
     Звичайно, скільки лядей,  
стільки і думок. Не всі студенти 
в групі товаришуять між собоя. 
Тоді можна взѐти пару чоловік і 
піти свѐткувати. 

     Мало хто може посперечати-
сѐ з наступноя аксіомоя: найк-
раще відзначати День студента 
в студентському лігві.  Як ви 
здогадалисѐ, це—гуртожиток! І 
тут немаю різниці, чи лядина 
проживаю там , чи ні. Усі збира-
ятьсѐ, і гулѐнка аж до ранку, до 
світанку.  

    Кажуть, що ѐкщо ти не 
“веселий” у цей день, то ти не 
студент. Звичайно, траплѐятьсѐ 
проблеми із комендантом, але 
це дрібниці. Сьогодні ж день 
студента! 

     Ще ю варіант—нікуди не йти, 
бо грип. Скажу відразу - вас 
засміять. Так не годитьсѐ. Сту-
дентом ти ю лише 5 років. І тому 
ці дні повинні запам'ѐтатисѐ.  

     Тому бажая Вам, щоб напе-
редодні Днѐ студента у вас не 
було жодних проблем із на-
вчаннѐм і ви всі змогли наповну 
відсвѐткувати свою професійне 
свѐто.  

Редактор цього числа Олег 
Ткачук 

     17 листопада студенти усіх 
вишів України, близького та 
далекого зарубіжжѐ відзнача-
ять свою  професійне свѐто – 
Міжнародний день студента. 
А чому саме цього днѐ?  

    17 листопада 1939 року 
нацисти штурмували Універси-
тет Праги. Зумовлені ці жорс-
токі дії масовоя студентськоя 
демонстраціюя, протестом 
молоді проти убивства студен-
та Яна Оплетала та вторгнен-
нѐм до Чехословаччини, а 
також арештом дев'ѐти студе-
нтських лідерів, відправлен-
нѐм 1200 студентів у концта-
бори,  закриттѐм усіх Чеських 
університетів та колегій. 

     Уперше день було відзначе-
но 1941 року в Лондоні Між-
народноя Радоя Студентів, 
членами котрої було чимало 

біженців. Відтоді активне сту-
дентство просуваю ідея ви-
знаннѐ 17 листопада Міжна-
родним днем студентів на 
рівні ООН. 

     Але не будемо говорити 
про сумне. Краще подумаюмо, 
ѐк відзначатимемо. Отже, ю 

багато варіантів свѐткуваннѐ. 
Найпоширеніший —відомий  
кожному .  

     Спочатку домовлѐятьсѐ усі за 
місце проведеннѐ. Як правило, 
це дискотека, нічний клуб, кафе, 
ресторан… Згода, ресторан—то ѐ 
загнув… Реальніше у всі часи 
виглѐдав варіант зборів студент-
ства у гуртожитку або у когось на 
квартирі.  

     Н а с т у п н и й  е т а п —
”скидуваннѐ”: даять гроші, хто 
скільки може, у кого що залиши-

лось.  Деѐкі педанти навіть скла-
даять список вишуканого студе-
нтського свѐткового меня!  

    Сильна половина групи під 
наглѐдом прекрасної крокуять у 
найближчий супермаркет і скуп-
лѐятьсѐ—процес дуже веселий і 
приюмний. Особливо, ѐкщо гро-
шей вистачить (це просто нереа-
льно, завжди не вистачаю), неда-
леко нести усе це багатство, та 
ще й пакети не порвутьсѐ. 

     У день студента власне студе-
нтів на парах небагато. По обіді  
(“найактивніші” зранку) почина-
ять свѐткувати. Хто ще може 
триматисѐ на ногах—йде на 
дискотеку, хто ні— додому в 
ляля.  

Браття і сестри, з днем студента! 
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мати адмінресурс, перейшли 
до одніюї відомої партії. А ті, 
хто не захотів перебігати, про-
грали вже у виборчих комісі-
ѐх, під час підрахунку нечис-
ленних бялетенів, але аж ніѐк 
не на виборах .  

 Причини такого ставленнѐ до 
волевиѐвленнѐ відомі : зневі-
ра у політичні сили, неповага 
до виборів, ѐкі у нашій країні 
проводѐтьсѐ ледь не кожен 
рік, просто лінь та байдужість. 
А дехто взагалі спитаю : „А за 
кого ж там голосувати, там 
одні й ті самі!?” .  

   І Ви будете не праві. Кожно-
го днѐ з’ѐвлѐятьсѐ нові імена, 
нові ідеї, нові політичні сили з 
щирим бажаннѐм щось зміни-
ти, але все розчинѐютьсѐ у 
синій рекламі на білбордах. 

 Не треба обмежувати свою 
коло інтересів та спілкуваннѐ. 
Треба бути активним,  цікави-
тисѐ тим, що діютьсѐ навколо 

тебе, а не бути сліпим і глу-
хим.  

  Але ми зараз знаходимосѐ 
лише на початковій стадії 
побудови демократії і без 
контроля влади зараз аж 
ніѐк. А коли усі побачили, що 
народ млѐво ставитьсѐ до 
своїх обов’ѐзків громадѐни-
на, повністя дозволѐю нехту-
вати правом на чесні вибори, 
то скоро наша демократіѐ, 
ѐка виборяваласѐ не один 
рік і ѐкої ми остаточно досѐг-
ли у 2004 році ( хто б там що 
не говорив ), перетворитьсѐ у 
фарс, і ми матимемо не ви-
бори, а плебісцити до одного 
з членів провладної партії.  

 Світова історіѐ каже : мо-
лодь, а в основному студент-
ство – це головний борець за 
демократія. Усі мітинги, де-
монстрації завжди відбували-
сѐ за активної участі студен-
тів . А коли ми так байдуже 
ставимосѐ до своюї долі і 
дозволѐюмо обирати керівни-
ків злочинним способом, то 
країна падаю у прірву.  

   Тож у наступний раз не 
будь байдужим, а то впадеш 
у прірву разом з Україноя! 

Олег Ткачук,  

161 група 

   6-го листопада о 18.35 на 
набережній Дніпра білѐ 
пам’ѐтника лінкору «Слава 
Катерині» відбувсѐ запуск 
небесних ліхтариків. У захо-
ді взѐли участь близько ти-
сѐчі чоловік. В основному - 
хлопці та дівчата, молоді 
подружжѐ. 
    Своюя поѐвоя чарівна 
кулѐ позитивних емоцій, ѐк 
називаять її на Сході, зобо-
в’ѐзана китайцѐм. Саме 
вони винайшли небесні 
вогники. І ось уже 2,5 тисѐчі 
років ляди захопляятьсѐ 
чарівним поюднаннѐм вогня 
та повітрѐ. 
   Усі бажаячі могли придба-
ти небесні ліхтарики на міс-
ці (з ними слід поводитисѐ 
обережно, бо зроблені з 
тонкого паперу). Наступним 
кроком було написаннѐ на 
небесному вогникові найза-
повітнішого бажаннѐ. Коли 
всі присутні були готові до 
запуску, ліхтарики перевер-
нули вертикально, запалом 
донизу, і підпалили. Потріб-
но було зачекати 3-4 хвили-
ни, поки кулѐ наповнитьсѐ 
гарѐчим повітрѐм і почне 
самостійно злітати вгору.  
Три, два, один, полетіли… 
Безліч ѐскравих вогників 
з’ѐвилисѐ над Херсоном. 
Кожен із присутніх запалив 
своя зірку мрії.  

Валя Балабанова,161 група  

Нищівна поразка байдужих  
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  Якщо керуватисѐ старим 
закликом „Голосуй, або про-
граюш”, то наша молодь за-
знала просто нищівної пора-
зки на минулих виборах. 
Просто катастрофічно низька 
ѐвка виборців, а особливо 
молодого поколіннѐ привела 
до того, що провладна полі-
тична сила отримала повний 
карт-бланш на фальсифіка-
ція результатів виборів . 
Хоча в деѐких регіонах і фа-
льсифікувати нічого не дове-
лосѐ  - усе вирішило старше 
поколіннѐ, ѐке дуже лоѐльно 
ставитьсѐ, особливо у нашо-
му регіоні, до влади. А у ін-
ших куточках України така 
байдужість призвела до того, 
що у багатьох містах перемо-
жцѐ визначав 
„фотофініш” ( тобто розрив 
був у лічені голоси ), а фотоа-
парат був завжди у „Партії 
Регіонів”. У Василькові це 
взагалі призвело до того, що 
члени ТВК відчули повну 
безкарність і перетворили 
підрахунок голосів у фарс, 
що викликало обуреннѐ у 
мешканців, ѐкі ледь не штур-
мували територіальну вибор-
чу комісія.   

 Явка на дільницѐх була у 
районі 30 – 45 відсотків, а це 
говорить про те, що лядѐм 
вкрай набридло ходити на 
перманентні вибори та голо-
сувати за „одних і тих са-
мих” . Молодь масово проіг-
норувала вибори, мотивуя-
чи це повноя недовіроя 
будь-кому. Дуже багато було 
бялетенів, де позначка стоѐ-
ла навпроти кандидата 
„Проти всіх” ( не плутати з 
Василем Противсіх ) .  

 Але такоя байдужістя ляди 
досѐгли зовсім протилежно-
го ефекту. Замість того, щоб 
скористатисѐ своїм законним 
правом вплинути на владу 
вони просто знехтували ним 
та фактично довірили штур-
вал тим, хто і гвалтував краї-
ну останні 20 років. 

 Тим самим мерам, депута-
там, ѐкі длѐ того, щоб отри-

Чарівні вогники 
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Студентів ІФЖ важко 

здивувати екскурсією в 

херсонські редакції, а от 

відвідати столичні ЗМІ на-

вряд чи хтось відмовиться. 

От і ми, дізнавшись, що Об-

ласна студентська рада наби-

рає групу для відвідування 

редакції газети «Комерсант-

Україна» та студії «5 кана-

лу», одразу ж загорілися 

бажанням подивитися, як 

живуть наші столичні коле-

ги. Штурмувати київські ЗМІ 

від нашої групи зголосилися 

5 добровольців. Сказати, що 

ми згорали від нетерплячості 

та цікавості – це нічого не 

сказати. Неважливо, що всі 

полиці верхні. І нічого, що 

всі в різних купе. Ми ж до 

Києва їдемо! Та не просто на 

звичайну екскурсію, а до 

редакцій столичних ЗМІ!  

Ми раділи, навіть не пі-

дозрюючи, що організатори 

готують нам сюрприз. Коли 

до відправлення потягу зали-

шались лічені години, таку 

довгоочікувану екскурсію 

відмінили! «Як? Чому?» - 

нашому здивуванню не було 

меж. Виявилося, що причи-

ною стала вже звична відсут-

ність відповідальності та 

організованості. Нас просто 

не внесли до списку. Про нас 

забули. Смішно? Але і таке 

трапляється.  

Засмучені й ображені ми 

вирішували, що будемо ро-

бити далі. Ситуація, як це 

часто буває, мала два шляхи 

вирішення: або здавати біле-

ти (при цьому втрачаючи 

біля 50% від їхньої вартості) 

або, незважаючи ні на що, 

все ж таки їхати до Києва і 

екскурсію в редакції заміни-

ти прогулянкою  столицею. 

Порадившись, вирішили 

обрати другий варіант. 

«Вони просто злякалися 

такої талановитої молоді і 

переживають, аби херсонські 

студенти не посіли їхні робо-

чі місця», - жартували ми, 

стоячи на пероні вокзалу. 

Ніч у потязі промайнула, як 

одна хвилина. І ось вона – 

столиця нашої батьківщи-

ни! Така омріяна та довго-

очікувана! Теплий осінній 

день ніби створений для 

прогулянок. Отож, більш-

менш визначившись із 

маршрутом, ми відправи-

лися на екскурсію. 

З чого починається 

будь-яке велике місто? 

Правильно, з метро. До 

речі, в цьому році київсь-

кий метрополітен відзна-

чає свою 50-ту річницю. 

Швидкість, зручність пе-

ресування, відсутність 

заторів – транспорт, що 

треба! Кілька хвилин – і 

ми на іншому кінці міста.   

Майдан Незалежності 

зустрів нас військовою 

технікою часів Радянсько-

го Союзу. Парад машин 

зовсім не пов'язаний із 

небезпекою чи навпаки 

важливістю нашого приїз-

ду. Просто так столиця 

святкувала річницю Жовт-

невої революції. Оце, я 

вам скажу, машинки! Я б 

на таких із задоволенням 

покаталась!  Але… На 

пам’ять залишаться лише 

фото.  

Наступною зупинкою 

нашої подорожі були мага-

зини. Що ж то за дівчата, 

яких шопінг не цікавить?! 

Хоч ми майже нічого і не 

купили, але все роздивилися та 

дещо приміряли. А це, може, 

ще й важливіше, ніж самі поку-

пки.  

Одним із місць, що запам’я-

талося, став Маріїнський парк. 

Оце краса! А яка там атмосфе-

ра! Від столичної метушні та 

швидкості і сліду немає. Справ-

жнє місце для відпочинку душі. 

Атмосферу спокою довершу-

ють вуличні музиканти. Цимба-

ли, гітара, саксофон… Усе, що 

забажаєш. Та й репертуар дово-

лі різноманітний. Чого лише 

варта пісня Celine Dion «My 

heart will go on» з відомого усім 

«Титаніка», виконана на… цим-

балах! 

І знаєте, щоб там не казали 

про мешканців великих міст, 

але вони все ж таки вміють 

цінувати речі та місця власного 

відпочинку. Нам є, чому повчи-

тися у киян. У парку немає та-

ких звичних для Херсона зла-

маних лавок та розкиданого 

сміття,  сплячих бомжів та гра-

фіті.  

Проте там є міст, на якому 

закохані вішають замки зі свої-

ми іменами, а ключ викидають, 

щоб стосунки були міцними і 

ніщо та ніхто не змогли їх розі-

рвати. А який краєвид відкрива-

ється з того мосту! Хоч пейзажі 

пиши! 

А ще там є жаба. Однак не 

та, що всіх давить. Ця, київська, 

виконує бажання. Варто лише 

кинути їй до рота монетку та 

потерти язика. І все – чекай на 

принца із замком чи мерседес – 

залежить від того, що ви заба-

жали. 

Якщо Магомет не йде до гори, то гора йде до Магомета 
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А ще там ю жаба. Однак не 
та, що всіх давить. Цѐ, київська, 
виконую бажаннѐ. Варто лише 
кинути їй до рота монетку та 
потерти ѐзика. І все – чекай на 
принца із замком чи мерседес – 
залежить від того, що ви заба-
жали. 

У цьому ж парку розташова-
ний Музей Води, але ми, на 
превеликий жаль, туди не пот-
рапили, бо запис аж на місѐць 
наперед. Тож нагоди побачити 
кругообіг води в природі та 
здійснити віртуальну подорож 
по континентам ми не мали.  

Окремої уваги потребую 
Київський Державний Академі-
чний театр лѐльок – найстарі-
ший в Україні. Це той випадок, 
коли дійсно можна сказати, що 
і дитина, і дорослий знайде там 
щось длѐ себе. На виставу ми, 
звичайно ж, не ходили (бо та-
ких «дорослих тьоть» дещо 
інший репертуар цікавить), а 
ось від архітектури будівлі отри-
мали справжню задоволеннѐ. А 
ще сфотографувалисѐ з казко-
вими героѐми, ѐкі оточуять 
театр. Так до нашої компанії 
тимчасово приюдналисѐ Котиго-
рошко, Мальвіна з Артемоном, 
П’юро та Дяймовочка.     

(продовж. на стор. 4) 
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родичів та друзів Булгако-
ва, ѐкі стали прототипами 
його 
літе-

ратурних героїв. Все це ство-
рявало ѐкусь моторошну ат-
мосферу і таке відчуттѐ, ніби 
ляди з фотографій спостеріга-
ять за тобоя. Ще більше по-
силив це відчуттѐ кабінет Ми-
хайла Булгакова, звідки потѐг-
нуло на нас холодним повіт-

рѐм. І нехай то був не привид, а 
просто відсутність опаленнѐ, 

але 
мо-

торошності не поменшало. Тож 
з музея ми вийшли приголом-
шені та з абсолятноя впевнені-
стя, що по приїзді додому обо-
в’ѐзково прочитаюмо твори 
Булгакова, з ѐкими ще не зна-
йомі. 

Післѐ такої насиченої 
екскурсії ввечері до поїзду 
ми просто-на-просто припов-
зли. Бо підбори, хоч вони і 
виглѐдаять гарно, длѐ прогу-
лѐнок по Киюву не надто зру-
чні.  

Отак екскурсія по столич-
ним ЗМІ, ѐка не відбуласѐ, ми 
перетворили на захопляячу 
подорож нашоя столицея. І 
знаюте, абсолятно про це не 
жалкуюмо. Бо можна сидіти 
вдома і скиглити, що все по-
гано. А можна наперекір 
всьому провести час із виго-
доя та задоволеннѐм. Тож 
вибір лише за вами, і примхи 
долі тут ні до чого. 

 

Анастасія Козак, 
461 група 

                Навкруги бацили!!! 
черзі. Але тут вам скажуть 

точно, чим ви хворієте і як 

лікуватись. Довідку потрібно 

завіряти у вище згаданому мед-

пункті.  

Найоптимальніший варіант 

у випадку хвороби для студен-

тів з інших міст поїхати лікува-

тись додому, а потім у місце-

вій лікарні узяти довідку (її 

завіряти не доведеться).  

Якщо ваша хвороба незна-

чна, краще зателефонувати 

куратору, старості або ж ко-

мусь із одногрупників, попе-

редити їх та запевнити, що 

наступного дня ви з’явитесь 

на парах (у такому випадку не 

забудьте попросити, щоб вас 

не відмічали як відсутніх!!!).  

Якщо злий мікроб застав 

вас зненацька, посеред занять, 

спочатку відпросіться додому 

у куратора або декана (краще 

у куратора), потім знову ж 

таки попередьте старосту і з 

вільною совістю біжіть ліку-

ватись. 

Щоб не забивати голову 

подібними питаннями і зосе-

редитися на навчанні, бере-

жіть себе. Вдягайтесь, як на 

подорож у Антарктиду (жар 

кісток не ломить), пийте чаї та 

їжте мед у необмеженій кіль-

кості!  

Бажаю здоров’я!!! 

 

Петро Джміль,  

161 група 

навіть із вивихнутою 

рукою вас змусять пройти 

тест на вагітність (з досвіду 

моїх одногрупниць та знайо-

мих дівчат із гуртожитку). 

Інший варіант - лікарня. 

Мінус полягає у тому, що 

півдня доведеться стояти в 
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Ще в Херсоні ми вирішили 
будь-ѐким коштом відвідати 
музей-квартиру Булгакова. 
Тож ввечері під дощем та 
страшенно втомлені, подолав-
ши нахил Андріївського спус-
ку, ми все ж таки дійшли до 
будинку. «Встигли!», - полег-
шено всі зітхнули, коли пра-
цівники музея сказали, що ми 
будемо на сьогодні остан-
ньоя групоя. В семи кімна-
тах, що колись належали ро-
дині Турбіних (Булгакових), й 
понині зберігсѐ дух присутнос-
ті Михайла Опанасовича. Ще з 
порогу працівник музея ска-
зала нам, що паркет зберігсѐ з 
XIX століттѐ. Кімнати були 
заповнені речами, що належа-
ли родині великого письмен-
ника. Всяди розставлені фо-
токартки родичів та друзів 
Булгакова, ѐкі стали прототи-

Студентське життя спов-

нене несподіванок, як хоро-

ших, так і поганих. Одна з 

таких несподіванок - хворо-

ба. Застуда, грип, отруєння, 

головний біль, жар... Із цими 

недугами стикаються рано чи 

пізно усі. В осінню пору хво-

рих стає все більше і більше. 

Це, звісно, призводить до 

пропусків занять. Але ж ні-

хто не хоче  "вилетіти" з ви-

шу через банальну хворобу. 

Тож потрібно вдаватись до 

якихось заходів. 

Можна зазирнути у мед-

пункт. Навряд вам там допо-

можуть, якщо ви не припов-

зете туди присмерті.  

У разі відвідування цього 

"чудового" медичного закла-

ду найкраще, що може стати-

ся, вам випишуть аскорбіно-

ву кислоту та відправлять 

відсипатись (знаю з власного 

досвіду). У гіршому випадку 

ви підете з медпункту із зіп-

сованими нервами, поганим 

настроєм та трохи глухува-

тим (власне від криків медсе-

стри). 

Дівчатам взагалі краще 

обходити це місце стороною, 

адже якщо ви прийдете туди 

навіть із вивихнутою рукою 
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«От сессии до сессии 
живут студенты весело». 

 
Да и правда, редко в 

наше времѐ встретишь 
студента, который с голо-
вой погрузитсѐ в науку и 
будет сидеть вечерами-
ночами с учебником под 
тусклым светом лампы. 
Разве - чтобы побыстрее 
заснуть (обычно это про-
исходит на третьей-
четвертой странице учеб-
ника по укрлит.). Но, к 
сожаления, бываят мо-
менты, когда очень нуж-

но дочитать главу или (ой
-ой!) целый конспект до 
конца - перед модулем 
или сессией. 

 
Наша задача - не за-

снуть! Но как? Предлагая 
5 великолепных 
«домашних» способов: 

 
1.«Банальный» 
Завари очень крепкий 

кофе (или чай), лучше без 
сахара, и выпей 2-3 чаш-
ки подрѐд. Должно взбо-
дрить. По крайней мере, 
желание сходить в туалет 
не даст тебе заснуть ка-
кое-то времѐ. Это - 100%.  

Примечание: вот 
только заменять кофе 

алкоголем не стоит, в 
большинстве случаев 
действие обратное нуж-
ному. Да и этот способ 
не совсем подходит, если 
сердечко пошаливает. 

 
2.«Спортивный» 
Возникло сильное 

желание продолжить 
чтение в постели? Не под-
давайсѐ! Лучше прервись 
на 10 минут зарѐдки-
подзарѐдки или танцев 
перед зеркалом под заво-
днуя музыку. Только тут 
нужно знать меру, чтоб не 

переусердствовать: через 
полчаса интенсивных 
прыжков ты просто упа-
дешь в кровать от устало-
сти. Помни, у тебѐ другаѐ 
цель! 

Примечание: отка-
жись от отжиманий - 
чем ближе к полу, тем 
сильнее желание не 
вставать. 

 
3.«Громкий» 
Вклячи музычку на 

полмощности (лучше, что-
нибудь из репертуара 
монстров тѐжелого рока). 
Буквально через несколь-
ко минут в твоя дверь 
начнет колошматить разг-
неванный сосед Васѐ, а 

вскоре и вовсе - весь подъ-
езд. Тут уж точно будет не до 
сна. 

Примечание: родите-
лям, пытающимся заснуть 
в соседней комнате, было 
бы неплохо заранее подсы-
пать снотворного, дабы не 
быть выгнанным на улицу с 
конспектом в руке. Хотя, с 
другой стороны, уснуть на 
холоде или под дождем то-
же проблематично. 

 
4.«Болезненный» 
У тебѐ есть младший 

брат или сестра? Тогда про-
блема решаетсѐ! Поручи ему 
следить за тобой и времѐ от 
времени колоть тебѐ цыганс-
кой иглой, бить сковородкой 
по башке или поливать холо-
дной водой. Правда, есть 
вероѐтность, что он заснет 
даже раньше тебѐ - малень-
кий все-таки. 

Примечание: старших 
родственников к этому 
лучше не привлекать. Не 
рассчитает силы  - и у тебя 
из головы вылетит даже 
то, что там с трудом дер-
жалось. 

 
5.«Приѐтный» 
Тут-то мне друзьѐ присо-

ветовали, что определенный 
зарѐд бодрости даят занѐ-
тиѐ лябовья. Главное в этом 
- не увлекаться, иначе, хоть 
ты и не заснешь, времени на 
учебу все равно не хватит. В 
силу некоторых особеннос-
тей человека, данный метод 
больше подходит девушкам, 
так как на сильнуя половину 
он оказывает усыплѐящее 
действие. 

Примечание: не курите в 
постели! Вы же не хотите 
уснуть навсегда?!  

Уф, ну и агрессивный 
этот сосед Васѐ! Вылить бы 
на него кофе (пѐтуя чашку ѐ 
не осилила). Зато статьѐ до-
писана и ... миссиѐ выполне-
на!  

 
Катя Редкова,  

361 группа  

Оу, не спать !  
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Я не люблю 

 

Я не люблю твоих усталых взглядов 
И криков, поглотивших тишину, 

Уставших женщин от своих нарядов, 

Холодное презренье мне в спину. 

 

Я ненавижу слабость и насилье 

Или когда  жалеют неспроста, 
Чужие взгляды, словно под копирку, 

Или когда закрытая душа. 

 
Я не люблю тщеславие и гордость, 

Уверенности строгой и еще, 

Когда заноза щемит мое горло 
Или когда ножом  через плечо. 

 

Я не терплю предательства мечты, 
Тем более, когда все между прочем. 

Я против тех, кто, разнося наветы, 

Смотрит в глаза как будто не причем. 
 

Я ненавижу откровенного цинизма, 

Или когда игру берет свой рок, 
Когда мои читают скрыто письма 

И тихо смотрят в потайной замок. 

 
Я не люблю, когда меня сбивают, 

Или приходится все время ждать, 

Когда чужие судьбы разрушают, 
За барыши готовы убивать. 

 

Обидно, что священное не ценят, 

Хотя в руках уж ничего и нет. 

Досадно, что лжецам все верят, 

Или не верят тем, кто прав навек. 
 

Я не люблю бессмысленные фильмы: 
На них талант меняют по рублю. 

И пусть мне жизнь несет гряду   

   сомнений, 
Я это ни за что не полюблю!!!! 

 

Олеся Болдысь,  

лицеистка III курса УИФ 

 

  * * * 

 

Если вечность — одна на двоих,  

Если руки — то мои в твоих,  

Если разлука — не навсегда,  

Если слѐзы — это просто вода,  

Если прощаться — встретиться  

    вновь,  

Если сходишь с ума — это любовь,  

Если жив ты  — пульсирует кровь,  

Если смешно — можешь не верить,  

Если не знаешь — можешь прове-

    рить,  

но счастье нельзя минутами ме-

    рить…  

  

Оксана Хлебус,  

161 группа 
 

 

 

Ліричний відступ 
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    Вона мала одну найбільшу 

лябов свого життѐ – дівчину 

Лінду. І те, що вона мала зв'ѐ-

зок з жінкоя не заважало 

процвітання її кар’юри, а на-

впаки. Але коли постав вибір 

між коханоя лядиноя і нар-

котиками, Джиа обрала нар-

котики.    Питаннѐ: чому?  

   Чому наркотики втручаятьсѐ 

у наше життѐ у непередбачу-

ваний момент?  

Наркотики блокуять всі від-

чуттѐ, ѐк приюмні, так і неба-

жані. І, хоча наркотики мо-

жуть мати короткочасний 

бажаний результат у випад-

ках, коли потрібно впоратисѐ 

з болем, вони знищуять здіб-

ності і жвавість розуму і зату-

маняять думки. Так діять 

наркотики. 

  Найстрашніші наслідки від 

вживаннѐ наркотиків – Синд-

ром Набутого Імунодефіциту – 

ѐкий і згубив відому модель. 

Захворівши на СНІД, Джиа 

прийнѐла це, ѐк знак долі. «На 

все ю своѐ причина, Бог приго-

тував длѐ мене щось особли-

ве, просто не в цьому житті». 

   Джіа не протистоѐла світу, 

вона хотіла збагнути його, 

бути в ньому, розчинитисѐ, 

стати звичайноя і непоміт-

ноя, стати «чортовоя домого-

сподаркоя». Але це було не-

можливо длѐ «дівчинки з 

золотим волоссѐм», ѐка попа-

ласѐ в мережі жорстокості та 

байдужості навколишньої 

дійсності. Наркотики длѐ неї 

були відривом від роботи, 

нелябові. Вона завжди була 

вільна, але її обтѐжувала сво-

бода - їй хотілосѐ бути чиюясь, 

коханої, просто щасливоя. Її 

ніхто не спробував зрозуміти, 

її тільки могли засудити або 

пожаліти. У цьому світі не 

було місцѐ длѐ її почуттів, і не 

було місцѐ длѐ неї - відчайду-

шноя, сексуальної, що нена-

видить і нескінченно ляблѐ-

чої. 

   Це не була гра, це не був 

егоїзм, це була сама лябов, 

ѐку відкидали кожен день, 

кожну мить, коли вона крича-

ла про свої почуттѐ. Найуляб-

леніші були поруч, але не 

були з нея, чули її, але не 

слухали, були далекі від її 

душі, від її бажань.  

   Джиа Марі Каранджи поме-

рла у віці 26 років від СНІДу. 

Ксенія Чернишова,  

161 група 

Надто гарна, щоб померти 

    …На жаль, життѐ дуже корот-

ке. Треба ним насолоджува-

тись, лябити кожний прожитий 

тобоя момент, не зупинѐтись 

на досѐгнутому і йти вперед. 

Це ѐ зрозуміла післѐ переглѐду 

фільму про « надто гарну дівчи-

ну, щоб померти. Надто шале-

ну, щоб жити» - Джиа Мари 

Каранджи .Вона стала відомоя, 

коли модельний бізнес тільки 

набував оберту. Нікому невідо-

ма, сімнадцѐтирічна дівчина з 

Філадельфії змогла підкорити 

весь світ. «  Джиа увірваласѐ в 

модельний бізнес, зламала 

блондинисті стереотипи, захо-

пила всіх у своя країну дівчин-

ки з золотим волоссѐм, ѐка 

змусила грати за її правилами, 

ѐку лябили всі, але не лябив 

ніхто». Підкорила мене цѐ мо-

лода модель тим, що за свою 

недовге, яне життѐ вона пере-

жила усе: біль, радість, горе, 

лябов, розлученнѐ, усі лядські 

фактори, ѐкі живлѐть лядину 

протѐгом життѐ. 

    Найбільша проблема бага-

тьох слабовольних лядей – 

втеча від труднощів, від себе, 

від світу, в ѐ кому живуть. Най-

ліпший спосіб втечі – наркоти-

ки. Я була вражена, ѐк ці речо-

вини вбиваять особистість 

лядини, її підсвідомість, підко-

ряять собі. На жаль таких ви-

падків і у наш час чимало, але 

ж на той момент, у ті роки, це 

стало сенсаціюя.  
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З дитинства в мене жевріло 

бажання допомагати тварина-

ми. Подорослішавши, зрозумі-

ла, що безкорисливої любові і 

розуміння від людини замало!  

Ось уже два місяці я пере-

буваю у группі захисту тварин 

в одній із соціальних мереж. До 

цього про Херсонське обласне 

товариство захисту тварин та 

рослин «Вірні друзі» я навіть не 

здогадувалася! Виявляється, усі 

небайдужі громадяни вже ді-

ють, а не «розкидаються слова-

ми»!  

Волонтери сьогодні роблять 

те, чого від держави годі чека-

ти. Представники цього громад-

ського об’єнання організовують 

відлов, ветеринарне обстеження 

безпритульних травин, їх сте-

рилізацію. Після лікування чи-

мало травин повертають у при-

роду, іншим знаходять нових 

господарів або опікунів.  

Нещодавно і я  взяла на себе 

роль такого опікуна! Новим 

членом нашої сім´ї став котик 

Макс! Тварина, яку вилікували 

від тяжкої хвороби, нині вихо-

вується мною. Він надзвичай-

но добрий та ласкавий! Напе-

вно, після усіх знущань долі 

ще не втомився довіряти їй 

своє життя. Він знову вірить 

«двоногим» і сміливо торка-

ється їхніх рук.  

Якщо зазирнути в очі 

безпритульної тварини 

«невизначеної породи», ми 

не не побачимо розчаруван-

ня. 

Там жевріє  вогник надії, 

який колись, можливо, розго-

риться у безмежне полум´я 

любові і вдячності! Не гайте 

час, віднайдіть свій вогник у 

тих очах! Держава сьогодні 

не здатна вирішити проблему 

безпритульних тварин, і і 

тільки ми їм можемо допомо-

гти! Пам´ятаймо про це!  

 

P.S Усі небайдужі можуть 

зайти на сайт товариства - 

http://www.virnidruzi.ks.ua і 

ознайомитися з інформацією, 

яка їх зацікавила!  

Адреса громадської 

організації  Херсонське об-

ласне Товариство захисту 

тварин та рослин «Вірні 

друзі»: 

 м. Херсон, вул. Леніна, 

буд. 58, кв. 14,  

директор -  Карпенко Іри-

на Іванівна. 39-62-39.  

        

Тетяна Трофименко,  

461 група  

 
 
 
 
 

П’ятниця. Четверта 

пара, 10 хвилин до кінця. 

Усі в очікуванні дзвінка і 

свободи. Місцеві студенти 

думають, як провести ви-

хідні, приїжджі ж склада-

ють план. як найшвидше 

дістатись автовокзалу. 

15:20 -  дзвінок. Стрім-

голов мчу в гуртожиток і 

кажу велике «спасибі» 

тому, хто запропонував 

перерви по 20 хв кожну 

(скоротити не можна???). 

Через годину автобус, а ще 

потрібно вибратись на 5-й 

поверх гуртожитку (ліфт, 

як завжди, не працює), 

здати ключі на вахту. Фух, 

ця біганина відпрацьована 

до автоматизму за 3 роки 

навчання. 

Взявши сумку і сказав-

ши «арівідерчі» вахтеру, 

біжу на зупинку: сходин-

ки, світлофор, зачепила 

жіночку, вибачилась, че-

каю 38-му. І я не одна. На 

зупинці зібралось чоловік 

30 таких самих студентів. 

Он дівчина з факультету 

намагається запихнути 

ноутбук в дорожню сумку, 

щоб менше було чого не-

сти;  хлопець із гуртожит-

ку вже готує 2 гривні, бо 

розуміє, що його зараз 

«занесуть» до маршрутки і 

вже там він не поворух-

неться. 

Ааааа…Паніка! Марш-

рутка все ще не їде. На 

таксі грошей нема (у якого 

це студента вони залиша-

ються перед від’їздом до-

дому?).  

Ура! Маршрутка таки 

приїхала! Тепер можна 

Розпаліть вогник любові 
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Ааааа…Паніка! Марш-

рутка все ще не їде. На 

таксі грошей нема (у якого 

це студента вони залиша-

ються перед від’їздом до-

дому?).  

Ура! Маршрутка таки 

приїхала! Тепер можна 

розслабитися і не пережи-

вати, що проїду свою зупи-

нку: потік студентів 

«винесе» у потрібному 

місці. 

Автовокзал. Ноги відто-

птані, сумка брудна, а я 

задоволена, що встигла: до 

відправлення 5 хвилин. 

Черга в каси, як на рок-

концерт, тому іду до водія. 

Стоїть він біля автобусу, 

розпихує багаж і пасажи-

рів. З усмішкою, але все ж 

схвильовано, питаю: 

«Візьмете? Місця є?». Во-

дій (чимось мені нагадує 

Червоного з m&m) відпові-

дає, що місць немає, а 

«стоячих» він не бере.  

Секунда паніки, хвилина 

мого благання – діло зроб-

лено! Я їду додому! Прав-

да, в проході на стільчику 

сидіти, але все ж не пішки. 

Як добре, що додому я 

їжджу не на кожні вихідні! 

   P.S. Сподіваюся, що 

студенти нашого факульте-

ту не будуть поширювати 

інформацію про  m&m- 

водія, який бере більше 

пасажирів, ніж дозволено. 

 

Олександра Німченко, 

361 група 

 

 

Я їду додому 
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Дружба, як і кохан-

ня, будується поетап-

но. Деякі схильні вва-

жати, що компанія із 5

-10 дівчат або хлопців 

це і є Справжні Друзі. 

Е, ні. Психологи стве-

рджують, де дружба 

компаніями - там вже 

не дружба, а товарист-

во. А щодо дівчат, то 

коли збираються 2 

подруги, то починають 

перемивати кісточки 

третій, четвертій. 

Якщо у вас багато 

спільних рис або хобі, 

вам весело разом - це 

ще не дружба. Людина 

перевіряється часом. 

Тільки проходячи ра-

зом і смуток, і радість, 

Ви можете дізнатись, 

чи справжній друг 

поруч з вами. Підкрес-

люю, навіть не смуток, 

а радість. Коли вам 

або дуже пощастило, 

або ти наполегливою 

працею досягли своєї 

мети. Це можна зрозу-

міти по інтонації, по 

реакції друга, чи дійс-

но він за вас радіє, чи 

це маска і внутрішнє 

питання: "Чому не 

я ...?"  

Зауважте, у відомих, 

багатих людей, які досяг-

ли немалих успіхів в цьо-

му житті, немає близького 

однодумця. Або він один, 

або взагалі його не існує. 

Не слід шукати собі под-

ругу в своїй професії - все 

одно конкуренція зруйнує 

ваші стосунки. 

А що слід робити тим, 

у кого взагалі ніякого дру-

га нема, або були та вони 

зраджували...? Причину 

цього слід вже шукати у 

собі. На ґрунті цього мо-

жуть виникнути фобії або 

сурогатність дружби через 

почуття самотності. 

Коли подруги, не знаю-

чи меж, спілкуються що-

дня, обговорюють усі де-

талі, розповідають найпо-

таємніші секрети, то ризи-

кують злитися з двох окре-

мих особистостей в одну. 

Коли Ви не можете най-

простіше рішення прийня-

ти без поради подруги, це 

вже більш нагадує залеж-

ність. А коли ти живеш 

та переживаєш її про-

блеми більше, ніж свої, 

це теж ненормально. У 

кожної людини повинна 

бути особиста зона в 

житті. 

На щастя, у нашому 

житті зустрічаються 

дійсно такі люди, в яких 

не має почуття заздрос-

ті. Вони дійсно за тебе 

переживають, ніби за 

себе. Таких подруг ма-

ло, але вони є. Як пра-

вило, це подруги з дитя-

чого садочка, або шко-

ли, рідше - з інституту.  

Залог збереження 

дружби - відноситися до 

людини так, як би Ви 

хотіли, щоб вона відно-

силась до Вас. І взагалі, 

добрих товаришів буває 

безліч, а справжніх дру-

зів один, два та й на все 

життя. Бережіть друж-

бу! 

Вікторія Алєксєєва, 

361 група 
 

Жіноча дружба 
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У кожної людини 

повинен бути той, ко-

му можна розповісти 

про все. Друг. Справж-

ній. У когось це – ма-

ти, сестра, брат, бать-

ко. Адже вони – рідні, 

найближчі. Проте тра-

пляється, що з різних 

причин ми не можемо 

розповісти їм про на-

боліле. І тоді на допо-

могу нам приходить 

друг. Або подруга. 

Часто чуємо, що 

жіночої дружби не 

існує. От чоловіча – це 

вже інша річ, більш 

реальна, цінна і справ-

жня! Дозвольте не 

погодитися.  

Подруга – та люди-

на, яка завжди вислу-

хає і допоможе. Незва-

жаючи на те, день за-

раз чи ніч, спека чи 

холод. Вона може по-

дивитися на ситуацію 

зі сторони, абстрагува-

тися і проаналізувати 

події вашого життя, як 

і ви – її. Подруги орга-

нічно доповнюють 

коло близьких для нас 

людей, створюють 

атмосферу захищенос-

ті, підтримки та пов-

ноти життя.  
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Жіноча сумочка - не роз-
кіш, а життюва необхідність. 
Думая, із цим висловом пого-
дитьсѐ більша половина слаб-
кої статі. Навіть страшно собі 
уѐвити, куди б ми поклали усі 
речі, що дивним чином вмі-
щуятьсѐ в цих маленьких 
аксесуарах. Окрім важливих і 

та-

ких необхідних дрібничок, 
вони приховуять ще й багато 
секретів своюї власниці. Та ми 
ж з вами ляди виховані і по 
чужим сумочкам нишпорити 
не будемо. Тим паче, що це 
нам і не потрібно. Варто лише 
поглѐнути на те, ѐким чином 
дівчина носить своя сумочку, 
і вам буде легше знайти з нея 
спільну мову або розкрити 
деѐкі її таюмниці. 

Сумочка в руці: це гово-
рить про помірність її господа-
рки у всьому, благопристой-
ність, пунктуальність та свою-
часність дій. 

Сумочка, «нанизана» на 
руку: свідчить про лябов до 
порѐдку, здатність вести до-
машню господарство, а також 
про сильно розвинуте відчуттѐ 
власної гідності. Власниця 
сумки хвиляю думка оточуя-
чих. Вона завжди тримаю себе 
в порѐдку. 

Сумочка на плечі, притис-
нута рукоя: її власницѐ - смі-
лива, динамічна особистість, 
ѐка не ховаютьсѐ від проблем. 
Вона товариська. Проте відчу-
ваю певний острах перед са-
мотністя. 

Сумочка, притиснута  до 
серцѐ рукоя крізь ручки: це 
ознака недовіри до лядей, 

прихована під невимушеніс-
тя. Типовий жест жінки, що 
не вирізнѐютьсѐ щедрістя. 

Сумочку тримаю за куток: 
мова йде про надмірно само-
впевнену дівчину, байдужу до 
думки оточуячих, ѐка ціную 
своя, часто помилкову, точку 
зору. 

Сумка на плечі: ѐкщо рука 
опущена та малорухома – це 
ознака сором’ѐзливості та 
невпевненості. Якщо рука 
рухаютьсѐ легко і невимушено, 
це означаю, що у її власниці 
веселий характер. Дівчина 
задоволена собоя й оточуя-
чим світом. Вона хоче подоба-
тись навколишнім. Намагають-
сѐ звернути на себе увагу. 
Лябить компліменти. 

Сумка під пахвоя: це гово-
рить про замкнутість, за ѐкоя 
ховаютьсѐ  незалежність, сер-
йозність та емоціональна ста-
більність. 

А про вміст жіночих сумо-
чок можна взагалі писати ди-
сертації та численні наукові 

дослідженнѐ. Що тільки не 
носѐть із собоя сучасні дівча-
та: від лаку длѐ волоссѐ  й 
манікярних ножиць до степ-
лера  й навіть термосу!  

Психологи стверджуять, 
що за вмістом сумочки можна 
легко визначити ритм життѐ її 
власниці та інтереси. Отож, 
відкриюмо трохи завісу психо-
логії і розберемосѐ із тим, хто 
ю хто. 

1 тип: «Коханка» 

Маленька сумочка-
гаманець, в ѐкій уміщаятьсѐ 
лише клячі, гроші та космети-
ка. Як правило, цей перелік 

речей залишаютьсѐ незмінним 
за будь-ѐких життювих обста-
вин. Її власницѐ ходила з точ-
но таким вмістом необхідних 
дрібничок і до школи, і до 
університету, і на роботу піде 
без особливих змін.     

Така дівчина привертаю 
особливу увагу хлопців і чоло-
віків. Адже відразу зрозуміло, 
що вона уважно ставитьсѐ до 
своюї зовнішності та туалету. 

Ви 
ні-

коли не побачите її не нафар-
бованоя чи з поганоя зачіс-
коя. Цѐ панѐнка живе за 
принципом: «Нехай весь світ 
зачекаю, а ѐ в цей час носик 
припудря». Якщо вона й хо-
дить на роботу, то в офісі зна-
чно більше говорить, ніж пра-
цяю. І робочий день її закінчу-
ютьсѐ раніше за інших. А все - 
длѐ того, щоб було вдосталь 
часу причепуритисѐ.  

2 тип: «Дружина» 

Жінка з маленькоя  сумо-
чкоя в одній руці і величез-
ним пакетом, що розривають-
сѐ під вагоя продуктів, - в 
іншій. Їй дуже хочетьсѐ бути 
елегантноя, але стиль життѐ 
не дозволѐю  цього досѐгти.  

Вона досить ретельно 
слідкую за своїм зовнішнім 
виглѐдом, макіѐжем та одѐ-
гом. Але все це – в першій 
половині днѐ. Повертаячись 
додому, вона обов’ѐзково 
згадаю, що в холодильнику 
чогось бракую. І це «чогось», 
ѐк завжди, вміститьсѐ в пару 
здоровецьких пакетів.  

Така жінка відповідальна і 
маю хорошу пам'ѐть. Їй не 
треба нагадувати по кілька 
разів. Вона все тримаю під 
контролем. 

3 тип: «Бізнес-леді» 

Ділові дами надаять пере-

Сумочка. Психотип особистості 
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цій сумочці витрачаютьсѐ 
невизначений часовий період. 
Всі необхідні речі знаходѐтьсѐ 
десь на дні або в найпотаюмні-
ших кишенѐх.  

Крім того, в цій сумочці 
багато абсолятно неважливих 
речей, що створяю ще біль-
ший безлад. Власницѐ такої 
сумочки не ображаютьсѐ через 
маленькі дурниці. Вона приві-
тна, радісна і зажди позитив-
но налаштована. Душа будь-
ѐкої компанії. Але стовідсотко-
во сподіватисѐ на неї не вар-
то. Вона не слідкую за часом, 
тому з легкістя може забути 
про призначену зустріч або не 
виконати обіцѐнку.  

З такоя дівчиноя легко 
познайомитисѐ, але й так са-
мо легко втратити її. І в жод-
ному разі не можна наполѐга-
ти на тому, щоб вона поквапи-
ласѐ – це виведе її з рівноваги, 
і на збираннѐ буде витрачено 
ще більше часу.  

Керувати такими дівчата-
ми вкрай важко. Життѐ з ними 
– це порохова бочка, ѐка мо-
же вибухнути в самий неочіку-
ваний момент. 

5 тип: «Міс порѐдок» 

Абсолятна протилежність 
попередньому типу. В цій 
сумці зразковий порѐдок, і всі 
необхідні речі завжди знахо-
дѐтьсѐ під рукоя.  

Сама сумочка часто тѐжію 
до класичного стиля, вона 
вирізнѐютьсѐ  суворістя форм і 
скромністя кольору. Власни-
цѐ її надійна, впевнена в собі, 
ввічлива та маю прекрасні 
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організаторські здібності.  

На неї завжди можна роз-
раховувати. Вона виконую всі 
свої обіцѐнки. На кожному жит-
тювому етапі в неї ю мета, ѐкої 
вона досѐгаю важкоя працея 
та наполегливістя. 

6 тип: «Про всѐк випадок» 

Кажуть, що важко вгадати, 
ѐкі речі стануть у нагоді саме 

сьогодні. Та ю жінки, ѐкі з легкі-
стя можуть із цим поспереча-
тисѐ. У них в сумочці ю все: за-
пасні окулѐри, ліки, повний 
набір косметики, лак длѐ во-
лоссѐ і манікярні ножиці, нит-
ки з голками, парасолька, паро-
чка бутербродів. Залишаютьсѐ 
загадкоя, ѐк це все там розміс-
тилосѐ.  

Власницѐ цього «багатства» 
- практична і діловита, запасли-
ва й терплѐча. Але що найголо-
вніше – вона добра по відно-
шення навіть до абсолятно 
чужих лядей і ніколи не прой-
де мимо, ѐкщо побачить ляди-
ну в біді, ѐкій обов’ѐзково до-
поможе.  

Анастасія Козак,  

461 група 

Лис топад, 2010,  №3  

О Любви и Вере 
 

Вера – это больше, чем религиѐ! 
Хватит это слово осквернѐть! 
Нет уж, не поверя ни на миг ѐ,  
В то, что можно этим исчерпать. 
 
Мне вот наплевать, что там, над   

    нами. 
Но ѐ веря донельзѐ в лядей, 
В близких мне, иль в тех, что уж  

   не с нами, 
В родственников и друзей. 
 
Веря в человеческие чувства,  
И в Свободу веря, и в борьбу. 
А еще ѐ веруя в искусство,  
В силу нашу, только не в судьбу. 
 
А Лябовь! Ведь эта ценность веч 

    на! 
Разве можно так ее сужать? 
Проѐвлениѐ ее ведь бесконечны, 
Разнополостья ее не исчерпать. 
 
Еслиѐ лябля друзей и кошек, 
И до боли Родину своя,  
Ветер, солнце, листьѐ, небо тоже, 
И об этом вечно ѐ поя. 
 
Если детство пылко обожая, 
Книги, песни, тех, кто создал их. 
И протест лишь от лябви бывает. 
Кто сказал, что не вляблен ѐ в  

    них?! 
 
Нет, друзьѐ! Давайте думать ши 

    ре, 
Веру и Лябовь не предавать. 
А не то в подлунном этом мире 
Не на что нам станет уповать. 
 

Игорь Продан,  
361 группа 

 
 

 

Ліричний відступ 

 

Недовгоя та невигадливоя ю дорога з 

гуртожитку до університету. Але вона може 

виѐвитисѐ не такоя вже й безпечноя. Пер-

ша перешкода на шлѐху - мила, на перший 

поглѐд, жіночка – Валентина Володимирів-

на. Не бійтесь! Усі жахи про неї трошки пе-

ребільшені. І не слід звертати увагу на пог-

рози, що вас виженуть із гуртожитку. Або ще 

краще – вона не надіне вам на голову пакет 

зі сміттѐм. Насправді Володимирівна хоро-

ша… Іноді… Коли спить…  

Добре. Дубль два. Ви успішно проходите 

кордон гуртожитку і потраплѐюте в інше 

місце: між будівлѐми 3 і 4 гуртожитків зна-

ходитьсѐ прикордонний пункт перебуваннѐ 

значних постатей нашого суспільства – БОМ-

Жів. Вони радо зустрічаять тих, хто попов-

няю їхні продовольчі запаси. За це вас мо-

жуть щиро пригостити вогнѐноя водоя або 

залишками від банану. Так, ці ляди маять 

гарне почуттѐ гумору та справжній хист до 

кулінарії. 

Але не обійшлосѐ і без травм. Щоб ско-

ротити дорогу, можна скористатисѐ т.зв. 

«чорним ходом». Тут - обережно! Не все так 

гарно, ѐк здаютьсѐ. Сходинки настільки висо-

кі та нерівні, що можна запросто зустрітисѐ з 

ними лицем до лицѐ, в прѐмому сенсі цього 

слова. Отже, ѐкщо пройдете всі перепони 

успішно, то ви точно затримаютесь в одному, 

більш значимому місці на півднѐ. Це - уні-

верситет. 

А що відбуваютьсѐ по дорозі в гуртожи-

ток? Нічого особливого! Адже ви летите в 

кімнату зі швидкістя світла.  І сходинки пе-

релітаюте. І «бомонд» Херсона вас не чіпаю, і 

навіть Володимирівна відійде в сторону. 

Адже немаю нічого страшнішого за голодно-

го студента. Тож, геть з дороги!    

 

Віталія Охіна,  

361 група  
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