертвих.

***
У Росії є два стани чистоти: 
1) вся грязюка підсохла; 
2) вся грязюка замерзла.

***
Мій брат працює хірургом у 
Москві. Ріже москалів і ще й 
гроші за це отримує.

***
Помирає старий бандері-
вець. Навколо скупчились 
усі його родичі, слухають 
заповіт: 
– Хлопці, бережіть Путіна! 
– Що-о-о?!! 
– Ненависть до Путіна 
об’єднує Україну!

***
Приїхав Путін таємно у «но-

воросію» – подивитися на 
власні очі, як там живеться. 
На першому ж перехресті 
в нього відібрали «Мерсе-
дес», набили писок і вики-
нули в кювет. «Свої!» – з 
полегшенням подумав ВВХ.

***
– Беріморе, хто це ходить із 
вогнем по болоту? 
  – У москалів Олімпіада, 
сер.

***
Путін і Мєдвєдєв подарува-
ли Януковичу «Мерседес», 
але без керма.  
Янукович запитує:
– А кермувати ж як?  
А ті йому відповідають: 
– Ти, головне, тисни на газ! 
А кермувати будемо ми!

Дебютний виступ Януко-
вича:  
— Володимир Володими-
рович доручив мені сказа-
ти, що я не є маріонеткою 
Кремля.

Путін завершує чотириго-
динне телеспілкування з 
народом. Ведучий оголо-
шує:  
— Ну що ж, запитань біль-
ше немає…  
— Як це так? А у мене ще 
дві відповіді залишилось…

***
— Мєдвєдєв після Путіна – 
як пиво після горілки.  
— То може краще знову 
перейти на горілку?
— А може краще порозумні-
шати й зав’язати з пияц-
твом?

***
За «новоросією» встанови-
лося світове лідерство за 
кількістю державних діячів: 
куди не плюнь – неодмінно 
влучиш у чийсь міністер-
ський кулемет.

***
Проводжає старий бандері-
вець онука в зону АТО й каже:
— За кожного «двохсото-
го» сепаратиста на твій 
рахунок буду класти 10 000 
гривень! 
Минає тиждень. 
— Ну, як справи? — питає 
дід онука по телефону. — Є 
вже «двохсотий»? 
— Ні, діду, поки ще тільки 
187!
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Am    A7       Dm
Засвистали козаченьки
G         F C  E7
В похід з опівночі,–
Am     Dm E   Am  F
Виплакала молода дівчина
Dm E    Am
Свої ясні очі.

Не плач, не плач, дівчинонько,
Не плач не журися
Та й за свого миленького
Богу помолися.

Зійшов місяць молоденький, 
Ще й зіроньки сяють,
А дівчата козаченьків
В похід проводжають:

«Ой ви верби, верби суховерхі,
Не гніться додолу!
А ви хлопці, козаки-молодці,
Верніться додому!»

«Верби б раді додолу не гнутись –
Вітер нахиляє.
Ми б і раді назад повернутись, 
Та враг наступає.

Хіба ж личить козакам сміливим
Без звитяги жити?
Хто ж вас, милих-чорнобривих,
Буде боронити?»…

Засвіт встали козаченьки
В похід з опівночі, –
Виплакала молода дівчина
Свої ясні очі.

  ***
Dm  A7      Dm
Наливаймо, браття,
B    C    F
Кришталеві чаші,
B      C            |
Щоб шаблі не брали,  |
F     A7            |
Щоб кулі минали      |(2)
Dm  A7     Dm       |
Голівоньки наші.  

Щоби Україна в путах не стогнала,
Щоби наша слава, козацькая слава,
По світу лунала.
Щоби наша слава, козацькая слава,
По світу лунала.
А козацька слава кровію полита,

Січена шаблями, рубана мечами,
Ще й дощами вмита.
Січена шаблями, рубана мечами,
Ще й сльозами вмита.

Наливаймо, браття, поки ще є сили,
Поки до схід сонця, поки до походу
Сурми не сурмили.
Поки до схід сонця, поки до походу
Сурми не сурмили.

Наливаймо, браття, кришталеві чаші,
Щоб шаблі не брали, щоб кулі минали
Голівоньки наші!
Щоб шаблі не брали, щоб кулі минали
Голівоньки наші!

  ***
Am                   E
Їхав козак за Дунай, сказав: «Дівчино, 
прощай!
Am                      E          Am
Ти, конику вороненький, неси та 
гуляй!»
Постій, постій, мій козаче, твоя дівчи-
на плаче,
На кого ж ти покидаєш – тільки подумай.

Приспів:
Лучче було б, лучче було б не ходить,
Лучче було б, лучче було б не любить,

Лучче було б, лучче було б та й не знать,
Ніж тепер, ніж тепер забувать.

C                       G  
Вийшла, руки заламавши і тяженько 
заплакавши:
Am                    E          Am
«Як ти мене покидаєш – тільки поду-
май!»
«Білих ручок не ламай, ясних очок не 
стирай;
Мене з війни із славою к собі дожи-
дай».

Приспів.

«Не хочу я нічого, тільки тебе одного;
Ти будь здоров, мій миленький, а все 
пропадай».
Свиснув козак на коня: «Оставайся 
здорова!
Як не згину, то вернуся через три 
года!»

Приспів.
Їхав козак за Дунай, сказав: «Дівчино, 
прощай!
Ти, конику вороненький, скачи та 
гуляй!»

Приспів. (2)
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