Пропонує
профспілка
Літо кличе на відпочи
нок, а ціни відлякують, як
отой камінь, яким держава
відганяє свій народ
від
курортів, санаторіїв, бу
динків відпочинку. Якщо
оплатити повну вартість,
скажімо, сімейної путівки
до якоїсь, здравниці, то
можна класти зуби
на
полицю, або залізати
в
такі борги, що очі—рогом.
Втім, не кожен тобі й
позичить, бо — майже
стопроцентова
гарантія,
що сьогоднішні гроші ста
нуть завтра набагато де
шевшими і якщо візьмеш
тисячу, то треба буде ві
ддавати з десять або й
більше.
За цих умов вам дуже
можуть підсобити проф
спілки. В профкомі ЬШ
ми поцікавились, на що
можна розраховувати. Уя
віть собі, що пропонують
досить широкий «асорти
мент» і на досить вигідних
умовах.
Путівки санаторно - ку
рортного лікування,
за
лежно від вашого матеріа
льного стану і рішення
профбюро підрозділу, бу
дуть оплачуватись за ра
хунок коштів соцстраху в
розмірі 90, 80, 70 про
центів вартості. Так само
і путівки в будинки від
починку й пансіонати.
Вартість
туристичних
подорожей що тривають бі
льше трьох днів, , оплачу
ються з профбюджету в
розмірі 50 відсотків,
тривалістю до трьох днів
в розмірі 70 відсотків.
Крім того, в інституті
для співробітників впро
довж року організоване ді
єтичне триразове харчува
ння. Коштує воно за 24
доби всього.навсього 33,6
карбованця.
Цілорічно
функціонує
санаторій - профілакторій
«Супутник». Амбулаторне
лікування тут безкошто
вне. Для одержання пу
тівки на стаціонар досить
звернутись до голови про
фкому ВПІ чи керівника
свого профбюро, подати
заяву і довідку про пот
ребу в лікуванні. Путівка
з прекрасним харчуван
ням на 24 дні
коштує
130 карбованців. Кожна
п’ята, залежно від мате
ріального стану, видаєть
ся безкоштовно.
Ну, і нарешті, не дуже
дорого, як на
нинішні
гроші, обійдеться
цього
літа і відпочинок на нашій
базі в Степашках. Якщо
путівка на 12 днів кош
тує 1560 карбованців, то
співробітник чи член ЙО
ГО сім’ї заплатить за неї
600, а
студент — 150
карбованців.
Отже, вибирати є з чого
навіть у сучасній скруті
То ж, хай вам добре
відпозивається,
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вищих
навчальних склі жовтими літерами.
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Ректорат постановив,
що ознайомитись з нею на всіх
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віднині викладач, який пра
рсько - викладацького скла
цює на чверть ставки,
му
ду, призначеним на посади
сить відробити учбову нор
професорів чи доцентів, які
му в 225 академічних годин.
професорсько - викладацько не мають відповідного вче
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ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ СКАРЖИТЬСЯ
Директор
студентського
Вирішили, було, постави
містечка Володимир Івано ти електроплити. Поставили,
вич Слободянюк
запросив а через тиждень забрали на
нас з фотокореспондентом зад — вуз У нас технічний,
Степаном Лісовим до гурто народ у ньому вчиться май
житку N5 4. Подивитися, що стровитий— почали розкурочутам діється, які там поряд вати прискорювачі для яки
ки.
хось своїх потреб. Є окре
Порядки,
треба сказати мі особи (директор називає
відверто, не найкращі. Гні їх каратистами), котрі за
тюче враження справляють ради секундної втіхи висад
насамперед місця загально жують ногами двері, розла
го користування — сходові мують умивальники. Є еле
марші, холи, кухні, туалети. ментарні хулігани — один,
під
чаркою,
В холах — жодного світи перебуваючи
льника — вирвані, як то мо навіть малу нужду справляв
виться, з м’ясом. На
схо не в туалеті, а ходячи ко
дових маршах з першого по ридором. Його, здається, по
дев’ятий поверх у подвійних дали на відчислення.
вікнах вибито якщо не од
Столяр четвертого гуртожиску Павло Іванович Панасюк
ну, то обидві шибки.
Зразу видно, що студен говорить, що за 12 років
ти почуваються тут не гос роботи вставив у ремонто
подарями, не постійними ме вані вікна, либонь, добрий
гектар скла, а надто ж ос
шканцями, а чимсь на зразок
пасажирів поїзда, які
не таннім часом.
— Уже й не міряю ні
відповідають у ньому ні за
чистоту, ні за
збереження довжини, ні ширини шибок.
Пам’ятаю всі розміри й так.
майна.
Володимир Іванович наво Збитки від цього дуже ве
дить цілу низку неприємних ликі. Знаєте, яке зараз скло
фактів, що
підтверджують дороге?
...Сумна, безрадісна роз
це міркування.

Вітаємо!

«КА НЦ ЛЕР»
Герман Гордеєв завше з у 
стрічає людей з такою при
язною і доорою усмішкою,
наче цілісінький день чекав
саме тебе, не міг дочекатися
і дуже радии, що ти нарешті
з явився.
Це — приємно — кожно
му хочеться, щоб його десь
— За 32 з половиною рождали, любили, щоб він був ки служби я жодного
разу
дуже потрібним. 1 ака власти- нікого не посадив на гаупвавість людського серця. Про хту, хоч
підлягало мені 6Г
це багато пише американсь- льше тисячі чоловік. Мені дукий психолог Дейл Карнегі і же допомагала добра пам'ять
і ерман Опанасович, безпере- — майже всіх підлеглих я
чно, читав його книги,
але знав по імені й по-батькові.
вчився не у нього:
можна Уявіть собі, коли підполковнавчитися бути хитрим, зате ник, начальник відділу ракет
не навчишся бути
добрим- ної армії, звертається
до
Добрими не стають, добри- сержанта на ім’я й ло-батьми народжуються.
кові, просить його щось зроСвітло добра — магнети бити. Та він
розіб’ється,
чиє, біля нього всім тепло, щоб зробити найкраще,
але якщо люди й стомлюють
— Вам везло на службі?
Я любив свою роботу.
Германа Опанасовича,
то
цього нікому не видно
— Мене шанували, а у відста
підполковником.
витримка у нього справді ар вку пішов
Кажуть, що мені бракувало
мійськаПравда, з першої зустрічі нахабства. Може й так, Коли
і не подумаєш, що цей чо- людина рветься до високих
ловік все життя був військо- посад, 'вона перестає зважа*
вимі командиром, де — су- ти на друзів. А це не для
ворий порядок, субординація, мене.
наказова форма ділових пов— Головне кредо вашого
сякденних стосунків. Військо- життя?
вого в ньому видає хіба-що
— Бути людиною. Це пеструнка спортивна постава й рше. І працювати постійно, в
економна обмеженість в же- тому числі й над собою. Якстах. Та ще, може, неодмін- що не працюєш — людини з
на присутність карти в кабі- тебе не вийде. Тут ще баганеті за спиною. Але
карта то
від
батьків
залепотрібна й для роботи
— жить і від командирів Батьначальнику інститутської кан- ко в мене був ветеринаром
целярії доводиться користу- — вночі
люди
прийдуть:
ватись нею частенько.
«Гордеєв! Дуже треба помоДо речі,
ніхто не
гово- гти!» — він без слів ода
рить «начальник канцелярії», гався 1 йшов у ніч. Хороший
Називають «канцлером», від- приклад для дітей. А в армії
даючи належне його винятко- з першого дня мені повезло
вому почуттю гумору І сим на командирів— вони були
патизуючи невтомній працьо
порядними І талановитими.
витості.
... Таке враження,
що
Ну і ще його
відверто знаєш Германа Гордеєва все
люблять. І друзі, і підлеглі, життя, або, принаймні, давЗа чудовий характер, звича- но-давно. Тим часом, він у
йно. і за вроду теж — го- нашому інституті лише три
лубоокий, білозубий, з неповроки. Отже, для пам’яті і для
торною усмішкою. Аж дивно душі вагу має не тривалість
— як він свого часу не втра- знайомства, а щось інше,
пив до Кремлівської караульВтім, усе небо в зорях, а
ної роти, адже хотіли взяти найпомітніші сліди залиша
і перевіряли за всіма «пара ють метеорити. Вони — го
метрами». Може очі не піді рять!
йшли? — в них нема холоду
15 червня Герману
Опанасовичу Гордеєву — 55.
і сталі.

мова. Володимир
Іванович
Слободянюк розповідає, що
свого часу теж немало по
жив у гуртожитках політеху, але тоді енергійніше дія
ли студентські ради, сумлі
нніше працювали чергові з
самих студентів... Одне сло
во, демократія не пішла на
користь.
— А ви кудись їздили?
Може в інших вузах можна
запозичити якийсь досвід?
— Не їздив нікуди.
Можна, звичайно, поспів
чувати директору. Студенти
— публіка справді не найслухняніша. Але ж Володи
мир Іванович
поставлений
на службу не тільки для то
го, щоб реєструвати нега
тивні факти і недоліки. У
нього, звичайно, ширше ко
ло повноважень, які поля
гають і в тому, щоб залу
чати собі на поміч студент
ський
актив,
профспілку,
гнучкіше використовувати та
кий дорогоцінний інструмент
впливу, як розподіл житла,
зрештою — вживати жор
сткіших адміністративних за
ходів. М іж Іншим, вивчати
чужий досвід — теж дале
ко не найгірший спосіб ру
хати справу.
Ми бачили справді бага
то неподобств, слідів шко
ди, слухали гнівні звинува
чення
техперсоналу.
Але,
на жаль, ніде не було вид г а й і Е Е Е Е Е і Е Е Е і г і в м а ї ї Е н и а а а в А ї Е я а а а а в я й я а ї ї Е ї я н і ї и і
но жодної листіївочки, яка б
свідчила про те, що з вар
варством ведеться
активна
боротьба, що хтось з ху
ліганів покараний, хтось по
переджений,
хтось виселе
ний, хтось
оштрафований,
хтось відчислений з інсти
туту. Можливо, це не най
краща наочна агітація, але
і не зовсім зайва. Хто хо
че щось робити, той шукає..
Тим часом, склалося вра
ження, що директор студент
ського містечка просто-напросто опустив руки і че
кає доброго
дядька, який,
прийде сюди одного дня та
й наведе належний порядок..
В.ІВЧЕНКО
На фото: вигляд фасаду
гуртожитку № 4;
Те, що залишилось від.
телефоне біля входу до гур
тожитку № 2,

г

‘ «ЗА

сюр.
Понад 1200 молодих
інженерів випустить цьо
го року наш інститут. До
фінішу — недалеко. Ви
пуск відбудеться 27 черв
ня. Зараз на всіх факуль
тетах йде захист диплом
них проектів.
Фотокореспондент
С.
Лісовий зробив цей зн і
мок на факультеті радіо
електронного
апаратобу
дування. Захищається сту
дент заочного відділення
Володимир Колосов. Він,
до речі, три роки навчав
ся на стаціонарі, по то
му за власним бажанням
перейшов у
заочники,
став працювати техноло
гом малого підприємства
. «Лотос» при виробничому
об’єднанні «Хімпром».
Захист у В. Колосова
пройшов успішно.

ІНЖ ЕНЕРНІ

12 червня 1992 року.

КАДРИ»

А може,"ніхто його і
не демонтовував,
не зсаджував, га?
Може, він просто пішов,
як прийшов,
зліз, як виліз, — під шумок,
темненької, глупої НОЧІ,
самотою сам собі сам,
без «группьі товарищей» —
рекомендованих
та переПровірених
позерів рреволюційної
ікебани,
по-щурячому вічно голодних
на людське м’ясо?
їй-бо;
надивився до щему в очах
на оце синьо-жовте знамено,
синьо-синьо — жовте-жовте,

ЕПІЛОГ
ЛЕНІНІАНИ
мого ж
таки
діда-конюха,
забитого в НКВД.
Тим «втіленням»
мусив пишатись,
аж якось заїжджі поляки
на мене так сумно глянули,
що очі я опустив.
З тим «втіленням» мав
би змиритись,
якби не сержант Потапов,
що в стрій мене ставлячи
братський,

оголосив

пролетарську
революцію
в поголовно селянській
країні;

у Маркса, в якого
як свідчать новітні
марксознавці,
вираз «диктатура
пролетаріату»
в ж и в аться усього чотири,
рази та й то в приватних(!)
листах,

вивудив цілу
«теорію»
з таким суто
«отєчественньїм» —

Начорта нам здалася
вдасть,
Нам дайте пити й їсти!
А вже з повстанцями

підсинене петлюрівськими
небесами,
ідуть,
а піджовтяне місцевими
компартійцями,
Співають комуністи.
що принагідно
Павло Тичина!...
перефарбувались —
переназвались;
«Псалом залізу».
поставив
клеймо:
«хохол!»
зустрівся зі співчутливими
Те «втілення»!...
ЗАМІСТЬ КОМСОМОЛУ
поглядами шоферів
та ще належить перевірити,
Ленін—антихрист явився,
Але й закони,
Комсомолу,
як
відомо, але
навряд чи
викладене Карла Каутського
вже давненько нема. Зійшов вигадане — і з якою метою?
та Фрідріха Шайзенгаузена, як казано, об’єктивні,
мій сину, а ти
зі сцени. Однак його майно,
В усякому разі процито які пригнали свій запахущий коли їх докупи зібрати
та
вивчити
оком
тверезим...
на відміну від майна КПРС, ване свідчить, про те,
проти мене.
рефрижиратор
що
невинною кров’ ю смердять!
не передавалося
державі. саме у політичних колах дру
Треба
боротись:
ворог
Спадкоємцями
комсомолу жньої Росії, а не в народі на запомогу гнаним і голодним
3.
Красної Чорноземії;
стали нові молодіжні органі формується ставлення до Ук
явився.
зації. На Вінниччині — це раїни та її
незалежності,
Річ, зрештою, дядьку,
СМОВ (Спілка
молодіжних що, м ’яко кажучи, не робить ще раз підрахував/
не в ньому:
Павло Тичина.
большевицькі голоси
організацій Вінниччини).
їм честі. Публікація
такого
на виборах в Учрєдітєльноє він, «вождь», —
«Чистила
мати картоплю».
В 1991— 1992 роках від документа при його ймовір
лиш емблема, кличка,
Собраніє
булась перереєстрація членів ності зриває маску з облич
стихійна
вершина
стихії
«(Д-двадцять ч-четьіге
ВЛКСМ. Хто виявив бажан чя керівних російських полі
під назвою Дика Орда.
пгацента...
ня увійти до спілки, написа тиканів на чолі з «непредЧом дика? Бо вічно голодна. «В опасності, — каже, —
Ч-чегт падеги!
дивіться —
ли відповідні заяви в нові сказуємьім Ельциньїм», який
Чом сильна? Бо вічно,
ОТЄЧЕСТВО — але какоє?!—•
сьогодні говорить одне,
а
органи.
ледача.
Да зто ж как раз столько,
Переєстрація йшла на до завтра інше, або робить ви сколько у Черновола
Чом хитра?
ОТЄЧЕСТВО СОЦИААИЗЬМА,
супротиву Кравчука!
бровільній основі, розпочина гляд, що це його не стосу
Бо дурнів плодила.
лася з первинних організа ється.
СТОЛІ ЦА НАДЄЖД
Чом вічна?
Но ведь сей лютьій
цій, завдяки чому виникли ХОЧЕТЕ
МАТИ
ОГІРКИ?
бандеравец не
обьявляет
А це ще — як знать.,
М ІРО ВИ Х!»
різноманітні організації
—
Огірки останніми
роками гевалюционную ситуацию, не Байстрюччя тридцятого хана
від Спілки Бершадщини до
Молодіжної Республіки То~ все більше стають могікана- штурмует Мариинский шалаш («Загадка характеру!
І дав зрозуміти люду,
Тайна!»),
машпільщини. Зараз СМОВ ми наших городів — виводя
що жертв ніяких не жалько
полноту мурзи тридесяте замурзя
всихають, и не требует всю
нараховує 11 тисяч
членів. ться, не родять,
за це перейменування
почавши
давати власти вплоть до чрезвьічайОрганізації
деполітизовані, тільки-но
(«І, как адін, умрьом!..»).
ки в руки
Гевалюционного («Натури яка широчінь!»), ,
єдина мета кожної — соціа плід. Газета «Вінниччина» за
Така ото правда, тітуню,
вони побіждали... словом,
льний захист молодих. Ком З червня вміщує поради, як Комитета...») г“—
така-то історія, дядьку,
та й совість немов заїла,
не смійтеся, дядечку, —
сомольські квитки
замінили домогтися врожаю і в нині
хохлацька наша наївносте,
та й плюнув на власне
словом!
на інші, обкладинки
яких шніх кліматичних умовах.
«Досвід переконує,
що
хохлацький наш з вами
стовбичення,
Бо винайти не забарились,
двох кольорів — голубого і
синдром.
аж троє чарівних слів.
жовтого, що символізує пра огірки краще ростуть, коли та й, бронзово
матюкнувшись,
пор
української
держави огуд розміщують на шпалері
4.
«ОТЄЧЕСТВО» — перше
Значок теж поміняв і форму висот°ю А°
‘ >5 метра або
зіскочив із п єдесталу
слово,
і малиновии колір на голу по стеблах кукурудзи, висад
А може, йому і в страшному
(таким його хвацьким знала
бий. Замість Леніна
на женої поряд у рядки.
сні не снилося,
«Ш И НЕЛКА»—другеє слово.
хіба що Іннеса Арманд),
У
нашій
місцевості
най
ньому — символи українсь
що вся справа його життя,
А третє... — ні, навіть
дарма
що
благословляти
більш
стійкі
від
шкідників
кої державності.
справа безоглядних
не «ВІРА»,
і хвороб сорти Далекосхідний, такого його відходу
«Панорама», 2 червня.
р революційних жертв
І навіть не «РИЗИ»,
Конкурент. Хімічну обробку ніяк не хотів і не хоче
УКР А ЇН У — НА
КОЛІНА? обов’язково проведіть, коли
і
не
«МИТРА»,
і терору об’єктивно
владика Симбірський
достоту третє — «ХОХОЛ»!
Київський
кореспондент виросло
зведеться
дві пари
лист
і Жмеринський
обласної вечірньої
газети ків однопроцентною бордось- митрополит- полковник
до чергового перейменування
«ОТЄЧЕСТВО» —
брутального Отєчества,
«Подолія» Григорій Вартанов КОю рідиною (1 столова лоАтуєговотон’яангел.
слово магічне:
пузатого Гулагами,
повідомляє в номері за
4 »<ка мідного купоросу в оддострелив куди
Афганами, Чорнобилями
червня, що міська
газета Не відро на 5 літрів води
чи доплюнув,
2.
«Вечірній Київ» опублікувала і 1,5—2 ложки свіжопогашеІ терміном «культурное
онучі де посушив
пространство»
уривки з документа «Чотири ного вапна на 5 літрів води в тітуню, нелайтеся чорно
(«Ах, культурное
варіанти російсько,
полі- друге відро, добре розмішав- 6а * р й тут ні до чого.
чи дівку заскочив гвалтом,
тики щодо України», розпо ши ці суміші/. Після
пространство
цього т а ^ щ0 Пр0 бандер тих
чи просто так напаскудив,
всюдженого в лічених примі розчин мідного купоросу пе
будем, будем сохранять,
то вже Отєчеством певно
ми/
знаєм?
рниках серед
керівництва релити в розчин вапна. Ріди
каб в культурном том
ту землю собі зови.
Росії, що невідомо яким чи на має бути блакитного ко (Буковський їх хвалить,
пространстве
«Шинелка»— слово веселе.
ном потрапив до
редакції. льору. За всю вегетацію цю
ще й як!)
Ординець в шинелці —
говорить
«Едрена
мать!» —
«Подолія» цитує уривки
з операцію повторюють два— А чий той Буковський?
легенький,
частушка, перекладена
цього документа мовою ори три рази.
А руський,
мною з чергової
гіналу.
немовби насіння кульбабки,
Через 20—ЗО днів
після
останкінської реляції,
такий леткий і сівкий.
«Политика России может появи сходів рослини обро А з прадіда-діда
про те, що сьогоднішні
московський.
«Хохол» — незамінне слово.
бить нацелена на
ограни- бляють рожевим
розчином
«центробежньїе тенденции
чение зкономического роста марганцівки з додаванням 2 Щоправда — співкамерник
цього,
Воно з козаків зробило
сойдут на нет»,
иі зкономической
независи- —З крапель йоду та
500
а гору візьме «историческое
підтирачів, дійну худобу,
мости Украиньї там, где зто грамів сироватки на 10 літ
Л у к’яненка, значить, Левка). знаряддя усіх знарядь:
и культурное единство»)...
можно сделать без особого рів води. Обробляти потріб
Тітуню, не плюйтеся марно: найкращих у світі сержантів,
ущерба ‘российским интере- но через 10 — 15 днів і ба
Мабуть же — не снилося!
сам. В политико - диплома- жано у період між 16 та 18 я ленінцем був так само — колгоспників
про зірочку
жовтенятську,
Самовпевнений був.
безвідмовних,
тической области стоит ос- годинами дня. Цю ж проце
про галстук, про комсзначок
«М іг довести все, що
йо
торожно добиваться максима дуру проводять після кож
я мріяв кожного разу,
наглядачів (вертухаїв)
му у даний момент потрібне
льно возможной изоляции Ук ного дощу.
як про етап життєвий
і «все, що вам тільки тра». було», — (цитата: все той
раиньї, ограничения ее поПідживлюють рослини ро
(от тільки у черзі в партійці Та й так за чотири століття же Владімір Буковський)литического влияния, возмо- зчином збродженого
коро
Отєчество збільшило простір
жностей получения помощи... в’яку або пташиного послі вистоювати не став),
В історії, в культурі, в житті
(прецінь, не повірите,
На конкретних же перегово ду через два тижні, за весь Банальна історійка: вчився
з пристрастю маніакальною
по книгах, які «розрішались»,
дядьку!)
рах позиция России
может період вегетації 2—3 рази.
відбирав кон’ юктуру:
та й вчили мене,
бьіть и жесткой, твердо от
З початком цвітіння
ба
все» — на доказ
у тридцять і шість разів.
звичайно
ж,
стаивающей интересьі России жано провести позакореневе
В яких ще галактиках Світу
загниваючого
и россиян, понимая, что адТаких пошукати Отєчеств?!
капіталізму,
підживлення розчином супе дозволені вчителі.
министративньїе уступки
не
Достоту велике Єдінство!
соціалістичної революції,
(2—3
столових (Так само, як вас, тітуню?
способньї в ближайшее вре- рфосфату
Одно тільки гірше — довше. Достоту зложилось само!
диктатури пролетаріату.
мя создавать
необходимьій ложки на 10 літрів води, яко- Учився я дуже довго,
А щоби не розповзлося,
политический колорит... При го досить на 80— 90 рослин). учився — «як Ленін велів»). шинеллю і ризами вкрите,
Отож:
открьівающихся возможностях
останню стадію загниваючого
закутане з головою,
Через 20—ЗО днів — друге І вивчився. Себто довчився:
нужно подставлять наиболее
описував в державі
що є об’єктивні закони,
міняли йому імена:
таке
підживлення.
оголтельїх деятелей под огонь
й відкрив нам їх Вождь
почав Іван — сифілітик.
де ще вчора кріпосники
международной критики, соСамо собою зрозуміло, що
Великий,
(культурні — з французьким
здавая образ
авторитарно- грядки мають бути чистими
Продовжив Петро —
прононсом)
националистического, неокоа
«втілює
в
дійсність»
кривопивець.
від бур’яну, при
дефіциті
ммунистического
режима...»
Москва.
Столипін...
..... ....................
не встиг, сарака. міняли людей на собак,
І так далі у тому ж
дусі, вологи - поливають (краще у е «втілення» брався хвалити, Отут і приспів
а підприємництво ледь
Достовірність цього докумен- надвечір
підігрітою водою), але заважало тіло
«наш Вождь»:
спиналось на ноги;

Сторінками обласних видань

Ш И Н ЕАКО ВИ М ! —
змістом;
у нібито любого серцю
Герцена-будителя
не захотів сприйняти
вбивчої і
для майбутнього
«СОЦИААИСТИЧЕСКОГО
ОТЕЧЕСТВА».
правди про порабування
колись вільної України,
а накриваючи Україну
смердючою муравйовською
і ;
припечатав:

Ш ИНЕАКОЮ ,

«Только в единстве!..»
І без труда назбирав хохлів
супроти українців,
І була тут
жорстокість особливо
велика, бо:
знекровлене, одурене,
розсварене,
українство все одно
ще несло в собі
оту ПРАВОВУ С ВІД О М ІС ТЬ
(з її апеляцією до
Березневих стаТтей, Угод,
Універсалів.
підписаних зобов’язань),
їх же — Леніна
і Отєчества —
право
було, є і буде ПРАВОМ
СИЛИ,
НАХАЛОВКИ ПРАВОМ
(для екзальтованих
любителів
писати слова СПУТНИК
ГЛАСНОСТЬ І
ПЕРЕСТРОЙКА
латинською транскрипцією
можна й тут зробити
приємність:
ИасЬаІоУка
плюс — за бажанням —
БсЬіпеІка або 5аЬо£.
5.
№с1таІо\/ка нині святкує
четверте перейменування:
епітет Демократична
з усіх боків приміря.
Та гудить своїх комуністів,
та славить свою Ш ИНЕЛКУ...
Ачей, не обмане) світу.
Хоч світ обманутись охоч.
Крім згаданих тітоньки
й дядька,
я все це пишу для студента
(майбутній радіотехнік —
скажімо, на прізвище К.).
Мене перебив він сердито:
«М іж іншим, якби не Ленін,
то ви би отут не стояли,
а ми не сиділи б тут!»
(Мов, вийшли ми всі
із народу,
а хто відчинив нам двері?).
О мила, свята наївність!
Можливо — не дуже
й свята...
Ні, я відповів не найгірше:
«Стояв би мудріший
хтось, може...
Та як би ми світло світили
без лампочки Ілліча?!»
Такі «інженерні кадри»,
При тому, однак,
відкрив я —
спішу запатентувати —
цей поділ стосовно ламп:
частині тамтешній людства
Іще Едісонова світить,
частині (значній) тутешній
горить Іллічева — і квит!
Михайло СТРЕЛЬБИЦЬКИЙ,
письменник.
Вінниця, травень 1992.
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