
Ні, я буду крізь сльози сміятись,
Серед лиха співати пісні,
Без надії таки сподіватись…
Буду жити! Геть, думи сумні!

Леся Українка   

Таке питання перед 
нами напевно рано чи 
пізно (скоріше – рано!) 

все-таки поставлять (і постав-
лять гостро!) критики й читачі. 
Мовляв, скільки ж можна зали-
ватися життєрадісними гасла-
ми й жартами у такий скрутний 
час?! Чи не пора б уже стати бо-
дай трохи соліднішими й зняти 
врешті-решт рожеві окуляри? 
Невже замало навкруги трагіч-
ного й складного, що потребує 
негайного висвітлення у пресі 
й через неї – якнайшвидшого 
донесення до тих, у чиї силах 
виправити ту чи іншу скрутну 
ситуацію або змінити її на кра-
ще? Будьте ж ви реалістами! До-
рослими людьми врешті-решт!

Передбачаючи це, спробуємо 
вже зараз підготувати відповідь 

на випередження. Так, наше ви-
дання від першої й до останньої 
шпальти просякнуте позитивом 
– що, мабуть, для когось дивно 
виглядає на всезагальному по-
хмурому тлі війни. Але це зовсім 
не означає, що ми не стежимо 
уважно і прискіпливо за всіма 
подіями в країні й за її межами 
– незалежно від їхнього змісту й 
характеру. І з того масиву різно-
характерної інформації вже ви-
бираємо найбільш підхоже для 
свого формату – ті відомості, що 
несуть у собі позитивний зміст. 
Так було й восени минулого 
року, коли, попри всі заяви про 
перемир’я, на Донбасі не стиха-
ла канонада. Так було й зовсім 
недавно, коли, як усім здава-
лося, на додачу до Іловайської 
трагедії, от-от закипить іще 
один страшний котел – Дебаль-
цевський. Та цьому, на щастя, не 
судилося статися. Мала батьків-
щина Володимира Сосюри стала 
блешнею, на яку клюнув агре-
сор, твердо упевнившись у стра-

тегічній важливості цього кри-
хітного плацдарму й кидаючи у 
пащу смерті нові й нові військо-
ві частини. І поки ворог із за-
пеклими боями й  численними 
жертвами брав до рук цей більш 
ніж сумнівний приз – маленьке 
донбаське містечко – на Заході 
вже велися підготовчі роботи з 
доправлення до України нових 
партій сучасної зброї та техніки. 
А на Москву далі чекають повна 
міжнародна ізоляція, всесвітній 
бойкот і стрімке падіння з усіх 
опанованих нею висот…

Так є і нині. На перший погляд, 
ситуація на Сході зараз аж надто 
невтішна. Знаємо: хмари воєнно-
го вторгнення дедалі сильніше 
згущуються над південно-схід-
ним форпостом України – Марі-
уполем. На наших рубежах, як і 
минулорічного літа, тупцяє но-
вий кількадесятитисячний воро-
жий контингент. Нерішуче мов-
чить пригнічений окупантами та 
їхніми місцевими поплічниками 
гордий колись Донецьк. Потер-

пає від «казацько»-бандитського 
свавілля та чвар між містечко-
вими отаманчиками окупована 
частина Луганщини. Сунуть че-
рез кордон із північного сходу 
дедалі нові й нові каравани білих 
фур із нібито гуманітарним ван-
тажем. І хоча на міжнародному, 
геополітичному рівні долю ни-
нішньої кремлівської команди 
вже вирішено - вона остаточно 
піде в небуття, - то зупинення 
розкрученого нею велетенсько-
го маховика війни коштуватиме 
ще чималих зусиль і часу… Проте 
чи ж нам після всього пережито-
го впадати у відчай і опускати 
руки? Ні, ми продовжуємо, як і 
дотепер, вишукувати серед воєн-
ного лиха дрібні зерна позитиву 
й оптимізму. Впевнені, що так 
триматимемось і надалі.

Бо знаємо й розуміємо: на-
шій основній читацькій аудито-
рії – бійцям на передовій – зараз 
і так більше, ніж скрутно. В тих 
смертельно небезпечних умовах 
і найкоротша добра звістка часом 

творить дива, розсіюючи зневіру 
і руйнуючи похмурий настрій. І 
якщо, нарешті отримавши корот-
кий перепочинок після чергового 
бою чи важкого марш-кидка, сол-
дат хоча б раз із інтересом погор-
тає сторінки цих новин, почерпне 
для себе щось корисне з наших 
порад, на якусь хвилину відтане 
душею від зворушливих життє-
вих історій, а потім заллється щи-
рим сміхом, розгорнувши гумо-
ристичну рубрику, то наша праця 
вже недаремна.

Тому, попри всі тривоги й лихі 
прогнози, ми навіть не подумає-
мо змінювати свій оптимістич-
ний тон. А те, що комусь здається 
рожевими окулярами на наших 
очах, – насправді лінзи бінокля, 
сфокусованого на вже зовсім 
недалекому післявоєнному, піс-
ляпереможному майбутньому. 
Воно бачиться нам дійсно світ-
лим і щасливим. І його слід буду-
вати тільки з вірою в себе!

                                                                                                                                
Максим Зеленчук

ЧИ НЕ ЗАБАГАТО ОПТИМІЗМУ?

СПОСТЕРЕЖЕННЯ, РОЗДУМИ, ПРОГНОЗИ ФАЙНІ ІСТОРІЇ

Аби зрозуміти всю серйозність становища 
у Маріуполі й довкола нього, керівникам 
держави було б не зайвим побувати там 
особисто. Іноді під тиском суворих обставин 
приходять напрочуд розумні рішення.

Коли стрічаєшся з людською щирістю й 
добротою, то розумієш: тисяча «зомбі» не 
варті однієї такої людини. Допоки є такі люди, 
добро перемагатиме. Яскравий приклад 
цього - нещодавній випадок у Дебальцевому

У квітні буде мир Історія про дві цукерки
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Українському фронтові стри-

мування кремлівської агресії від-
ведено якщо не ключову, то одну 
із провідних ролей. Надто сильно 
загрузла Росія в Україні,надто прин-
циповим в очах усього світу стало це 
протистояння. Тож усі розмови про 
те, що нібито «світ нами жертвує» 
не варті уваги. Весь цей сценарій пе-
редбачає вельми сумний для агре-
сора фінал. У перспективі.Проте й 
відкладати надовго примус Кремля 
до миру ніхто не збирається. Якщо 
у Євросоюзі ще залишилися полі-
тики, що вірять у скоре розв’язання 
конфлікту Заходу з Росією, то у США 
від цих ілюзій уже відмовилися.

І Білому домові абсолютно бай-
дуже, як і коли Кремль зверне собі 
в’язи у гордовитій спробі боротися 
сам-на-сам із усім цивілізованим сві-
том. Санкції й нафта – найпростіші 
й «найчистіші» способи ліквідації 
російської проблеми. Благо, «україн-
ська пастка», до якої втрапив Путін, 
цілком дозволяє застосовувати які 
завгодно жорсткі заходи. Проте це 
зовсім не скасовує необхідності го-

туватися до війни. Президент США 
Барак Обама відмовився надати 
Україні зброю, мотивуючи це тим, що 
важливо «дати певний час нинішнім 
дипломатичним і політичним зусил-
лям із подолання конфлікту». Про це 
заявив посол ФРН у США Петер Віттіг. 
Утім, особливо святкувати Москві 
нема чого. Одразу два повідомлення 
свідчать, що про жодний відступ За-
ходу мова не йде. У першу чергу тому, 
що конгресмени обох провідних 
партій США чинять серйозний тиск 
на адміністрацію Президента з на-
стійливою пропозицією не баритися 
з постачанням оборонних озброєнь 
до України. Вони мотивують свої ви-
моги тим, що проросійські терористи 
після Мінських угод, які призвели до 
крихкого перемир’я у регіоні, закрі-
пилися на захоплених ними терито-
ріях, ба навіть розширили їх. Тобто 
Обама утримує ситуацію практично 
на грані. І будь-який привід засумні-
ватись у неефективності «диплома-
тичних і політичних зусиль» може 
схилити шальку терезів у інший бік. 
Із іншого боку, відтермінування пе-

ред новим загостренням конфлікту 
Америка використовує з максималь-
ною користю.

Так, недавно більше ста двадця-
ти одиниць бойової техніки, вклю-
чаючи танки та бронемашини, були 
доставлені морем до Латвії. Військо-
ва техніка прибула до Риги у рамках 
місії «Атлантична готовність». Серед 
цих бойових машин – танки М1А2 
«Абрамс» і броньовики М2А3 «Бред-
лі». Як зазначається, дислокований у 
Латвії 2-й кавалерійський полк армії 
США у рамках ротації замінила 1-а 
бригада 3-ї піхотної дивізії. Очікуєть-
ся, що три тисячі військовослужбов-
ців прибудуть до цього регіону на 
початку майбутнього тижня. Знаючи 
містичний страх Путіна перед НАТО, 
можна сказати, що ця новина добря-
че попсувала йому нерви.

Іншими словами, доки Росія поси-
лює ударні групи бойовиків на Дон-
басі, на її кордонах НАТО зосереджує 
техніку та живу силу. Під прикриттям 
м’якого формулювання «ротація» 
замість полку розгортають бригаду, 
водночас підганяючи й нову броне-

техніку. Хто хоче миру, той готується 
до війни. І, треба гадати, українсько-
му фронтові у боротьбі з російською 
агресією світ відводить одну з клю-
чових ролей. І гучна заява німецького 
посла про рішення Обами поки що не 
постачати Україні зброю (що харак-
терно – США це ніяк не коментують) 
може бути просто димовою завісою 
для реальних процесів. Мистецтво 
війни – мистецтво обману. 

Джерело: газета «Донецькі вісті»

Шановні читачі!
Ми знову з вами! І не мо-

жемо не поділитися чи не 
найфайнішою своєю нови-
ною: наклад нашої газети від-
нині збільшивсь аж до п’яти 
тисяч примірників! Мрії збу-
ваються! Хоча, може, й не так 
швидко, як хотілось би, але…

Пригадується найперший 
наш випуск: п’ятдесят екземп-
лярів, друк похапцем на прин-
тері й чи не одразу ж – від-
правка на передову. Пам’ятаю, 
як щиро раділи бійці тим тоді 
ще непоказним аркушикам, 
розверстаним і оформленим 
нашвидкуруч, іще майже зов-
сім по-дилетантському. Бо то ж 
була для них чи не найперша 
друкована звістка з Великої 
землі, з тієї мирної України, 
яку вони захищають тут, на 
передовій, стоячи віч-на-віч із 
ворогом. Ми навіть і уявити не 
могли, який вибух позитивних 
емоцій здатні спричинити ці 
папірці! Попри всю їхню зов-
нішню непоказність…

Але то було колись. Тепер 
же, завдяки благодійному 
фондові «Мир і порядок» та 
співзасновнику цього фонду і  
президентові групи компаній 
«Фактор» Сергію Політучому 
ще більше читачів-фронто-
виків зможуть підняти собі 
настрій, отримати свіжу по-
рцію корисної інформації, на 
якийсь, бодай коротенький, 
час відпочити душею за читан-
ням файних історій… Я давно 
вже мріяв, аби наш проект 
став масштабнішим, але ніко-
ли навіть і не сподівався, що це 
відбудеться настільки скоро. 

І тепер хочу красно по-
дякувати всім, хто має відно-
шення до розробки, розвитку 
й поширення нашого видан-
ня. Хочу ще раз із приємністю 
зізнатися, що щаслива доля 
звела мене з класним колек-
тивом – громадою щирих 
патріотів, справжніх синів і 
дочок свого народу. Народу, 
який неможливо перемогти!

Тому я вірю, що збудеться 
й наша спільна, головна мрія 
– Україна переможе! Звичай-
но, це станеться не завтра 
й не післязавтра. Але ж ста-
неться! Кінець нашого воро-
га тепер уже невідворотний. 
Бо, потрапивши у полон до 
власних безумних амбіцій і не 
дослухаючись до здорового 
глузду, він накликав на себе 
протистояння з усім світом. А 
це вже – вірний шлях до краху 
й небуття. Ми неодмінно візь-
мемо гору над супротивни-
ком, бо за нами – весь світ! 

Тож набираймося терпін-
ня, допомагаймо армії й Бать-
ківщині – кожен по мірі своїх 
сил! І неодмінно дочекаємося 
найголовнішої файної новини 
– нашої Перемоги.

Я вірю, що наш народ ви-
тримає іспит на зрілість і на 
право бути вільним. Це неод-
мінно станеться!

Бережіть себе!
Щиро ваш, Микола Шваб.

Від засновника

1 У Попасній школярка допомагала військовим і намагалась 
витягнути бійця з полону.

2 На озброєння ЗСУ до травня надійде партія тепловізорів із 
США (Генштаб).

3 Харківські ультрас обіцяють карати у своєму місті 
прихильників «новоросії».

4 Житомирська школярка винайшла й передала батькові в зону 
АТО зарядку для мобільника, яка працює від сонячного світла.

5 В Іспанії затримали вісьмох громадян країни, що воювали за 
«днр» та «лнр».

6 Фельдман: в Україну готові приїхати американські лікарі, щоб 
допомогти пораненим на Донбасі.

7 Львівський мобільний шпиталь за два тижні роботи в зоні АТО 
надав допомогу 370 пораненим.

8 Канада готує Україні фінансову допомогу.

9 З Нідерландів доправили 5,7 тонн обмундирування для 
українських військових.

10 Благодійний аукціон у Харкові приніс 675 500 гривень на 
допомогу сім’ям загиблих на війні

11 «Океан Ельзи» відіграє у Сан-Франциско благодійний концерт.

12 Яценюк має намір «звести до нуля» споживання російського 
газу.

13 У Києві провели виставку доказів російської агресії.

14 Експонати з виставки доказів україно-російської війни 
покажуть у Гаазі.

15 Турчинов вирішив обмежити поїздки суддів за кордон до 
завершення люстрації.

16 На Дніпропетровщині урочисто відкрили найбільше в області 
модульне містечко.

17 Work.ua допомагає переселенцям у пошуках роботи.

18 Суд дозволив переселенцям жити в будинку Царьова на 
Дніпропетровщині.

19 Україна виконала всі технічні завдання, щоб отримати 
безвізовий режим із ЄС (Петро Порошенко).

20 Україна у 2014 році отримала профіцит зовнішньої торгівлі в 
$3,88 млрд.

21 Європейський інвестбанк виділить Україні в цьому році ще 
мільярд євро.

22 ООН підвищила вартість програми гуманітарної допомоги 
Україні до $316 мільйонів.

23 Китай готовий виділити Україні $3,6 мільярда для зниження 
залежності від російського газу.

Швабова копа

Відповідь НАТО Кремлю: без погроз і з посмішкою

Вас вітає нова рубрика «Швабова копа» (вона ж – півсотня, вона 
ж – п’ятдесятка)! Тут ми постаралися зібрати докупи п’ятдесят най-
головніших і найпомітніших позитивних новин за останні кілька 
тижнів. Запрошуємо до їх перегляду й бажаємо отримати від того 
бодай невеличке задоволення й душевний відпочинок.

Фото Руслан Трач

24 До Конгресу США внесли законопроект про виділення Україні 
$1 мільярд допомоги.

25 Для утримання цін ресторани переходять на українські 
продукти.

26 Україна почала закачувати газ у підземні сховища (Коболєв).

27 Українська книга перемогла в міжнародному конкурсі дитячої 
книжки.

28 Львівський бабак Мишко навіщував ранню весну.

29 Лідер гурту «Ot Vinta» створив патріотичний мультфільм.

30 Луганська блогерка Олена Степова представила в Києві книгу 
«Все буде Україна!».

31 Українські прочани передали Папі Франциску футболку з 
портретом Надії Савченко.

32 Одеський режисер створив зворушливий ролик для бійців 
батальйону «Київ-1».

33 «Ви молодці!» Росіяни привітали українців із нагоди річниці 
Майдану.

34 У Києві провели виставку витворів кримськотатарських 
митців.

35 У Львові експонувалися твори митців-переселенців зі Сходу 
України.

36 В Україні стартувала німецько-українська програма 
підвищення кваліфікації журналістів.

37 У Європарламенті хочуть, щоб Західна Європа вчила історію 
України.

38 Одесити подарували росіянам на 23 лютого унітаз і 
попросили з речами на вихід.

39 Волонтери готують документальну стрічку «Очі АТО».

40 Українські фотографи встановили новий рекорд на 
міжнародному аукціоні.

41 Німецький художник створює мистецький проект проти 
російської агресії.

42 «Ленінопад» докотився до Білорусі: у Мінську повалили 
пам’ятник Леніну.

43 Дівчині-інваліду, яка перемогла у конкурсі краси, подарували 
будинок в Одеській області.

44 Україна купуватиме польські фільми та серіали (Кириленко).

45 Роботи українського фотографа потрапили до шорт-листу 
найпрестижнішої премії.

46 У Києві відкривається кінотеатр для українських фільмів.

47 Надію Савченко нагородили премією «Світло 
справедливості».

48 Завдяки перемозі Ганни Кривонос на чемпіонаті світу з біатлону 
серед юніорів першим пролунав саме український гімн.

49 Юлія Журавок – перша в індивідуальній гонці на молодіжному 
чемпіонаті світу з біатлону.

50 Команда українських дзюдоїстів стала лідером на юнацькому 
Кубку Європи. 
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Група рівненських конструк-
торів кілька місяців поспіль пра-
цювала над створенням комп-
лексного центру. Перший такий 
комплекс уже другий тиждень 
працює у зоні АТО. Волонтери не 
тільки розробили унікальне тех-
нічне рішення, але й налагодили 
навчання операторів БПЛА.

Робота над безпілотником поча-
лася ще наприкінці літа 2014 року. 
Після кількох місяців конструктор-
ської роботи та кропіткого навчан-
ня військовослужбовців-операторів 
комплекс розпочав успішне вико-
нання задач у зоні АТО.

Комплекс БПЛА «Нескорений» 
включає у себе два літаки з роз-
махом крил майже два метри, уні-
кальне передавальне обладнання 
й наземну станцію, що працює на 
базі позашляховика. Літаки мо-

жуть здійснювати розвідку на ви-
соті до двох кілометрів над рівнем 
моря, залітати углиб ворожої тери-
торії на відстань до десяти кіломе-
трів. Комплекс «Нескорений» може 
протягом кількох хвилин прове-
сти запуск безпілотників у будь-

якій визначеній точці й передати 
зображення та точні дані у режимі 
онлайн на великий монітор.

У даний час розробники взяли-
ся до роботи вже над другим подіб-
ним комплексом.

Джерело: «Новини України»

У зоні АТО проходять випробування 
безпілотного комплексу «Нескорений»

«На схід україни прибули спецзагони 
ФСБ для «зачисток» у лавах бойовиків

«Гарячими вісімде-
сятими» звемо ми 
зараз ту дивовиж-

ну епоху – початок зламу радян-
щини – з новими демократич-
ними віяннями й передчуттями 
грандіозних змін. Нове й доти 
небачене проникало в усі сфери 
людського життя, ламало звичні 
совкові стереотипи, закликало 
і змушувало по-новому погля-
нути на довколишній світ. Нові 
думки, погляди й мистецькі ви-
твори поступово, але впевнено 
заполонили увагу суспільства, 
яке, перенаситившись совком, 
теж уже жадало нового й незві-
даного. Досі небачені за сміли-
вістю творчої думки фільми на 
екранах, незвичайні як для того 

часу картини, нові вірші й пісні, 
що зачіпали раніше непомітні 
струни душ людських…

 «Три вікна», «Кафе “Ліра”», «Си-
ній птах» – найпопулярніші пісенні 
хіти тієї доби, що під них у захваті 
вирувала молодь. Пісенна група 
«Машина часу» дійсно зробила 
прорив у часі, покинувши задушли-
вий склеп соцреалізму, який уже 
починав розвалюватись, і ступив-
ши широким кроком у майбутнє. 

І дедалі частіше на слуху з’яв-
лялось ім’я одного з її лідерів – 
Андрія Макаревича. Андрієві Ва-
димовичу судилося багате творче 
життя. Він пережив на своєму віку 
руйнацію кількох епох і ніколи 
при цьому не стояв осторонь від 
суспільних процесів, підтримую-

чи й закликаючи до дії співвітчиз-
ників і піснею, і промовою. І зараз, 
дивлячись на його протистоян-
ня з кремлівською репресивною 
машиною і згадуючи часи його 
творчої юності, розуміємо: саме 
завдяки таким особистостям і від-
буваються перевороти у людській 
свідомості. Вже невдовзі добіжить 
кінця путінська епоха, так само, 
як колись пішла у небуття доба 
Брежнєва, Андропова, Черненка… 
Політичні ідоли, скільки б мішури 
вони на себе чіпляли, рано чи пі-
зно падуть. А творчість поетів-піс-
нярів, здатна розбурхати людську 
енергію і спрямувати її на творен-
ня нового, переживе диктаторів і 
тиранів, що мають нахабство уяв-
ляти себе безсмертними.

На окуповані сепаратистами 
території Донеччини та Луган-
щини прибули спеціальні загони 
ФСБ РФ для проведення зачисток 
серед місцевих бойовиків.

Про це повідомив керівник 
прес-служби АТО Андрій Лисен-
ко: «Кремлівські «куратори» про-
водять інструктаж і тренують 
найманців, готуючи їх до віднов-

лення бойових дій. У той же час 
бойовики відмовляються вико-
нувати вказівки московського 
керівництва. Тому, за оператив-
ною інформацією, на окуповану 
територію Донецької області з РФ 
в’їхала значна кількість співро-
бітників ФСБ для проведення «за-
чисток» у рядах бойовиків, які не 
підпорядковуються незаконним 

збройним формуванням «ДНР».
Він зазначив, що подібна тен-

денція спостерігається також і на 
окупованій частині Луганщини, 
де офіцери російських спецструк-
тур ведуть активну роботу щодо 
схиляння непокірних казакобан-
дитських ватажків на бік підтри-
муваної Москвою «ЛНР».

Джерело: УНІАН

МИТЕЦЬ 
ПЕРЕЖИВЕ 
ДИКТАТОРА 

Кримськотатарський гро-
мадський діяч Нафіс Кашапов 
отримав політичний притулок у 
Польщі.

Це біженець із Татарстану, 
який із минулого року домагав-
ся визволення свого брата-акти-
віста Рафіса, затриманого ФСБ 
по звинуваченню в «антидер-
жавній діяльності».

Брати Кашапови тривалий 
час стояли у центрі татарського 
визвольного руху, за що неодно-
разово піддавалися пересліду-
ванням із боку російської влади. 

Рафіс Кашапов обстоював ідею 
вільного виходу Татарстану із 
складу РФ, за що свого часу за-
знав і кримінального переслі-
дування, і примусового психіа-
тричного лікування.

Від самого початку російської 
агресії по відношенню до Укра-
їни брати стояли на боці нашої 
держави, публічно виступаючи 
проти анексії Криму, організову-
ючи акції та мітинги у близьких 
кримчанам тюркомовних краї-
нах, зокрема у Туреччині.

Джерело: «Крим. Реалії»

Український гурт «Гайдама-
ки» провів серію концертів містами 
Німеччини, презентувавши місце-
вим мешканцям та українській ді-
аспорі програму з нового альбому 
«Укроп», вихід якого в Україні за-
плановано на початок квітня. 

Крім власне музики, концер-
ти були наповнені інтерактивним 
спілкуванням з публікою на тему 
українського опору. Цікаво, що ба-
гато хто, навіть в західній Німеччи-
ні, навіть серед німців, досі вважає, 
що в Україні воюють американські 
солдати. Тому спростувати це взя-
лися українські музиканти, пише 
Еспресо.TV. До того ж, усі охочі 
могли долучитися до благодійнос-
ті та зробити внески на користь 

благодійного фонду «Оберіг Роду». 
«Гайдамакам» вдалося зібрати де-
які кошти, які будуть передані на 
потреби українських бійців на пе-
редовій. Туди ж підуть і гроші, отри-
мані від реалізації дисків, фірмових 
футболок від гурту, а також патріо-
тичної символіки, яку публіка мала 
можливість придбати на концертах.

Українська частина туру на під-
тримку альбому «Укроп» почнеться 
з грандіозного концертного шоу 
в Києві, яке відбудеться 16 квітня, 
і пройде більшістю великих міст 
України.

Нагадаємо, у Чикаго дадуть 
концерт заради постраждалих від 
війни в Україні.

Джерело: http: www.video.org  

Естонія, Латвія, Литва і 
Польща вирішили бойкотувати 
заходи, присвячені закінченню 
Другої Світової війни, запланова-
ні на 9 травня у Москві. Відмовив-
ся від поїздки до «білокам’яної» і 
Президент США Барак Обама.

Запрошення на ці урочистості 
отримали також Греція, Угорщина і 
Словаччина, проте лідери цих країн 
поки що не обнародували своїх на-
мірів щодо поїздки.

На даний момент достеменно 
відомо лише про двох голів держав, 
що напевне приймуть московське 
запрошення й відвідають російську 
столицю. Це Президент Чехії Мілош 
Земан і Голова КНДР Кім Чен Ин.

Німецька канцлерка Ангела 
Меркель відхилила запрошення на 
парад і обмежилася згодою тільки 
на покладання вінка до могили 
Невідомого Солдата, заради чого 

пообіцяла прибути до Москви 10 
травня. Цей крок медіа-засоби вже 
назвали абсолютно закономірним 
– особливо, якщо враховувати, 
що серед солдатів, які братимуть 
участь в урочистому марші в Мо-
скві є чимало учасників недавніх і 
нинішніх бойових дій у Криму й на 
Донбасі.

Президент Франції Франсуа 
Олланд теж відмовився від поїзд-
ки. Його прес-служба пояснила це 
необхідністю взяти участь у нараді 
з питань зміни клімату на кариб-
ському острові Мартініка.

Не планує відвідин Москви й 
британський прем’єр-міністр Де-
від Кемерон, уже вирішивши ві-
дрядити замість себе нижчого за 
рангом урядовця. Відмовлятися 
від церемоній заздалегіть досить 
незвичний крок.

Джерело: http://argumentua.com

Татарському активістові надали 
політичний притулок у Польщі

«Гайдамаки» розвіювали наслідки 
кремлівської пропаганди у Німеччині

Бойкот московському запрошенню

Фото з мережі

Фото з мережі

Фото Руслан Трач
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В одному з наших мініс-
терств ще недавно звичайні 
чиновники отримували від 
п’яти до п’ятнадцяти доларів 
на місяць. А начальники депар-
таментів – мільйони доларів на 
рік. За що? За видачу штучних 
дозволів і за «вирішення пи-
тань». 

І ось прийшли молоді міністри 
із західним бекграундом… І пола-
мали їм усю «малину». Я бачив 
цих міністрів одного дня. Вони го-
дини зо дві розповідали про свою 
роботу на нових посадах. Про те, 
як у перші тижні після їхнього 
призначення підлеглі саботували 
рішення й накази, як щодня луна-
ли погрози. Та ще й неймовірно 
товсте нашарування аморально-
го бруду. А у цих міністрів – чисто 
спортивний інтерес – перемогти 
цю чортову гідру. Так, так, бува-
ють у житті такі феноменальні 
випадки, коли спортивний інте-
рес перемагає меркантильність. 

Розповіли мені про один із та-
ких інцидентів. Наприкінці робо-
чого дня до кабінету вже злегка 
втомленого молодого міністра 
заходить VIP-депутат-олігарх 
із товстим стосом паперів під 
пахвою. Розуміючи, яка розмова 
зараз може початись, очільник ві-
домства починає діяти на випере-
дження: ось, мовляв, цілий день 
тягають мені такі папери – тому 
дай землю, тому – пільги, тому – 
знижки, тому – ліцензію, тому – 

тендер… Набридло вже! Знають 
же, що «малина» закінчилася!..

  Бачу: міністр іще й фразу до 
кінця не договорив, а поважний 
гість уже взяв свої папери знову 
під пахву і, ні слова не вимовив-
ши, пішов назад.

Ці хлоп’ята у міністерських 
кріслах – крутіші за «чиказьких 
хлопчиків». У них – блискуча 
англійська, блискуча (світового 
рівня) освіта і блискучі очі.

Один із них екстрено нала-
годжує наш продовольчий сек-
тор, бо знає, що у світі залишили-
ся тільки дві країни з хорошим 
чорноземом – Україна й Арген-
тина. В інших земля частково 
заражена. І як постачальники 
харчування на світові ринки ми 
можемо вирватися з нинішнього 
четвертого місця ще вище.

Команда іншого міністра 
екстрено налагоджує нашу інф-
раструктуру – вагони, порти, 
літаки, дороги… До речі, про до-
роги. Важливо ж зрозуміти, чому 
з ними така біда. Невже не виста-
чає цементу чи грейдерів? Вияв-
ляється, людей! Немає тих, хто 
вміє проектувати й прокладати 
якісні шляхи. От зараз і шукають 
фахівців.

Ну й на закуску розповіли 
мені історію про… тільних ко-
рів. Якось один із чиновників 
прийшов до міністра по дозвіл 
пропустити транзитом через 
українську територію вагони з 

цією худобою. Мовляв, у разі за-
тримки вони або розродяться на 
місці, або загинуть.

«Лише вагітних корів мені й 
бракувало!» – звичайно ж думає 
з досадою міністр. Однак опано-
вує себе й тут же, у присутності 
підлеглого, робить кілька послі-
довних телефонних дзвінків (на 
щастя, й пошта, і зв’язок, і заліз-
ниця – в його підпорядкуванні), 
й додзвонюється «згори вниз» аж 
до обхідника цих самих вагонів. 
Той відповідає: «Так, худібка є, по-

чувається вона відмінно, вагони 
імпортні, з повним сервісом – ме-
ханізованим годуванням корів і 
автоматичним прибиранням. Тож 
ніщо тваринам цим не загрожує».

Поступово виясняється, що 
тому чиновникові пообіцяли 
п’ять тисяч доларів за приско-
рення транзиту. Ось вона, впій-
мана за руку корупція! Що ро-
бити з винуватцем? Для таких 
випадків у міністерстві передба-
чено два види покарання (на ви-
бір винуватця) – або тюрма, або 

фронт. Найчастіше вибирають 
другий варіант…

Цим відчайдушним хлоп’я-
там із міністерськими портфеля-
ми ще не дали жодного яскраво-
го прізвиська. Але колись до них 
приліпиться щось подібне до епі-
тету «київські хлопчики» – без 
жодної іронії чи знущання.

І хлопчиків таких у нас нині 
вистачає. А отже будуть у нас і 
реформи у правильному напря-
мі. Буде й країна наша світлою.

Володимир Співаковський  

З «київськими хлопчиками» – до світлої країни!

У КВІТНІ БУДЕ МИР
Учора у Маріуполі від-

бувся незвичайний 
захід, як для воєнного 

часу: представники місії ОБСЄ 
після роботи на передовій зі-
грали увечері товариський 
матч із футболу із збірною ма-
ріупольського виконкому.

Скептики, вірогідно, скажуть: 
мовляв, знайшли час грати у фут-
бол, коли місто у небезпеці! Про-
те не поспішайте з висновками!

Можливо, це якраз те, що по-
трібно зараз Маріуполю. Бо місто 
знову намагаються занурити у 
пучину паніки. З кінця лютого у 
пресу раз у раз закидають заяви 
експертів і політиків про пла-
нований наступ на Маріуполь 
(як-от «Американці проробля-
ють імовірні сценарії розвитку 
подій, кожен із яких – трагічний 
для України» або «Екс-радник 
Путіна говорить про немину-
че захоплення приазовського 
форпосту»). Спікери штабу АТО 
іноді додають полін до вогню 
щоденними повідомленнями 
про посилення супротивника на 
маріупольському напрямі. У са-
мому місті розгорнули активну 
інформаційну діяльність бабусі 
біля під’їздів, сповістивши всіх: 
наступ на Маріуполь почнеться 
15 березня.

Якщо в когось і були сумніви, 
то після повідомлень із таких ав-
торитетних джерел їх не залиши-
лося. І понеслося по соцмережах: 
нас зливають, місто в небезпеці, 
всі – на мітинги, всі – в живі лан-
цюги!

На моїй пам’яті це четверта 
чи навіть п’ята спроба розхитати 
ситуацію в місті. Та чи можна наз-

вати її успішною? Аж ніяк! У Ма-
ріуполі паніки немає. Втім, нема 
й ілюзій із приводу тривалості 
умовного перемир’я. Сьогодні 
тут навіть діти розуміють, що 
міномети й танки під містом самі 
собою не розтануть, що люди, які 
взялися за зброю, аби заробляти 
гроші (причому в даному разі вже 
неважливо, яке у них громадян-
ство), будуть ці гроші щонаймен-
ше відпрацьовувати.

Стан спокою коштує дешево. 
Війна вартує дорожче. Очевидно, 
що цим людям украй необхідний 
рух, інакше вони, як павуки у бан-
ці, пожиратимуть один одного. Тут 
і без геополітики ясно, що спроби 
штурмувати місто ще будуть.

Із іншого боку, ми отримуємо 
пряму інформацію з передової. 
Не із штабу, а від простих солда-
тів, які сидять у окопах, про те, 
що ситуація – контрольована. Що 
вони не підуть із своїх позицій, 
навіть якщо отримають наказ 
відступати. Що на сьогодні за-
грози захоплення міста немає, а 
загроза обстрілів, доки наші бійці 
залишаються у Широкіному – мі-
німальна.

Маріуполь укріплюється. 
Нам не показують нову лінію 
оборони, зате ми бачимо, як на 
передній край ідуть машини з бе-
тонними плитами, металом, буді-
вельним обладнанням. 

Нам усім хочеться вірити, що 
місто – дійсно форпост. Ми всі 
повторюємо тут нейролінгвіс-
тичним програмуванням, повто-
рюючи, як мантру: «Маріуполь не 
здамо!»

Одна моя знайома, яка уваж-
но стежить за новинами, а днями 

подивилася фільм про війну в 
Югославії, вразилася від схожості 
ситуації. А на моє питання, чи 
не збирається вона звідси їхати, 
дуже спокійно відповіла: «Від’їз-
дити? Чого це? У мене дитина 
на дитячому пісенному конкурсі 
перемогла, нам треба до фіналу 
готуватися. Ніякої війни не буде! 
У квітні буде мир!»

«У квітні буде мир», – сьогодні 
це можна почути у місті так само 
часто, як і дату очікуваного штур-
му – 15 березня. Просто таки зітк-
нення «афірмацій»!

  А якщо серйозно, то Маріу-
полю, який з останніх сил тримає 
оборону (і прифронтову, й інфор-
маційну), сьогодні дуже потрібна 
моральна підтримка...

Ось чому в нинішній ситуації 
футбольний матч із представни-
ками міжнародної місії у приф-
ронтовому Маріуполі можна 
назвати матчем життя. Така собі 
життєствердна подія в атмосфері 
відголосків широкінської канона-
ди. Було б непогано, щоб до пред-
ставників ОБСЄ приєднались і 
Президент, і прем’єр, і решта ви-
сокопоставлених чиновників.

Приїздіть у Маріуполь! Це не 
страшно! У футбол можна й не 
грати – досить просто подивити-
ся, як живуть городяни й пересе-
ленці, як простоюють у чергах у 
надії отримати перепустку, як пе-
реплачують за продукти в умовах 
транспортної блокади…

Можливо, ваш приїзд не лише 
допоможе зміцнити дух міста, що 
захворіло, а й підкаже якісь пра-
вильні рішення щодо допомоги 
йому.

Анна Мурликіна
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Хороша концентрація 
при стрільбі абсолютно 
необхідна. Без неї ні-

чого не варте, навіть правильне 
положення та приготування до 
стрільби. Перше і головне, чим 
характеризується концентрація, 
– це те, що вона повинна бути 
звернена на дію: на управління 
тілом і виконання пострілу.

Як навчитися 
правильно 
концентруватися

Правильній концентрації для 
стрільби потрібно вчитися. Ми 
не знаємо нікого, хто був би ви-
нятком із цього правила, і мож-
на досить впевнено сказати, що 
концентрація – це універсальний 
принцип. Яким же чином стрілку 
навчитися правильно концентру-
ватися без довгих експеримен-
тальних пошуків і роздумів? Ми 
повинні спочатку зрозуміти, що 
психічний контроль може здійс-
нюватися тільки за допомогою 
зусилля волі. Цьому вольовому 
зусиллю не можна заважати. Ми 
не можемо згадувати таблицю 
або перелік слів, читати книгу 
або слухати жваву бесіду і в той 
же час зберігати здатність до кон-
центрації. Усі щойно перераховані 
фактори – зовнішні подразники, 
які існують поза мозку. Психічний 
контроль або концентрація мо-
жуть прийти лише зсередини сві-
домості і повинні бути розвинені 
тренуванням і зусиллями волі.

Коли ми далі будемо розгля-
дати метод, за допомогою якого 
можна навчитися концентрації, 
то будемо на нього посилатися 
просто як на метод. Він може бути 
даний як такий, на основі чого 
можна спробувати опанувати 
правильну концентрацією. Повної 
концентрації ви досягнете тільки 
з часом і при великих зусиллях. 
Практично не має значення, на-
скільки добре ви володієте здат-
ністю до концентрації в даний 
момент; вам дуже важливо зрозу-
міти, що в цьому можна вдоскона-
люватися нескінченно.

Зараз ми розповімо про метод 
розвитку концентрації, який до-
бре виправдав себе на практиці. 
Навчитися цьому методу (або на-
вчити йому) можна в два етапи. 
На першому етапі головне завдан-
ня стрілка – навчитися усно ви-
кладати те, що фізіологи нази-
вають «внутрішнім настроєм», 
тобто описувати свій фізичний і 
психічний стан у момент пострі-
лу. На другому етапі стрілець по-
винен навчитися продовжувати 

стан концентрації до закінчення 
відмітки пострілу.

Розглянемо кожен 
етап по черзі.

Неможливо виразити слова-
ми «думки» стрілка під час його 
концентрації на виконанні дії. 
Швидше за все, це відноситься до 
відчуттів, які неможливо пере-
дати; це відчуття прицілювання, 
почуття вітру, відчуття пальця, 
що натискає на спуск. Є багато різ-
них доводів і пояснень на користь 
того, що це дійсно неможливо пе-
редати; і найпереконливішим до-
казом цього, можливо, є наступ-
не. Коли новачок включається в 
тренувальний цикл, перший час 
він зазвичай працює тільки над 
базовою підготовкою до стрільби. 
Після того як його підготовка ста-
не досить стабільною, потрібно 
зробити наступний крок – працю-
вати над концентрацією.

Тренер пояснює йому, що те-
пер він повинен віддати цьому 
всі сили. Протягом декількох 
успішних тренувань (або трену-
вальних періодів) тренер без-
шумно походжає позаду стрільця 
і непомітно спостерігає за ним. 
Після декількох пострілів тренер 
запитує стрілка, на чому він кон-
центрувався під час останнього 
пострілу. Можна майже безпомил-
ково сказати, що стрілець буде не 
в змозі відповісти. Він або скаже, 
що не знає, або спробує описати 
свій внутрішній стан, але не змо-
же. Зазвичай тренеру доводиться 
чотири-п’ять днів поспіль неспо-
дівано і через рівні проміжки часу 
запитувати про це стрілка, перш 
ніж той буде в змозі відповісти, 
на чому він сконцентрувався. Без 
сумніву, це відбувається тому, що 
важко передати словами психічні 
процеси, що протікають під час 
виконання пострілу.

Однак після багаторазово 
повторюваних спроб стрілок на-
вчиться дуже точно (і дуже швид-
ко, якщо вже цей процес почався) 
описувати свій внутрішній пси-
хічний стан. Він зможе сказати, 
що об’єктом концентрації було 
прицілювання, або праве плече, 
або спуск, або інший елемент ви-
конання пострілу; крім того, він 
зможе правильно описати різні 
відхилення від норми, що вини-
кають в його тілі, наприклад, на-
пруга в певній групі м’язів безпо-
середньо перед пострілом.

Зазвичай в період освоєння 
способу концентрації, а іноді й на 
всьому протязі занять зі стрільби, 
виникає явище, яке полягає в тому, 

що стрілець починає надмірно зо-
середжуватися на концентрації. Це 
завжди супроводжується істотним 
погіршенням виконання дій. За-
мість того, щоб концентруватися 
на контролі тіла, стрілок, готую-
чись до пострілу, стане подумки 
твердити що-небудь на зразок: «Я 
концентруюся, я сконцентрував-
ся». Всі стрілки рано чи пізно стика-
ються з цим станом, від якого дуже 
важко звільнитися. Найкращий 
спосіб уникнути цього – негайно 
зробити коротку перерву в стріль-
бі, піти зі свого робочого місця і 
погуляти, а потім знову приготува-
тися до стрільби з пильною увагою 
до деталей її «відчуття». Досвідчені 
спортсмени зазвичай до такої міри 
розвивають здатність зосереджу-
ватися, що можуть дуже швидко 
подолати стан «переконцентраціі».

Уміння усно передавати вну-
трішні відчуття в момент вико-
нання пострілу дає стрілку цілий 
ряд переваг. Найочевидніше з них 
– можливість краще усвідомити 

свою концентрацію. Стрілок може 
думати про це вголос, і це відразу 
більш повно входить в його свідо-
мість, що, в свою чергу, полегшує 
аналіз дій під час стрільби. Якщо 
стрілок усвідомлює, що сконцен-
трувався на спуску, але за мить до 
пострілу утримання було поруше-
но через напругу в спинному м’язі, 
то наступного разу він сконцен-
трується на справжньому джерелі 
своєї помилки – спинному м’язі. Ще 
одна перевага полягає в тому, що, 
розмірковуючи вголос, стрілок по-
ступово набуде здатність концен-
труватися все більш глибоко і пов-
но. Чому і як це відбувається, нам 
невідомо, але стрілки-новачки, які 
пройшли тренувальний процес, ка-
жуть, що мають здатність концен-
труватися, і дійсно демонструють 
її, хоча до початку тренувань навіть 
не підозрювали, що це можливо.

Ми зобов’язані підкреслити, 
що тренеру просто необхідно ко-
ристуватися цією методикою. В 
якості тренера може виступати 

інший стрілок або його товариш, 
оскільки функції тренера в да-
ному випадку зводяться до ролі 
звукового подразника, свого роду 
«звукового табло», а реакцією 
стрілка на це є вираз вголос своїх 
відчуттів. Проте насправді чиясь 
присутність і чиї-небудь питання 
необов’язкові, якщо стрілець хоче 
виробити звичку аналізувати свої 
дії або кажучи про свій стан вго-
лос, або детально передаючи його 
на папері. Правда, можна запере-
чити: «А чому б не обмірковувати 
свої дії подумки, замість того щоб 
висловлювати вголос?» Такий 
спосіб теж був випробуваний в 
процесі виконання тренувальних 
програм, і з’ясувалося, що зазви-
чай він виявляється безуспішним. 
Мабуть, тільки завдяки зовніш-
нім оформленням аналізу – або 
висловлюючись уголос, або запи-
суючи свої думки, стрілець може 
повно усвідомити свої відчуття. 
Після того як буде повністю осво-
єний спосіб усного аналізу, стрі-
лок може без жодних побоювань 
перейти до обмірковування про 
себе кожного пострілу. Це саме те, 
що робить кожен стрілець-чем-
піон. Такий постійний і пильний 
аналіз кожної своєї дії і є одним із 
«секретів» стрільби чемпіона.

Не можна сказати, однак, що 
стрілець повністю опанував здат-
ність концентруватися, якщо він 
концентрується тільки у момент 
натискання на спуск, а не до за-
вершення відмітки пострілу. Після 
того як стрілець в загальних ри-
сах опанує здатністю аналізувати 
вголос свої дії від початку до за-
вершення обробки спуску, він по-
винен придбати звичку зберігати 
стан концентрації до закінчення 
процесу віддачі, тобто під час від-
мітки. Це і є друга фаза навчання 
концентрації, і прийоми тут точно 
такі ж, як і для першої фази. Стрі-
лець повинен навчитися поясню-
вати вголос кожну деталь процесу 
пострілу аж до закінчення віддачі. 
Це призведе до таких же результа-
тів, як у першій фазі. Він тепер ро-
зуміє, що настане за закінченням 
спуску, і може завдяки цьому ана-
лізувати свою дію, яку оцінює візу-
ально за рухом мушки і, отже, може 
виправити свою дію при наступ-
ному пострілі. Він може, напри-
клад, виявити, що кут вильоту при 
віддачі змінюється від пострілу до 
пострілу в дуже широких межах, а 
це вказує на те, що щока, ймовірно, 
по-різному притискається до при-
кладу, або змінюється положення 
потиличника прикладу (гака), або, 
можливо, щось неправильно в по-
ложенні лівої руки, що підтримує 
гвинтівку. Ці важливі деталі за-
лишаться непоміченими для тих 
стрільців, які не навчилися пра-
вильно концентруватися до завер-
шення віддачі і здатні лише гадати 
про те, чому у них не збільшуєть-
ся сума очок. Обговорення вголос 
усіх тонкощів завершення процесу 
віддачі абсолютно необхідно для 
аналізу дії та виявлення (і виправ-
лення) прихованих причин пога-
ного пострілу.

Перевіркою ефективності 
уявної оцінки процесу віддачі є 
здатність до відмітки пострілу. 
Стрілець, який ефективно осмис-
лює свої дії під час віддачі, буде 
здатний точно назвати, тобто 
відзначити постріл – наприклад, 
«вісімка на три години», причому 
відмітка заснована тільки на зоро-
вому сприйнятті і почутті віддачі, 
а точність відмітки – в межах од-
ного очка і однієї години. Він може, 
звичайно, перевірити свою відміт-
ку, подивившись в трубу. Але якщо 
він не в змозі створювати точну 
відмітку для кожного з кількох по-
стрілів, значить, його концентра-
ція при віддачі неоднакова (якщо, 
звичайно, тут справа не в погано-
му бої самої гвинтівки).

Джерело: «Тактика спецназу»
Підготував Віктор Гребенник

ЯК ПРАВИЛЬНО 
КОНЦЕНТРУВАТИСЯ ПРИ СТРІЛЬБІ

Стрілець, який 
ефективно 
осмислює свої дії під 
час віддачі, буде
здатний точно 
відзначити постріл

КОНЦЕНТРАЦІЯ.

А щоб стрільці (і не тільки 
вони) завжди тримали себе у 
формі й відчували бойовий 
настрій, додамо до написано-
го оці «смачні» поради.

Для подолання загаль-
ної втоми організму можна 
порекомендувати настоянку 
з елеутерококу. Наприклад, 
на одну кружку 10 грамів цієї 
рідини, і сонливість як рукою 
знімає.

Є і ще один «рецепт ба-
дьорості», дуже ефективний. 
Але відразу скажу, що їм не 
завжди можна скористатися, 
оскільки «фонити» буде. Це 
відомий багатьом альпіністам 
«Допінг Абалакова» (названий 
ім’ям «автора» цього напою). 
Береться 200 грамів шокола-
ду, 200 грамів коньяку. Коньяк 
доводиться до кипіння, в цей 
момент в нього кришиться 
шоколад. Потім в отриману 
суміш вичавлюється сік двох 
лимонів. Сто грамів «Допінгу 
Абалакова» дають організ-
мові 2,5 тисячі кілокалорій. 
Тобто, навіть якщо шлунок 
порожній, калорій достатньо 
для тривалого переходу. З 
досвіду можу сказати – від-
сьорбнеш і станеш бадьорий, 
як зведений курок.

РЕЦЕПТ 
БАДЬОРОСТІ
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О, які мелодрами, які рок-н-
роли і вальси!
Вже ХХІ століття з’єднало 
і вічність, і мить!
Тут є грані престижу і є 
сполотнілий катарсис,
Глибина почуттів й пере-
хрестя тисячоліть.

М. Дьомін

Зустріч… Звичайно, що 
зустрічаємось ми що-
денно з тими чи іншими 

людьми. Проте, одні зустрічі за-
лишають у нас спогад на мить, 
а інші – на все життя. Є зустрічі 
звичні, банальні, а є – зворушли-
ві, які пам’ятаємо вічно…

Ось такою незвичайною була 
несподівана зустріч із воїном АТО, 
що завітав до нашої сорок сьомої 
школи імені Макаренка, що на Пе-
черську. Він, Олександр Тимофі-
йович, оголосив про намір знайти 
тут свого маленького ангела-охо-
ронця. А суть уся в тому, що во-
лонтери передали йому малюнок, 
який він носив під серцем, коли 
йшов у бій на Сході, захищаючи 
нас. Ту картинку намалювала пер-
шокласниця Вікторія Куліш.

Повернувшись зі Сходу на ро-
тацію, він так схотів подякувати за 
теплоту серця цій дитині! І от вони 
зустрілися – міцний, здавалось би 
зовсім огрубілий, обпалений вій-
ною солдат і тендітне мале дівча:

– Це твій малюнок?
– Так!
– Це не малюнок, а янголь-

ський оберіг від куль на бурхли-

вому Сході. Коли поряд падали 
скошені кулями ворогів друзі, я 
чудом залишався живим.

Ох, як дивно було це слухати 
– приголомшливо, зворушливо й 
приємно водночас!.. У вчителів і 
учнів навертаються сльози.

– Дякую за вашу небайдужість, 
діти. Вірю, що саме таким будува-
ти нову Україну. І оце плюшеве ро-
жеве слоненя, дарунок тобі, Віко, – 
як талісман на щасливе майбутнє.

Діти обіймають солдата зі 
сльозами. Смуток і радість пану-
ють нині тут, у цій класній кімнаті.

– Хто знає як звуть воїнів, що 
воюють на Донеччині й Луганщи-
ні? – запитує вчитель.

– Боєць. Доброволець. «Кі-
борг», – лунають несміливі дитячі 
відповіді.

І западає тиша… Ніби повіяло 
страшним вітром зі Сходу. Відго-
мін війни тут зараз відчувають 
усі.

У Олександра, мужнього, бу-
валого вояка, блищать сльози на 
очах. Він, батько двох дітей, ніжно 
на прощання обнімає Вікторію, як 
мале янголятко, і обіцяє, пішовши 
знову на Схід, обов’язково повер-
нутися.

Першокласники тим часом 
нашвидкуруч малюють нові кар-
тинки для бійців АТО, а п’ятиклас-
ники передають їм свої вірші.

– Хай вам щастить! – зичать 
дітлахи.

– Я ще повернуся до вас, друзі!..
Ось і закінчилася ця зустріч, 

яка розхвилювала й розчулила  
серця наших учнів і вчителів!.. 

А воїн, як той пілігрим, – уже в 
дорозі у завтра.

Яким буде те завтра, залежить 
не лише від нього, друзів-бійців та 
Божої ласки. А й від кожного з нас – 
незалежно від віку. Сьогодення від-
дзеркалює душі людські, аби показа-
ти, яка насправді наша Україна, і які 
її сини та доньки – і дорослі, й малі!..

Катерина Зайцева, вчителька 
школи № 47, м. Київ

ЯНГОЛ-ОХОРОНЕЦЬ: 
ЗВОРУШЛИВА ЗУСТРІЧ

Пару днів тому я їхала у метро.
На станції «Золоті Ворота» ко-

гось затиснуло дверима. Довго лу-
нало в динаміку: «Відпустіть, будь 
ласка, двері!» І я вже з роздрату-
ванням подумала: «Кого ж там за-
тисло, такого розсіяного?! Скільки 
ж іще йому повторювати?! Ну над-
то вже повільно реагує! А решта 
пасажирів чекає, між іншим!» 

Уже через кілька станцій, 
коли люду у вагоні поменшало, 
розгледіла винуватця інциденту 
– втомленого чоловіка у військо-
вій формі. Всі сидячі місця були 
зайняті, й він оперся спиною на 
поручень поруч зі мною.

Сумнівів уже не залишалося: 
людина їхала з проклятої війни!

Це було видно й по обличчю, й 
по тому, як він морщився, переми-
наючись із ноги на ногу – напевно 
десь дуже боліла рана. Я нерішуче 
доторкнулася до його плеча:

– Присядете?
– Ні, спасибі.
Ще станцій зо дві я не наважу-

валася з ним заговорити – не знала 
як. Сиділа мовчки, не в змозі відве-
сти погляду від нашивки на його 
рукаві – «Кіборг».Проте й мовчати 
не було сил. І у мене вилетіло чер-
гове недоладне питання:

– Ви зараз додому?
– Так.
– Там важко було?
– Так. 
Я подумки картала себе остан-

німи словами – за те, що не знала 

як продовжити розмову. Аж тут він 
випадково зронив додолу шапку. Я 
підхопила її, струсила пил і однією 
рукою простягла йому. А другою 
– засунула до його кишені пер-

шу-ліп-
ш у 

купюру, що витягла з гаманця 
(двісті гривень) із проханням:

– Візьміть будь ласка! Не від-
мовляйтеся! Купите квіти дружи-
ні…

З його лиця миттю зійшла вто-
ма. Він почервонів:

– Іще чого! Хіба у мене на букет 
грошей немає? Не треба. 

Я відчувала себе дурною й роз-
губленою. І ледве знайшла підхожу 
відповідь:

– Це єдине, чим я можу віддячи-
ти вам за все…

Мій герой виявився щирішим і 
чутливішим, аніж можна було спо-
діватися від обпаленого війною 
солдата. Всміхнувся доброзичливо:

– Ви вже й так робите для нас 
багато. Без вас ми, армійці, – ніхто. 
Під час війни найбільші герої – це 
ті, що трудяться заради Перемоги 
тут, у тилу. Беззбройні, беззахис-
ні перед ворожою навалою. А нам 
там, на передовій, – виправдовува-

ти їхні сподівання. І жодними сво-
їми подвигами ми не піднімемося 
вище за цивільного трударя. Бо це 
ж він, забувши про особисті турбо-
ти, кує нам зброю, шиє обмундиру-
вання, готує їжу… Якщо ви – одна з 
таких, то це я маю вам дякувати.

Якусь хвилину я сиділа приго-
ломшена його словами. А потім, 
уже не в силах стримати себе, ви-
бухнула риданням. Солдат лагідно, 
по-батьківськи погладив мене по 
голові: 

– Спасибі вам за сердечність. Я 
неодмінно куплю дружині квіти… 
Хай буде їй подарунок від нас обох 
– від чоловіка й від небайдужої лю-
дини…

На наступній зупинці він вий-
шов. А я ще довго їхала, схлипую-
чи. Як багато я ще хотіла б сказати 
цьому Лицареві з великої літери! 
Не встигла. І тепер ці несказані сло-
ва виливалися сльозами.

Зараз, розповідаючи про ту зу-
стріч у соцмережах, прошу в усіх 
читачів максимального репосту 
– аби той невідомий солдат почув 
мене й дізнався, що я хотіла йому 
сказати. А хотілося мені бага-
то-багато разів, безперестанку го-
ворити йому: «Спасибі!» Хотілося 
сказати, що вони, наші захисники 
– найкращі у світі! Що ми любимо 
їх і молимося за них! Що дідівська 
фронтова пісня «Землянка» за 
рівнем зворушливості «відпочи-
ває» поруч із нашою любов’ю й 
повагою до них. І нехай скільки 
завгодно кривляться й кепкують 
із мене скептики! А я хочу побажа-
ти тому своєму незнайомому, але 
такому близькому моєму супут-
никові й усім його товаришам, аби 
вони якнайшвидше повернулися 
додому, до родин, до дітей. І ви-
ховали б своїх синів такими ж, як 
вони самі – по-справжньому муж-
німи, щирими й шляхетними…

Почуй мене, «кіборгу» з метро! 
Ти скоро повернешся на фронт – 
захищати мене від ворожої орди. А 
я навіть не встигла тебе обійняти! 
Як дорого б я дала, аби зараз мати 
таку можливість! Повертайся жи-
вим! Будь ласка!

Анна Блащук

Почуй мене, «кіборгу» з метро!

Коли стрічаєшся з люд-
ською щирістю й добротою, 
то розумієш: тисяча «зомбі» 
не варті однієї такої людини. І 
вчора у Дебальцевому стався 
такий випадок…

Доки біженці завантажува-
лися в автобуси на Слов’янськ, 
сотні залишених тут мешканців 
отримували гуманітарку. Поруч 
зі мною, відокремившись від 
цього натовпу, пройшла бабуся 
років сімдесяти. Однією рукою 
тягла візка з продуктами, а дру-
гою вела на шворці невеличко-
го песика. Зовсім випадково ми 
з нею стрілися поглядами й роз-
говорилися.

Виявилося, що бабуся не ви-
їздить із Дебальцевого, бо тут у 
неї донька, яка навідріз відмов-
ляється кидати напіврозбите 
місто. Мешкають вони у підвалі. 
А з ними – ще кілька «біженців» 
(так вона назвала мешканців із 
розгромленого району Восьмо-
го березня, що перебралися до 
них, у безпечніше місце). Зараз 
вона вийшла отримати для них 
їжу. Бо вони ж гості, а гостям 
не личить самим таким займа-
тися (тут я гірко всміхнулася). 
Розповіла й про родичів у Ро-
сії, які не хочуть приймати їх із 
дочкою. Про онука, що закінчує 
одинадцятий клас. Про те, як їм 
повезло, що у підвалі є невелич-
ка пічка-буржуйка…

У цей час дедалі ближче 
гриміли вибухи. А бабуся сто-
яла собі така спокійна і добро-
зичлива. І вже під кінець нашої 
розмови полізла до пакету й 
вийняла дві цукерки. Простягла 
мені зі словами:

– Тобі, донечко, на такому 
холоді треба хоч трохи солодко-
го з’їсти – корисно.

Соромно мені було брати. 
Пробувала відмовитися, проте 
бабця ледь не образилася. До-
велося прийняти гостинця…

А потім завила сирена 
«швидкої». До моєї співбесід-
ниці підбіг якийсь чоловік і 
повідомив, що в когось із її зна-
йомих ставсь інфаркт. Старень-
ка розридалася. На прощання 
лагідно похлопала мене по руці, 
що все ще стискала ті дві цукер-
ки, й пошкандибала туди – на-
зустріч своєму горю…

Два дні поспіль я просто 
мацала ті ласощі у кишені своєї 
куртки. Не вимовлю, наскільки 
дорогими й важливими вони 
для мене стали. Наче символ 
якогось добра, що його не може 
знищити навколишній морок.

Нехай хоч як сентимен-
тально це звучить, але я досі не 
можу їх з’їсти. І щоразу, чуючи, 
що у Дебальцевому залиши-
лися тільки «вата» й «упирі», 
згадуватиму цю бабусю. Пов-
торюю: тисяча «зомбі» не варті 
однієї такої людини!

Історія 
про дві 
цукерки

Хотілося сказати, що 
вони, наші захисники 

– найкращі у світі! 
Що ми любимо їх і 
молимося за них!
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ЛИСТ УКРАЇНСЬКОМУ СОЛДАТОВІ З 
ОКУПОВАНОГО ДОНБАСУ

13 лютого 2015 року

Здрастуй, незнайомий, але такий 
близький і рідний для мене солдате! Не 
знаю, хто ти конкретно – піхотинець, 
розвідник, артилерист, танкіст чи боєць 
Нацгвардії, – але ти мій захисник і оборо-
нець усієї України.

Хочу сказати тобі особисто й усім тво-
їм побратимам спасибі! Величезне, безкі-
нечне СПАСИБІ! Пишу цього листа, сидячи 
у себе вдома у Донецьку, чую за вікнами 
звуки важкої артилерії. Потихеньку до них 
звикаєш, коли вони не рвуться просто під 
твоїми вікнами, коли твій дім іще цілий.

Але все одно це далеко від того, що 
бачиш і відчуваєш ти. Я це відчуваю й ро-
зумом, і серцем. Моє серце розривається, 
коли я читаю у новинах про щоденні жер-
тви у перебігу проведення АТО. Найперше 
сильне горе для мене було, коли у збитому 
над Луганськом літаку загинули одразу 
сорок дев’ять людей. Я плакала за ними, 
мов за своїми рідними, кілька днів.

Наступне велике горе – це Зеленопіл-
ля. Коли дізналася, хотілося кричати від 
жаху й болю. 

А потім – Савур-могила. А потім – Іло-
вайськ. А потім іще й іще…

Бажаю всім серцем і душею й тобі, мій 
дорогий солдате, і твоїм побратимам, і 
всім нашим патріотам вижити, висто-
яти й перемогти ворога. І повернутися 
додому, де на вас так чекають!..

Усі мої близькі родичі вже виїхали з До-
нецька хто куди. Дочка поїхала до Києва, се-
стри – у Лозову, на Харківщину, племінники 
– хто до Маріуполя, хто знов-таки до Києва.

Сестри виїхали звідси у перших числах 
серпня, просидівши добу в бомбосховищі 
заводу «Топаз». Виїздили світ за очі, пер-
шим-ліпшим поїздом (це були останні 
часи роботи Донецького залізничного 
вокзалу), й опинились у Лозовій, де їм до-
помогли облаштуватися. Тепер уся моя 
рідня вмовляє мене теж виїхати, позаяк 
я сама залишилась у Донецьку. Зі своєю 
кицькою Діанкою.

А я відповідаю їм, що хочу залишитись 
у своєму місті, аби побачити, як його ву-
лицями їхатиме українська техніка й 
ітимуть українські солдати. Хочу побачи-
ти своє місто вільним від «деенерівської» 
нечисті, хочу бачити повсюди синьо-жов-
ті прапори. До речі, ні я, ні хтось із моїх 
родичів і друзів не ходили на той «рефе-
рендум» і не голосували за «ДНР». Наша 
совість перед Батьківщиною чиста. Для 
мене й моїх близьких навіть сама ідея 
проведення «референдуму» та прагнення 
роз’єднати країну і, що ще гірше, приєдна-
ти схід України до Російської Федерації, є 
неприйнятними.

Я не сиджу, згорнувши руки, а допо-
магаю армії по мірі своїх можливостей. 
Переказую гроші до фонду «Крила фенік-
са». Перераховувала я грошову допомогу 
й 79-й Миколаївській бригаді, й 72-й гвар-
дійській механізованій бригаді, й 25-й Дні-
пропетровській десантній бригаді.

Допомагатиму й надалі, доки не пе-
реможемо. А потім – тим, кому знадо-
бляться допомога й реабілітація.

А ще я надаю посильну допомогу кліні-
ці імені Мечникова (у Дніпропетровську), 
в якій витягають із того світу важкопо-
ранених бійців.

Протягом останніх трьох місяців я 

безперервно стежила за подіями в аеро-
порті – як із повідомлень «Фенікса» та 
інших волонтерів, так і з інформації До-
нецького міського сайту «062».

«Сьогодні захисниками Донецького 
аеропорту було відбито дві атаки бо-
йовиків «ДНР» або «Починаючи з ночі, на 
Донецький аеропорт терористами було 
вчинено чотири атаки. Всі вони відбиті 
захисниками аеропорту. Жертв серед вій-
ськовослужбовців немає» або ще щось у 
тому ж дусі. Як же приємно було читати 
ці зведення! 

І як боляче було бачити на знятих на-
шими бійцями відеороликах спалену укра-
їнську броньовану техніку біля нового 
терміналу і знати, що всередині її загину-
ли наші бійці!..

Знаєш, мій дорогий солдате, коли я 
сідала писати листа, у мене всередині 
бушував просто океан емоцій, подумки я 
розмовляла з тобою так, ніби ти знахо-
дишся переді мною. А на папері сухувато 
якось вийшло.

Проте я все одно рада, що написала 
тобі. Вже давно стало ясно, що звільнен-
ня Донецька буде нелегким і тривалим, 
але я чекатиму, скільки доведеться.

Я чекаю на твій прихід. Приходь до 
мого міста, живий і здоровий. І вибач, що 
писала листа не від руки!

Наталя Клименко

***
Солдате, дякую, що бережеш Укра-

їну від ворожих куль. По правді, на тво-
єму 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 мо-
жуть покладатися всі, хто в тилу. Бере-
жи себе! Люби Україну, бо любов – найщи-
ріше почуття на світі, котре єдине, що 
гріє у скруті чи біді. Люби Батьківщину 
– не ту, про яку кричать з трибун чи ба-
рикад і якою її показують на екрані, а ту, 
в яку віриш, рідну з дитинства. Пам’я-
таєш її? Це вона тримає тебе навпроти 
ворога, вона виховала в тобі мужність і 
відвагу, які є тим єдиним мірилом патрі-
отизму, 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 міль-
йони 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 зрадни-
ки, котрі не захищають зі зброєю в руках 
честь України поряд з тобою. Від тебе 
залежить, чи буде мир. Україна нас єд-
нає. 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 Укра-
їні! Героям слава!

Анна Калаур,
м. Рівне

Ми пишемо захисникам Вітчизни

Cпільно робимо 
ще одну добру справу

У нинішній час бездіяльність 
і відсторонення від спільних 
проблем стають недоступною 
розкішшю. Це давно зрозуміли 
не тільки громадські активісти 
й волонтери, але й представ-
ники бізнесу. Зараз патріотизм, 
втілений у конкретних спра-
вах, стає чи не найнадійнішою 
інвестицією у майбутнє — як 
власне, так і всезагальне. Наші 
нові партнери — благодійний 
фонд «Мир і порядок» — давно 
усвідомили це правило й діють 
відповідно до нього. Фонд був 
заснований групою небайдужих 
бізнесменів-харків’ян у квітні 
2014 року, коли прихильники 
сепаратистів намагалися розхи-
тати ситуацію у місті. Вони об’єд-
нали свої ресурси та можливості 
для встановлення в регіоні миру 
й порядку, а вже згодом, коли 
почалась АТО, — для захисту 
Харківщини і України від воро-
га. Співзасновниками фонду ста-
ли Всеволод Кожемяко, Валерій 
Дема, Сергій Політучій, Михайло 
Ісаков та Володимир Паркулаб. 

З часом до діяльності органі-
зації долучилися інші патріотично 
налаштовані харків’яни, волонте-
ри. Виконавчим директором фонду 
стала Марія Нікітюк (Андреас) – ке-
рівниця однієї з харківських волон-

терських груп, активна учасниця 
харківського Євромайдану, що вже 
мала досвід допомоги військовим 
у зоні АТО та розуміла специфіку 
майбутньої діяльності фонду. 

З самого початку існування 
«Миру і порядку» найбільша ува-
га організації приділялась армії, 
підрозділам МВС, які перебували у 
складі антитерористичних сил, та 
добровольчим батальйонам. На-
самперед, зусилля та ресурси фон-
ду спрямовувались на підтримку 
харківських співробітників МВС, 
що забезпечували громадський 
порядок у місті. А згодом «Мир і 
порядок» зосередився на підтрим-
ці харківських підрозділів МВС та 
ЗСУ, що брали участь в АТО. Фонд 
зібрав робочу групу волонтер-
ських організацій міста з метою 
забезпечення 92-ї ОМБр – основної 
військової одиниці Харківщини, до 
якої спрямовують 90% мобілізова-
них мешканців регіону і завдання 
якої полягає у захисті території 
області. «Мир і порядок» повні-
стю забезпечив формою та екіпі-
руванням батальйони «Харків-1» 
та «Слобожанщина», допомагав 
спецпідрозділам «Омега», «Ягуар», 
«Вега», «Альфа». За домовленістю 
з МВС у підпорядкуванні Націо-
нальної гвардії був створений 
окремий спецпідрозділ, повним 

спонсором екіпірування та об-
мундирування якого від першого 
дня є БФ «Мир і порядок». Із часом 
«географія» військових одиниць, 
яким допомагає фонд, пошири-
лась на всю Україну – це підрозді-
ли зі Львова, Кіровограда, Жито-
мира, Донецька – всього більше, 
ніж 30 військових одиниць. За час 
роботи «Миру і порядку» волонте-
ри фонду відправили в зону АТО 
більше 600 бронежилетів, тепло-
візори, приціли, засоби зв’язку, а 
також продукти харчування, одяг, 
засоби гігієни, ліки, аптечки для 
бійців із дефіцитним буторфано-
лом, та інше. Окрім того, баталь-
йон “Донбас” отримав від БФ «Мир 
і порядок» два позашляховики, 
а снайпери з 93-ї бригади – пікап 
Mitsubishi L200. У війні з сепара-
тистами саме Харківщина стала 
одним з найважливіших прифрон-
тових регіонів. До Харківського 
військового шпиталю транспор-
тували десятки поранених, і до-
помога лікарям стала ще однією 
важливою стороною діяльності 
фонду — шпиталь отримав від 
БФ «Мир і порядок» рідкісне й 
коштовне хірургічне обладнання, 
що дозволяє проводити операції 

швидко та якісно, спеціалізо-
вані медичні ліжка, ліки. Сьо-
годні фонд допомагає ліками 

ФАЙНІ ПАРТНЕРИ

медичним підрозділам у зоні АТО 
та, Артемівському шпиталі. Усві-
домивши, що Харківщина стане 
тимчасовим домом для більшості 
вимушених переселенців із До-
нецької та Луганської областей, 
уже на початку літа фонд створив 
колл-центр для інформаційної до-
помоги біженцям, який приймає 
дзвінки щоденно. Операторами у 
колл-центрі працюють самі пере-
селенці. Згодом фонд узяв шеф-
ство над табором «Яструбок», де 
мешкають понад 100 біженців. Се-
ред інших проектів фонду: допо-
мога сім’ям військовослужбовців 
та переселенців, рідні яких заги-
нули під час АТО; сприяння в ор-
ганізації концертів Андрія Мака-
ревича у Святогірську та ТНМК у 
військовому шпиталі, організація 
відвідин шпиталю Святославом 
Вакарчуком, відправка поранених 
мирних мешканців на безкоштов-
не лікування в Австрію, допомога 
багатодітним переселенцям, при-
дбання кровоспинних препара-
тів за рахунок продажу фірмових 

патріотичних футболок «Ближе 
к телу» від відомих харківських 
дизайнерів, допомога дівчатам із 
групи «Берегиня», які виготови-
ли вже понад 200 маскувальних 
сіток, тощо. Нарешті один з спів-
засновників фонду, президент 
групи компаній «Фактор» Сергій 
Політучий та типографія «Фак-
тор-Друк» не тільки допомагають 
друкуватися нашій газеті, але й 
видали для військових 5 тисяч 
посібників «Мінна безпека» та 11 
тисяч підручників із військової 
справи та відправили для вій-
ськових в зоні АТО безліч книжок 
на різноманітні теми. В цей час, як 
ніколи, важливим стає прислів’я 
«Подібне притягується до подіб-
ного». Волонтери та патріотичні 
ініціативи знаходять одне одного 
та об’єднуються. Редакція газети 
«Файні новини» дуже вдячна бла-
годійному фондові «Мир і поря-
док» за допомогу. Ми всі робимо 
одну важливу справу — щодня 
наближаємо нашу перемогу над 
окупантам.
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АНЕКДОТИ 

ФАЙНІ ФОТОЖАБИ

 ***
– Куме, ви чули? Путін 
випробував перший ро-
сійський електромобіль із 
Глонассом! Проїхав на ньо-
му сто метрів лише за три 
секунди!
– А далі?
– А далі – все: вилка з розет-
ки вилетіла.
 ***
Дзвінок у головному кабі-
неті кремля. Путін знімає 
слухавку й чує:
– Гальо, пане президенте! 
Ту Місько зі Станіслава. Те-
лефоную, жеби вам упові-
сти, же ми ту вам офіційно 
війну декляруємо.
– Хорошо, Миша! Это дей-
ствительно важная но-
вость. А большая ли у вас 
армия?
– Ну, зара… Я, Влодко, сусід 
Стефко і всі, шо ту в пре-
феранс грали. То нас разом 
вісім.
– Должен сказать тебе, 
Миша, что у меня в армии 
пятьсот тысяч солдат, ко-
торые только ждут моего 
приказа.
– А най го шляк трафить! Я 
зара вам віддзвоню.
За якийсь час:
– Гальо, прошу пана прези-
дента, стан війни не скасо-
вано. До нас приєдналося 
ше штири хлопаки з сусід-
ньої кнайпи.
– Должен сказать тебе, 
Миша, что со времени на-
шего последнего разгово-
ра я увеличил армию до 
семисот тисяч человек.
– Най го холєра вхопе! Я ще 
зателефоную.
Ще за якийсь час:
– Слава Йсу, пане Путін! Я сі 
тєжко вибачєю, але мусимо 
ся вицофати з тої войни.
– Неужели? Очень жаль. А 
почему это вы вдруг пере-
думали?
– Ну, ми ту посиділи за 
пару гальбами пива, так 
си між собов порадили, і 
вздріли, же аж ніяк не змо-
жемо нагодувати 200 ти-
сяч в’язнів.
 ***
– Володимире Володими-
ровичу, що сталося з вашою 
країною? Тільки не кажіть, 
що вона потонула…
– Та ні! Вона заблукала! У 
донецьких степах!
 ***
 Москва. Старий єврей при-
носить свої заощадження 
у «Сбербанк России», але 
ніяк не наважується зроби-
ти внесок:
– А якщо з моїм депозитом 
щось станеться?
– Не турбуйтеся! Його ці-
лість гарантується урядом, 
Держдумою й самим прези-
дентом!
– А якщо завтра-післязав-
тра Путіна розстріляють, 
Держдуму розженуть, а 
уряд пересаджають?!
– То що, вам за таке щастя 
жаль якихось п’ятдесят ти-
сяч рублів?

Em          Am       H7        Em
Рідна мати моя, ти ночей не до-
спала
Em        Am     D         G
І водила мене у поля край села,
Em         Am                          Em
І в дорогу далеку ти мене на зорі 
проводжала,
             Am       D       G 
І рушник вишиваний на щастя 
дала,
Em         Am                          Em
І в дорогу далеку ти мене на зорі 
проводжала,
             Am       H7             Em
І рушник вишиваний на щастя, на 
долю дала.

Хай на ньому цвіте росяниста до-
ріжка,
І зелені луги, й солов’їні гаї,
І твоя незрадлива материнська 
ласкава усмішка,
І засмучені очі хороші твої.
І твоя незрадлива материнська 
ласкава усмішка,
І засмучені очі хороші блакитні 
твої.

Я візьму той рушник, простелю, 
наче долю,
В тихім шелесті трав, в щебетанні 
дібров.
І на тім рушничкові оживе все зна-
йоме до болю –
І дитинство, й розлука, і вірна лю-
бов.
І на тім рушничкові оживе все зна-
йоме до болю –
І дитинство, й розлука, й твоя ма-
теринська любов.

Андрій Малишко
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Em             H7        Em
Як я малим збирався навесні
Am    Em      Am         H7
Іти у світ незнаними шляхами.
Em      Am    D     G
Сорочку мати вишила мені,
Am          Em 
Червоними і чорними,

Am          H7        Em
Червоними і чорними нитками.
 Em                   Am
Два кольори мої два кольори
D               G
Оба на полотні, в душі моїй оба.
Am                      Em
Два кольори мої два кольори:
Am          Em      Am   H7    Em
Червоне то любов, а чорне то журба.

Мене водило в безвісті життя,
Та я вертався на свої пороги.
Переплелись, як мамине шиття,
Мої сумні і радісні дороги.

Мені війнула в очі сивина
Та я нічого не несу додому,
Лиш згорточок старого полотна
І вишите моє життя на ньому.

Дмитро Павличко

СПІВАЙМО 
РАЗОМ!

ЧЕКАЮ ТЕБЕ 
З ПЕРЕМОГОЮ, ГЕРОЮ!
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