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Для світу він — Зізу,
для дружини — Яз

Фото із сайту insider.com.

рі –
У номе дар
кален 2 рік
на 202

Чи справді знаменитий
футболіст і тренер в усьому
слухається свою Веронік (обоє
на фото), яка подарувала йому
4 синів, і взагалі, який він у
сім’ї — розповідає українка,
яка працювала в домі зірки
футболу
с. 16

Де зустрів своє
кохання засновник
Facebook
Марк Цукерберг?
ОСОБЛИВИЙ ВИПАДОК
Тут і слів не треба — все передають емоції.

Фото із сайту gettyimages.com.

Наречена, яка понад 10 років
прикута до інвалідного візка,
пішла до вівтаря своїми ногами
Її коханий був вражений до сліз

Іронія долі
на сучасний лад

с. 12

Фото із сайту youtube.com.

с. 8–9

60-річний гінеколог
«лікував» пацієнток
«цілющим сексом»

с. 10—11

Новорічна ніч
— час чудес
і разючих змін,
які можуть
повернути
життя
на 180 градусів
с. 24—25

volyn.com.ua

«Чую, знаю – не мине:
Вакцинують і мене!»

Увагуар: с!
конк
Фото із сайту pixabay.com.

«Так ніхто не кохав»

СТОП-КАДР Коли заголовок

2
¹12

викликає усмішку, значить, він
потрапив у десятку – і знищив енну
кількість бацил того клятущого
коронавірусу. А коли, крім підписів
до світлин, Ви ще й трішки
відкриваєте своє серце в листах,
то це не тільки додає нам сил не
опускати руки, а й окриляє у роботі
Олександр ЗГОРАНЕЦЬ,
головний редактор місячника
ка
«Так ніхто не кохав»

«Пише до Вас постійний читач ваших видань Павло Олех з Любомля. Не
знаю, чи надійде вчасно мій лист на конкурс. Справа в тім, що мене, як то кажуть, на цілих три тижні вибив із сідла
підступний коронавірус. Такої хвороби я
б і ворогу не побажав. Отож закликаю:
люди – вакцинуйтеся!»
Підтримую як ніхто цей заклик,
бо теж чотири дні у лікарні дихав за
допомогою кисню.
«Наша сім’я «Волинь-нову» виписує
більше 75 років. А ось вже другий рік передплачуємо всі ваші чотири газети.
Примірники чудові за змістом, допомагають духовно жити. А «Так ніхто не кохав» і «Читанку для всіх» приношу у наш
гурт «Сузір’я», і по черзі перечитуємо.
Веду, так би мовити, агітаційну роботу. До речі, наш гурт «Сузір’я» в жовтні
став переможцем Всеукраїнського конкурсу серед аматорських колективів. Вітайте нас! Ще раз бажаю успіхів у вашій
так потрібній справі.
З повагою Арсентій Боритюк,
м. Устилуг Володимир-Волинського
району».
Не просто вітаємо, Арсентію Арсентійовичу, а кажемо гучне «Браво!»
– чекайте із «Сузір’ям» скоро у гості
наших журналістів.
«Сиджу в декретній відпустці із синочком Іллюшею. Захотілось почитати щось для душі, на розкладці, де продають газети, порекомендували вашу.
До жовтня місяця не знала, що є така.
Сподобалось, чекаю наступного номера
«Так ніхто не кохав». І навіть вирішила
взяти участь у конкурсі «Стоп-кадр». До
нової зустрічі з вашою газетою. Будьте

здорові!» – бажає нам Таня Антоніна із
села Лище Луцького району Волині.
Навзаєм! Те, що Ви тепер із нами, –
наша перемога року.
А підсумувати 2021-й допомогла
уродженка Луцька, але тепер киянка,
доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ольга
Ольхова, яка, підбираючи на моє прохання в цей номер зимову лірику, надіслала і цей вірш Світлани Дідух-Романенко. Не стримався – і взяв його в свою
колонку.

ПІДСУМКИ РОКУ
Каже: На, похворій і подумай
над поведінкою,
ось тобі тести, ось домашня
робота – роби.
Ті, що в гробах, і ті, що ще ляжуть
в гроби,
Будуть тобі снитися, інколи.
З року у рік доживаєш, дотягуєш
до весни,
Де і беруться сили, це щось у генах.
Рік, наче сповідь, був болісним
і складним.
Рік був страшенним.
Рік, наче прірва, – бійся, але лети.
Рік, ніби безвість, розпався на сни
і луни.

З нього виходиш, як з бою, німим
і безумним,
З нього виходиш…чи ж ти?
Їж мандарини, пий свій гропринозин,
Спи, ніби предки були ведмедями
бурими,
Буря магнітна зміниться сніжною
бурею,
Тисячі зим
Ходять-заходяться кашлем сухим
і вогким.
На, похворій,
перевідчуй цей день.
З чорного року ти вперто виходиш
на вогники
світлих людей…
(Світлана ДІДУХ-РОМАНЕНКО).
Тому хай це і буде Вам передноворічним побажанням: виходьте на
вогники світлих людей! А вони точно
читають-перечитують «Так ніхто
не кохав». Хто ще ні – гайда передплачувати!
А тепер давайте знову вдаримо
позитивними емоціями по москалях,
коронавірусу та всіх інших негараздах – і прочитаємо веселі підписи 11го туру нашого літературного фотоконкурсу «Стоп-кадр».

»

Продовження на с. 30

Кожне кохання неповторне. Розкажіть свою історію (43025, просп. Волі, 13, м. Луцьк, «Так ніхто не кохав»,
або – takvolyn@gmail.com.) чи просто підкажіть нам адреси, де оселилась Любов. Приїдемо і розкажемо світу.

42–літню горохівчанку Ірину Корольчук у Словаччину на
заробітки, то й гадки не мали, що чужа країна не лише гідно
оцінить її професіоналізм (за фахом вона медсестра), а й
подарує щастя в особистому житті. «Я запрошую тебе на
своє весілля. Ми з Яном вирішили одружитися», — мовила
мені недавно Ірина, трохи ніяковіючи. І я поїхала за
кордон побажати подрузі сімейного щастя і познайомитися
з людьми, з якими вона в чужій країні почувається
впевненою

Леся ВЛАШИНЕЦЬ

НА ДВОЯРУСНИЙ КОРОВАЙ МИТНИКИ ЗВЕРНУЛИ БІЛЬШЕ
УВАГИ, НІЖ НА СУМКИ ІЗ ОДЯГОМ І ПОДАРУНКАМИ
Перевізникові було зручно везти нас вночі, тому помилуватися осіннім золотаво–багряним Закарпаттям не пощастило. Трохи дивно було не бачити довгої черги на переході. Порівняно швидко нас пропустили українські прикордонники.
Усміхнених пасажирів із Горохова (на весілля їхав син Ірини
Богдан із дружиною Ольгою) приязно зустріли і словацькі
митники. На двоярусний український коровай вони звернули
набагато більше уваги, ніж на сумки із одягом і подарунками.

“

— Колач! — страж кордону вмить
«перехрестив» на свій лад наш національний
кулінарний шедевр.

volyn.com.ua

Фото Лесі ВЛАШИНЕЦЬ.

ГІРКО! Коли три роки тому рідні й друзі проводжали

«Так ніхто не кохав»

Після першої зустрічі медбрат Ян сказав
«дохтурці» з України: «Milujem vas!»

Водій пояснював словацькою, що це такий святковий хліб,
який батьки та найрідніші люди дарують подружжю як символ миру, добробуту й любові. «Колач!» — страж кордону
вмить «перехрестив» на свій лад наш національний кулінарний шедевр, бо й у колоритній Словаччині теж є звичай готувати трохи схожий весільний десерт.
…Ця країна зустріла нас такою зливою, що, здавалося,
небо поливає землю із величезної бездонної бочки! Але
після дощу засяяло сонце — й Словаччина зачарувала нас
своєю неповторною красою.

»
З нами – дуже цікаво!
l ГЕРОЯМ СЛАВА!

усе знає
про гриби

Цікава

с. 11

ГА З Е ТА

на вих ідні

«Росія не пошкодувала грошей
на спецоперацію з ліквідації
нашого Михалича»

Цікава

+

ГА ЗЕТА

на вихідні

ДЛЯ ВСІХ

l БОЛИТЬ!

Фото із сайту inspired.com.ua.

Фото зі сторінки facebook.com/igorvovk.
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n Хочу бути Маминим Сонцем!

l НЕЙМОВІРНО!
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Фото із сайту zorya.org.ua.
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l ДИВА ВІРИ

»

Із такими словами ми звернулися
до читачів у 2019 році.

Що ще може допомогти — читайте на с. 7

Жінка-рентген бачить
внутрішні органи в кольорі
Маленький німець
Рей запам’ятав
свою служницю
з Волині і розшукав
її через пів століття
98-літня Домініка Залуська
(на фото), найстаріша
жителька села Бузаки КаміньКаширського району, в роки
війни служила наймичкою
в «Германії», а зі здобуттям
Україною незалежності

«Давати 7 років тюрми за те, що я заліз на будівлю і пофарбував на ній зірку — повна маячня», — каже Mustang Wanted.

Павло Ушивець розмалював
червону зірку в Москві
у синьо-жовтий колір
Київський руфер Mustang Wanted підкорив безліч глядачів
своїми трюками на шаленій висоті без жодної страховки. У
соцмережах за ним стежать тисячі користувачів, але одна його
витівка шокувала не тільки фоловерів, а й… президентів. Вранці
20 серпня 2014–го український зірвиголова ледь не довів Москву
до інфаркту: хлопець у розпал боїв на Донбасі розфарбував зірку
сталінської висотки на Котельницькій набережній у блакитний
колір, а на шпилі повісив український прапор
Закінчення на с. 6

Авто, в якому перебував Максим Шаповал, замінували зарядом,
що не залишав людині шансів вижити.

27 червня 2017 року внаслідок зухвалого терористичного
акту, спланованого кремлівськими спецслужбами, в центрі
Києва трагічно загинув командир спецрезерву Головного
управління розвідки Міністерства оборони полковник Максим
Шаповал. Автомобіль, в якому він їхав, підірвали близько
8:15 у Солом’янському районі столиці. Вибух був такої сили, що
уламки авто розлетілися на десятки метрів, двоє випадкових
перехожих отримали осколкові поранення. Шаповал помер
на місці. У 38–річного полковника залишилися дружина і двоє
маленьких дітей…

Закінчення на с. 3

Дитина часто
бігає в туалет:
у чому причина
і що робити?

У 2010-му його також внесли до Книги рекордів
Гіннесса як найвищого жителя США, де він
мешкав із 1989 року

Фото із сайту youtube.com.

050 994 9907

Сумують разом з нами і в Америці,
бо втратили такого богатиря.

Перед смертю попросив «Київський» торт:
помер найвищий українець
Ігор Вовковинський
Василь КІТ

с. 7

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

Мама була його найближчою людиною.

З

ріст 38-річного Ігоря становив 234,5 сантиметра. Про смерть повідомила його мама Світлана.
«Ігор помер 20 серпня о 22:17 в лікарні від хвороби серця. Я і його старший брат Олег були з ним

“

Зріст 38-річного Ігоря становив
234,5 сантиметра.

до кінця. Його остання вечеря складалася зі шматка
«Київського» торта і «Фанти». За кілька годин до смерті
його провідали Олегова дружина Алла і дітки. Ігор був
радий їх бачити, і хоч говорити йому було важко, пробував пожартувати над його племінником Андрієм,
чи вивчив той українську мову за місяць в Україні»,
– написала вона.

Закінчення на с. 5

І мед дають,
і не кусають!

Три хати за вечерю:
турист-німець зробив царський
подарунок волинській селянці

Фото із сайту kp.ua.

Пасічник із Житомирщини вивів «спокійну» породу бджіл

В

олодимир Орашкевич, який мешкає у селі Великі Низгірці на Бердичівщині, розводить «божих комах», які не жалять людей. Чоловік каже, що любов до бджільництва у нього з дитинства, адже
його батько теж був пасічником. Першу власну пасіку Володимир завів
ще у 16 років. Вона налічувала 12–15 вуликів. Нині Орашкевич має пів
сотні бджолиних сімей, породу яких вивів самотужки

с.3

Закінчення на с. 11

»

Як мер Львова відзначив
20-річчя подружнього
життя на Поліссі

«Змій Горинич» із Київщини погубив 13 душ
До Анатолія Тимофєєва в Україні востаннє застовували смертну кару с. 2, 5

»

Святий отець Піо: «Молитва є найкращою зброєю, яку ми маємо».

Читайте про це на с. 4

»

НОМЕРИ ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9907, 0967731037, 0668247160

Місячник

«Горіла, вижила —
ховалась, соромилась
і прославилась», —
історія сильної матері,
тіло якої обпалене
на 65%

с. 3

»

»

Тетяна зарізала
чоловіка і поїхала
в Єгипет до коханця

Український «Білл Гейтс» у 12 років
почав торгувати, а в 16 —
заробив перший мільйон
Серед фанатів ігор у світі, певне, немає жодного, хто б
не рубався у «Сталкера». Її створила компанія киянина
Сергія Григоровича (на фото), яку він зареєстрував
ще в 16-річному віці. Однак слава до нього прийшла
після створення гри «Козаки: Європейські війни»

Фото із сайту tsn.ua.

«Як з козла
молока»:
Ніна Матвієнко
розійшлася
з чоловіком після
50 років шлюбу
Фото із сайту instagram.com/tonya_matvienko.

Після 864 днів у лікарні, перенесених близько 200 операцій найзаповітнішою мрією Турії Пітт було відчути щастя
материнства.
Очевидці стверджують, що кров, яка текла із ран,
віддавала квітковим ароматом.

Закінчення на с.6

А потім доля поміняла
їх ролями
с. 11

НОМЕРИ ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9907, 0967731037, 0668247160

Цей італійський
монах вважається
найзагадковішим святим
ХХ сторіччя. Адже умів
не тільки «бачити серця»,
зчитуючи на сповіді життя
людини, як книгу, а й
мав дари передбачення і
біолокації – міг одночасно
перебувати у кількох
місцях. Більше того:
після смерті тіло отця Піо
(світське ім’я Франческо
Форджоне, 1887–1968)
залишилося нетлінним –
уже 53 рік

l ЗНАЙ НАШИХ!

l УНІКАЛЬНА КРАЇНА

Фото із сайту turiapitt.com.

l ОСОБЛИВИЙ ВИПАДОК

Рани на долонях отця Піo
кровоточили 50 років

»

Український
письменник
врятував
від розстрілу
Вінстона Черчилля
с. 6 »

(передплата – 3 грн)

Перехрестився –
і хвороба відступила!

«У бабусі в животі повзають павуки!» — коли мама 5-річної Віки вкотре чула
такі слова від дитини, то знову починала дратуватись і просила малу «нічого не
вигадувати». А та дивувалась: «Я не вигадую, мамо. Бачу, як всередині у людей
ллється кров, повзають павуки, лежать якісь камінчики. А ти хіба не бачиш?»

«Я 20 років грався зі своєю породою, щоб
б вона була
б
не агресивна».

«Найстрашніша жінка світу»?
Але кохана і щаслива!

№1 (1) Ціна 4 грн

Фото із сайту molytva.at.ua.

Сьогодні багато людей страждають
від алкоголізму, наркоманії, згубного
потягу до азартних ігор, роблячи
нещасними своїх близьких. Дехто
намагається боротися з залежністю,
але сучасна медицина часто
виявляється не в силах їм зарадити

Фотоколаж із сайту uain.pres.

Ця маленька дівчинка на фото
чекає на Тата і Маму. Може,
це будете ви?
с. 16

ДЛЯ ВСІХ

с. 3

«Нема такого дня, шоб я їх не згадала.
Добрі люди, то й добре згадати».

№11 Ціна договірна
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Читанка

Вчитаймося в мудрі слова В’ячеслава Чорновола
l СВІТ ЗАХОПЛЕНЬ

«Мій дар — як електрика», — усміхається
Вікторія Чабаненко.

Знайти ключик
до серця Злати
просто — треба лише
взяти її на руки

ніхто
ТАК
не КОХАВ

НЕЙМОВІРНІ ІСТОРІЇ І ЛЮДСЬКІ ДОЛІ

Фото з особистого архіву родини БУРЯКОВСЬКИХ.

Фото із сайту suspilne.media.

n Хочу бути Маминим Сонцем!

Читанка

Зазнавши поразки
на президентських
виборах 1991-го, сказав:
«Програв не я.
Програла Україна»

+

26 серпня 2021 року №34 (195) Ціна 6 грн

Ікона
«Невипивана
Чаша» спасає від
напасті пияцтва

НЕЙМОВІРНІ ІСТОРІЇ І ЛЮДСЬКІ ДОЛІ

передплатні індекси:
86771, 60305, 86772
(для читачів Волинської
області), 60779
(для читачів інших областей).

ІС ТОРІЇ ДЛЯ ДУШІ

60780
(для читачів інших областей).

Фото із сайту ukraine.segodnya.ua.

В’ячеслав Чорновіл

с. 6

Фото і сайту obozrevatel.com.

24 червня 2021 року №25 (186) Ціна 6 грн

l ЗНАЙ НАШИХ!

l СЕРЦЕ, ВІДДАНЕ УКРАЇНІ

із сином — а вона знайшла
його через 52 роки

ДЛЯ ВСІХ

передплатні індекси:
97847, 86772
(для читачів Волинської області),
60313
(для читачів Рівненської області),

Історію з Рівного колись
відзніме Голлівуд

с. 12, 8

»

Сільський
музикант,
овдовівши,
став для
сина і татом,
і мамою
Зворушлива історія — на с. 10 – 11

с. 3–5

Фото Катерини ЗУБЧУК.

передплатні індекси:
60304, 60306, 86772
(для читачів Волинської області),
60312 (для читачів Рівненської області),
60307 (для читачів інших областей).
Василь Козак
14-літню породіллю розлучили

Читанка

volyn.com.ua

Фото із сайту pixabay.com.

Фото із сайту polissia.net.

н а в и х і д ні

ніхто
ТАК
не КОХАВ

Фото із сайту credo.pro.

n Несподіваний поворот

ГА З Е ТА

Фото із сайту tsn.ua.

№43 (16 735) Ціна 8 грн

НЕЙМОВІРНІ ІСТОРІЇ І ЛЮДСЬКІ ДОЛІ

Фото із сайту stalker.fandom.com.

Четвер 28 жовтня 2021 року

Цікава

Фото із сайту tserkovna-maysternya.com.ua.

Прокурор-криміналіст Анатолій СОЛОВ’ЮК:
Чи можна
їсти заражену «Убивця-ґвалтівник
15 років передавав
раком
картоплю?с. 5 мені «привіти» з тюрми» с. 13

Ірина і Ян Франьо на початку довгої щасливої сімейної дороги.

Місячник

передплатні індекси:
30000, 60306, 60305, 86772
(для читачів
Волинської області),
97847
(для читачів
Рівненської області),
61136 (для читачів інших
областей).

Тижневик

Тижневик

Продовження на с. 4

Подробиці — на с. 8

Чому одні в ліжку —
вічно голодні, інші —
завжди холодні

Делікатна тема — на с. 6 – 7

Хто став переможцем акції серед передплатників – читайте на с. 30

3
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Фото Лесі ВЛАШИНЕЦЬ.
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«Так ніхто не кохав»

“

Для показного на вигляд
і добропорядного
медбрата пансіонату
Яна Франьо українка Ірина
стала коханням з першого
погляду.

Фото Лесі ВЛАШИНЕЦЬ.

Відтепер вони не тільки разом працюють – навпіл ділитимуть радість і смуток, разом стрічатимуть будні
ні і свята
свята.

«

Початок на с. 3

она — воістину рай для тих,
хто любить гори. Вкриті лісами
вершини торкалися блакитного неба. Хотілося вийти з машини й
швидесенько піднятися в ту прегарну
вись. А замки, фортеці, палаци! Вони
усюди — над ущелинами й на схилах!
Диву даєшся, як їх зводили словаки,
як обживалися в своїх монолітних домівках, захищалися від ворогів, раділи
бажаним гостям!

В

ІНОЗЕМНІ ПЕНСІОНЕРИ
НАЗИВАЮТЬ ІРИНУ ДОНЬКОЮ

4
¹12

Поїхати за кордон далеко від дому
горохівчанка відважилася, щоб допомогти стати на ноги трьом дітям. Чужина зазвичай випробовує заробітчан
гірким хлібом, від якого часто хочеться
плакати їм і тим людям, котрі за ними
щиро сумують. На щастя, тепер у всіх є
мобільні, а в них — вайбери, вотсапи,
телеграми… Тож ми з Іриною розмовляли здебільшого пізно ввечері, коли
вона поверталася з роботи.
Потрапити одразу медсестрою в
словацьку лікарню вона могла лише

мріяти. Тому на початках у Братиславі
не гребувала роботою посудомийки,
прибиральниці. Потім земляки порадили піти доглядальницею в приватний
пансіонат для престарілих людей. Робота була не з легких, у голосі подруги
довго відчувалася безпросвітна втома і
журба за рідною Україною.
І все ж незнайомі люди оцінили
Іринину доброту. Старенькі пацієнти
почали горнутися до чуйної українки
й називати її донькою. У хвилини спілкування з нею забували про самотність
і немічність. Колеги із перших днів
відзначили її професійний хист. Це й
не дивно, бо руки цієї маніпуляційної
сестри терапевтичного відділення Горохівської районної лікарні протягом
23 років називали золотими всі хворі,
яким вона робила уколи чи ставила
крапельниці.
Щоб продовжити займатися в Словаччині медсестринською справою,
подруга вирішила підтвердити свій
диплом. До речі, зробити це на віддалі
доволі складно. Допомогти зголосилися словаки, а поручилися за неї авторитетні тернополяни Галина й Олег Пруси.
Тепер Ірина Богданівна Корольчук із Горохова на Волині — головна медична
сестра реабілітаційного центру в селі
Модрова — мальовничому туристичному поселенні з цілющими гірськи-

ми водами. Ба ні, тепер Ірина – вже
Франьо–Корольчук.

«І В НАС, І В ВАС —
ХАЙ БУДЕ ГАРАЗД»
Ці слова звучали багато разів на словацько–українському весіллі в затишному ресторані серед величної гірської
краси… Із своїм обранцем Ірина познайомилася на роботі. Тепер уже знаю, що
для показного на вигляд і добропорядного медбрата пансіонату Яна Франьо
українка Ірина стала коханням з першого
погляду. Вона ж, розчарувавшись у двох
заміжжях, зневірившись у почуттях, спершу ніяк не могла наважитися на нові стосунки. Але щирість Яна перемогла. Чоловік запропонував коханій руку й серце.
…Весілля було сповнене української
приязні й словацької гостинності. Усі підопічні пансіонату благословили Ірину
і Яна вдячними словами, батьківськими
поглядами, наче найрідніших людей.
Адже багатьох із них подружжя разом
із колегами зуміло порятувати від коронавірусу. За святковим столом пів сотні
гостей співали, як уміли, українських та
словацьких пісень, потім витанцьовували вальси, польки й гопаки, смакували
українським короваєм та словацькими
колачами. А вже через деякий час Ян
приїхав на Волинь, щоб познайомитися
з новою родиною, від якої у захваті.

volyn.com.ua

Коли моя бабуся захворіла
на артрит, вона не могла
нафарбувати собі нігті
на ногах, тому мій дідусь
фарбував їй нігті увесь час,
навіть тоді, коли в нього
був артрит на руках, –
це і є любов.

«Любов
бов — це те
те, що є біля тебе на Різдво
Різдво, коли ти перестаєш розгортати подарунки і прислухаєшся».

Що таке любов?

l ХАТА–ЧИТАЛЬНЯ Група психологів поставила

декільком дітям віком від 4 до 8 років запитання:
«Що таке любов?». Отримані відповіді були
набагато ширшими і глибшими, ніж ми можемо
собі уявити

Росаріо ГОМЕС,
оповідання з книги
«100 промінчиків світла. Притчі на щодень»
(Львів, видавництво «Свічадо»)

юбов — це перше почуття, яке
було, поки не з’явились погані
речі».
«Коли моя бабуся захворіла на артрит, вона не могла нафарбувати собі
нігті на ногах, тому мій дідусь фарбував їй нігті увесь час, навіть тоді, коли
в нього був артрит на руках, — це і є
любов».
«Коли хтось тебе любить, він вимовляє твоє ім’я по–особливому. І ти знаєш,
що твоє ім’я почуває себе безпечно в устах тієї людини».
«Любов — це коли дівчина пшикається парфумами, а хлопець пшикається одеколоном, потім вони йдуть
гуляти разом і нюхають одне одного».
«Любов — це коли ти йдеш із кимось
обідати і віддаєш йому більшу частину

«Л

своєї смаженої картоплі, і не просиш,
щоб ця інша людина віддала тобі свою».
«Любов — це коли хтось тобі робить боляче, ти дуже злишся, але не
кричиш на нього, бо знаєш, що це образить його почуття».
«Одного разу моя старша сестра захворіла, і в неї все тіло покрилось червоними плямами, її хлопець приходив відвідувати її щодня і не боявся заразитись,
він її гладив, поки вона не засинала, а потім ішов — це і є любов».
«Любов — це те, від чого ти усміхаєшся, навіть коли втомлений».
«Любов — це коли моя мама робить
каву моєму татові і куштує трошки, перш
ніж йому дати, аби переконатися, що
йому смакуватиме».
«Любов — це коли ти увесь час цілуєшся, а потім втомлюєшся цілуватись,
але все одно хочеш бути поруч з цією
людиною, і тоді люди більше розмовляють».
«Любов — це те, що є біля тебе на Різд-

Фото із сайту pixabay.com.

во, коли ти перестаєш розгортати подарунки і прислухаєшся».
«Коли ти говориш комусь щось погане про себе і боїшся, що тебе більше
не любитимуть, але ти дивуєшся, що
тебе не просто далі люблять, а люблять ще більше».
«Любов — це коли ти кажеш хлопцеві,
що тобі подобається його сорочка, і він
одягає її щодня».
«Любов — це як бабуся і дідусь, які
є друзями, хоч і знають одне одного
дуже–дуже добре».
«Під час свого першого концерту я
стояла на сцені і була дуже налякана, я
подивилась на всіх глядачів, які мене бачили, і помітила свого тата, який вітався зі
мною і усміхався; він єдиний так дивився
— і тоді мій страх пропав».
«Моя мама любить мене, як ніхто;
ніхто, крім неї, не цілує мене ввечері
перед сном».
«Любов — це коли мама дає таткові
найбільший шматок торта».
«Любов — це коли мама бачить
тата спітнілого і з поганим запахом, і
все одно каже, що він красивіший від
Роберта Редфорда».
«Любов — це коли твій песик лиже
тобі обличчя, навіть коли ти залишив
його самого вдома на цілий день».
«Я знаю, що моя старша сестра мене
любить, тому що вона віддає мені весь
свій одяг, який не одягає, а потім мусить купувати новий».

«Так ніхто не кохав»

“

5
¹12

volyn.com.ua

«Так ніхто не кохав»

Поки вчені сперечаються про вплив феромонів на почуття, у когось перехоплює дух від ніжності, а хтось згоряє від пристрасті...

«Він шаленіє від запаху
мого тіла…»
l ДЕЛІКАТНА ТЕМА — Уявляєте, мій чоловік не пускає

мене в душ перед сексом. Каже, що йому
подобається, коли я пахну жінкою, а не гелем
чи милом. Це мене трохи дратує, бо ж є вимоги
гігієни. З іншого боку, може, моє тіло містить
якісь феромони, що його так притягують? —
ділилася 30–річна Олена подробицями інтимних
стосунків

Оксана КРАВЧЕНКО

«ЛЮДИ СПЕЦІАЛЬНІ ДУХИ КУПУЮТЬ,
А ТОБІ ПОВЕЗЛО»
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Фото із сайту bbc.com.

— Є парфуми «Зілля кохання», кажуть, дорогі, не докупишся. Тобі такі не
потрібні, ти ще й на воді та милі зекономиш, — жартували подруги Олени, а потай заздрили, бо чоловік її готовий був
дружину на руках носити.
Але чи справді якісь особливості запаху людського тіла можуть впливати на
сексуальне життя? І чи заслужено сьогодні оспівують феромони любові?
Ще у 1959 році вчені з Інституту біохі-

мії Макса Планка в Мюнхені довели, що
деякі з молекул, які потрапляють у повітря з організму тварин, впливають на
поведінку та фізіологію представників
виду протилежної статі. Група німецьких
дослідників змогла екстрагувати секрет
залоз, який виробляє жіноча особина
тутового шовкопряда. Він привертає
увагу самців метелика на відстані кількох кілометрів.
Невдовзі для речовин, які тварини
виділяють у навколишнє середовище
задля того, щоб викликати певні поведінкові реакції, запропонували назву —
феромони (pherо – несу і hormао – збуджую). З’ясувалося, що вони відіграють

багато ролей — це й розмітка території,
і подання сигналу тривоги, і свідчення
спорідненості… А головне — спроможність впливати на статевий потяг.
Ясна річ, відкриття хімічних сполук,
здатних привабити протилежну стать,
спричинило бум у парфумерній промисловості. Так і виник попит на духи з

“

Відкриття хімічних
сполук, здатних
привабити протилежну
стать, спричинило
бум у парфумерній
промисловості.

ароматом кохання. Та насправді жоден
з наукових експериментів, у яких брали участь люди, не зафіксував випадків
миттєвого впадання у любовний шал
після їхнього використання.
У 1970–ті з’явилося твердження, що
принаймні два зразки феромонів містяться в людському подиху і поту. «Один
із них виділяє жінка, коли вона сексуально збуджена, він має легкий аромат часнику. Інший — це запах страху», — заявляли дослідники.

У 2010 році в Художній галереї в Брукліні вперше зібралася
група молоді на «феромонову
вечірку», організатори якої обіцяли допомогти кожному з присутніх знайти найкращого партнера для себе. Правила були
вкрай прості: витягаєте один
із багатьох пронумерованих
пакетів із чиєюсь невипраною
футболкою і добре її обнюхуєте. Якщо вам подобається запах,
домовляєтесь з її власником
про побачення — і пів справи
зроблено.
Такі зустрічі мали великий
успіх, незабаром їх почали
проводити у Лос–Анджелесі
та Лондоні. Принаймні ніхто з
учасників не міг сказати, що він
свого обранця «на дух не переносить». Але науковці радять не
переоцінювати роль речовин,
які виділяються підпахвовими залозами, містяться в сечі,
слині, вагінальних секретах.
Вони кажуть: так, люди пахнуть
по–різному. І це має значення, бо може свідчити про стан
здоров’я або емоційні відчуття
партнера. Однак людина здатна
впливати на протилежну стать
і своїм розумом, і вродою, і характером…
Але як тоді вірити словам
тієї ж Олени, яка стверджує,
що благовірний шаленіє від запаху її тіла? Ні, це не плід уяви.
Співробітники Бернського університету переконливо довели
чоловічу спроможність «зчитувати» носом репродуктивний
потенціал жінки. Учасниць експерименту просили не користуватися жодними засобами
гігієни, не вживати гормональних контрацептивів і продуктів,
здатних вплинути на запах поту.

ГІПОКСІЯ
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НА ПРОДОВЖЕННЯ ТЕМИ

Юрій ІЗДРИК

це так дивно — між нами ніякої близькості
тільки ці кілометри і різні умовні бар’єри
у обіймах твоїх я гойдався би наче в колисці
але замкнуто брами зачинено парки і сквери
і ніщо не римується — двері не входять в одвірки
і маршрути в квитках і сеанси підкреслено різні
навіть кров і любов ми розлили по різних пробірках
навіть слово і зойк все ніяк не вкладаються в пісню
це так дивно усе
бо щоденно
щонічно
ніколи
не виходжу із тебе як не виходять з запою
і хапаю мов риба повітря –
налякано
кволо:
дай дихнути тобою
дай ще раз дихнути тобою
Фото pixabay.com.

“

«Так ніхто не кохав»

ПОНЮХАТИ СТО ФУТБОЛОК –
І ЗНАЙТИ СУДЖЕНОГО?

Паралельно із забором їхньої
білизни здійснювався аналіз
рівня естрадіолу, прогестерону
та тестостерону в слині. Цілком
очікувано, чоловіки, принюхуючись, визнали найпривабливішими ті аромати, які відповідали більшій концентрації
гормонів, адже представники
сильної статі у справі поширення роду роблять ставку на максимальну готовність жінки до
зачаття. Так мудро керує природа.
А ось дами обирали запах
тих мужчин, чий генний набір
максимально відрізнявся від їхнього. Тобто, нюхові рецептори
змогли донести інформацію про
так званий головний комплекс
гістосумісності. Це «сімейство»
генів, яке відіграє дуже важливу
роль у формуванні імунітету. В
такий спосіб жінки наперед мають змогу подбати про здоров’я
нащадків: що більша варіативність — то більше в організму
можливостей захиститися від
патогенів. До речі, чутливість до
запахів у нас неоднакова: у прекрасної статі тонший нюх, але
чоловіки сильніше реагують на
аромати.
Отже, феромони чи не феромони, а щось у цьому є. І хоча
потяг завдяки «хімії» — не гарантія міцного шлюбу, але несприйняття одне одного вже
на рівні запаху — це реальна
загроза для стосунків. І винним
у тому, що партнер «погано пахне» буває не якесь таємниче хитросплетіння генів, а банальне
нездужання.
Так, приміром, поява неприємних ацетонових ноток у
диханні й на шкірі може свідчити про інфекцію, проблеми
зі шлунком, нирками чи печінкою, різноманітні ендокринні
патології, пов’язані з цукровим
діабетом. Також ацетоновий запах — частий наслідок низьковуглеводних дієт. На порушення
функціонування організму вкажуть аромати оцту, риби, сиру,
бродіння, які виділяє тіло.
Що робити у випадку, якщо
людина сама помічає, що, попри дотримання правил гігієни, запах її тіла змінився? Замість того, щоб покладатися
на парфумерію, краще завітати
до лікаря, який проаналізує супутні симптоми, виявить джерело проблеми та запропонує її
комплексне вирішення.
А ось вгадати, який саме відтінок аромату викличе приємну
асоціацію у конкретної особи,
неможливо, бо це дуже індивідуально. Та не біда, є чимало
інших різних засобів звабити
когось…

дай дихнути тобою
дай ще раз дихнути тобою

МАГНІТНІ БУРІ В ГРУДНІ:
Фото із сайту glavcom.ua.

«Те, що феромони діють на
тварин, — це 100%. На комахах, мишах, свинях та вівцях це
детально вивчено. Але така рецепція запахів у приматів і відповідно у людей значною мірою
деградувала в процесі еволюції», – вважає професор інституту фізіології імені Богомольця Віктор Досенко.
Цьогоріч акторка Анджеліна
Джолі знялася у фотосесії, приуроченій до Всесвітнього дня
бджіл. Її шкіру намазали феромоном, що приваблює Божих
комах. Жодна із них, до речі,
красуню не вкусила. Актриса
три дні не милася, а тоді роздяглася на пасіці. І вже через
20 хвилин голе тіло жінки обліпили бджілки. Але, можливо,
чоловіки теж мали таке бажання…

10-го – слабка й нетривала,
тож не матиме значного впливу
на людей.
18–22-го – сильні спалахи
на Сонці. Пік геомагнітної активності випадає на неділю,
19 грудня. У цей вихідний не
перевантажуйте себе прийняттям відповідальних рішень і
складною роботою.
30–31-го. У ці дні можливі перепади настрою й
підвищена втомлюваність.
Джерело: ranok.ictv.ua.
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«Так ніхто не кохав»
Весільній фотографині Аші Бейлі вдалося зловити в кадр емоції молодят.

Фото з інстаграм–сторінки ashabailey.

«Джей не любить сюрпризів…»
Але цей, без сумніву, йому сподобався!
l ОСОБЛИВИЙ ВИПАДОК Наречена, понад 10 років

прикута до інвалідного візка, здивувала
свого коханого під час весілля,
пройшовши до вівтаря
Надія АНДРІЙЧУК

елсі Хілл і Джей Блумфілд із Лос–
Анджелеса побралися цієї осені.
Мабуть, ця подія могла б залишитись поза увагою преси, як і церемонії одруження переважної більшості пар… Та весільний фотограф Аша
Бейлі, захоплена їхніми почуттями,
наполегливістю Челсі та щирим здивуванням Джея, не втрималась, аби не
поділитися у TikTok та Instagram емоційними світлинами з усім світом…
29-літня Челсі ще з 2010 року була

Ч
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паралізована від талії донизу, тож змушена весь цей час користуватися для
пересування інвалідним візком. Однак
це не завадило їй вести активний спосіб життя, стати засновницею та очільницею Rollettes – танцювальної студії
для людей на інвалідних візках у Лос–
Анджелесі. Дівчина підтримує зв’язки
з такими ж, як сама, візочниками і має
понад 167 000 підписників в Instagram.
Із 34-літнім Джеєм Блумфілдом Челсі знайома з 2014 року. Відтоді їхні стосунки із простого спілкування і симпатії переросли в щире кохання. «Після

нещасного випадку я не була впевнена,
чи зустріну когось, хто по–справжньому любитиме мене. Але Джей прийняв
мене повністю, він розуміє мене і кохає
такою, якою я є. Я хочу наголосити, що
не було б нічого страшного в тому, що
я під’їхала б до вівтаря у своєму кріслі»,
– сказала новоспечена місіс Блумфілд.
Та весілля – подія особлива, і дівчина
завжди уявляла собі, як на церемонії
одруження вона йде під руку з батьком
до свого нареченого. «І я просто хотіла
відчути це. Річ не в тім, що моя інвалідність щось відняла у мене – ні, я просто
хотіла знати, як це, коли серце б’ється
поряд із серцем коханого, коли ти стоїш віч-на-віч із ним, – додала вона. – Це
було справді дуже важливо для мене
особисто».
Щоб втілити свою мрію в реальність,
Челсі використала фіксатори для ніг і
ходунки, а також особливу конструкцію сукні, яка полегшувала перехід із
сидячого положення у стояче. І хоч, за
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словами нареченої, Джей ненавидить
несподіванки, немає жодних сумнівів,
що такий весільний сюрприз коханої
припав йому до вподоби.

“

Сьогодні, в цей урочистий
момент, я спробувала
зробити те, про що завжди
мріяла, – постояти пліч-опліч і віч-на-віч із тобою,
коли ми даємо обітницю
присвятити одне одному
наші життя.

Готуючись до весілля, організацію
якого вона переважно взяла на себе,
Хілл влаштувала все так, що Блумфілд
був повернутий спиною до проходу,
перш ніж вона увійшла на церемонію.
Коли ж чоловік обернувся, то побачив,
що його майбутня дружина прямує до
нього зі своїм батьком. Аша Бейлі, яка
знала про плани нареченої заздалегідь, намагалася зафіксувати на фотознімки кожну мить, усі емоції молодого
подружжя. І їй це вдалося!
«Як тільки я поглянула на Джея, побачила, що у нього буквально відвисла щелепа, – поділилася враженнями
Челсі. – Він був просто шокований тим,
що я йду, адже не мав жодного уявлення про цей намір». Реакцію Блумфілда
добре видно і на світлинах, опублікованих фотографинею.
«Сьогодні, в цей урочистий момент,
я спробувала зробити те, про що завж-

ди мріяла, – постояти пліч-о-пліч і вічна-віч із тобою, коли ми даємо обітницю присвятити одне одному наші
життя», – звернулася дівчина до коханого.
Але на цьому сюрпризи Челсі Хілл
не закінчилися. Їй хотілося, аби й перший танець наречених «став особливим» для неї з Блумфілдом – не на візку,
а таким, як у здорових людей. «Це було

неймовірно, дивовижно! – не приховувала дівчина емоцій по закінченні композиції. – Я щаслива, що незалежно від
того, наскільки напруженим може бути
моє життя, Джей завжди дає мені змогу
відчувати себе жінкою, яка має час зупинитися і понюхати квіти».
За матеріалами
insider.com,
instagram.com/ashabailey.

«Так ніхто не кохав»

Фото із сайту insider.com.

Кохання додало Челсі сил підготувати нареченому такий незвичайний подарунок.

Фото з інстаграм–сторінки ashabailey.

«Я просто хотіла знати, як це, коли серце б’ється поряд із серцем коханого,
коли ти стоїш віч–на–віч із ним», — пояснила свій вчинок щаслива наречена.
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Фото із сайту tv.ua.

Фото із сайту interfax.by.
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«Так ніхто не кохав»
Взявши за дружину розумну і скромну Прісциллу, Марк згодом отримав чудову маму для двох донечок.

Мільярдер Цукерберг
зустрів кохання… біля вбиральні
l ІСТОРІЯ НОМЕРА Пригадуючи своє знайомство,

чимало сучасних щасливих пар розповідають,
що все почалося із переписки у фейсбуці (зараз
це вже мета, але ми поки не звикли). А от історія
стосунків засновника цієї соціальної мережі
дуже цікава, адже контрастує із традиційними
уявленнями про те, хто стає обраницями
грошовитих хлопців
Оксана СКРИПАЛЬ

«МАРК ВИГЛЯДАВ,
ЯК ТИПОВИЙ БОТАН»
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Цукерберг зі своєю майбутньою
дружиною навчалися у Гарварді. На
другому курсі університету він створив
програму Facemash, де користувачам

пропонували зробити вибір між двома
дівчатами по фото. Програма стала популярною серед студентів. А керівництво вишу вирішило вигнати Цукерберга
за те, що він незаконно завантажив базу
зі світлинами у додаток. Марк прийшов
на прощальну вечірку до друзів і зустрів там кохання всього свого життя —
Прісциллу Чан.

“

Вони усвідомили,
що перебувають
на одній хвилі, мають
спільні інтереси
та споріднені душі.

Знайомство відбулося дуже кумедно. Молоді люди разом зіштовхнулися в
черзі біля туалету. Хлопець тримав кухоль з пивом із жартівливим написом,
зрозумілим лише просунутим айтішникам. Несподівано для нього дівчина
оцінила гумор, адже також трохи цікавилася програмуванням, чим одразу
викликала симпатію. Вони усвідомили,
що перебувають на одній хвилі, мають
спільні інтереси та споріднені душі. Як
згадує Прісцилла, «Марк виглядав, як
типовий ботан. Але було видно, що не з
цього світу, і думками десь далеко звідси».

Прісцилла, ніжна і скромна, одразу
сподобалася Марку. Він тоді заявив дівчині, що вона терміново має піти з ним
на побачення, бо за три дні його відраховують.
Із Гарварда Цукерберга все ж таки не
вигнали. Він пішов сам, щоб займатися
новим проєктом — Facebook. Часу на
романтичні стосунки у пари не стало,
кожен був зайнятий своєю справою.
Марк і Прісцилла тимчасово розійшлися. Але 2007 року після того, як дівчина закінчила навчання в університеті,
вони знову почали зустрічатися. Тоді
вона поставила Марку умову: він мав

“

Дівчина поставила Марку
умову: він мав обов’язково
приділяти їй не менше
100 хвилин на тиждень
і запрошувати на одне
побачення.

обов’язково приділяти їй не менше 100
хвилин на тиждень і запрошувати на
одне побачення.

РІДНІ ЗАЙШЛИ В ГОСТІ,
А ПОТРАПИЛИ… НА ВЕСІЛЛЯ
18 травня 2012 р. Цукерберг розмістив акції Facebook на біржі. Наступного дня, 19 травня, молоді люди одружилися. На той момент вони вже мешкали
разом у Пало–Альто близько року. Тож
запросили до себе в гості рідних та дру-

зів на вечірку з нагоди закінчення медичної школи дівчиною. Щойно всі були
у зборі, наречений та наречена оголосили про те, що у них сьогодні весілля.
Свято було скромним, як і все їхнє
життя: вони намагалися не привертати
до себе зайвої уваги. Але все ж таки існувала одна річ, яка мала дуже важливе
значення для нареченої. Це сукня. Вона
коштувала відносно недорого за голлівудськими мірками — $4 700, не була
ексклюзивною (її можна було купити на
сайті), а пошила вбрання маловідома
дизайнерка.
Сьогодні пара виховує двох доньок.
Спроби Прісцилли стати мамою кілька разів закінчувалися невдало. Жінка
мала три викидні. Цукерберг зізнався, що кожного разу немов переживав
крах своїх надій, не маючи можливості

поділитися з кимось розчаруванням і
болем. Адже в суспільстві не прийнято
обговорювати викидні. 1 грудня 2015–
го у пари нарешті народилася дівчинка, яку назвали Максима. У серпні 2017
року у родині з’явилася друга донька —
Августа.
Сім’я нечасто збирається разом. Але
ті рідкісні моменти, коли це відбувається, батьки намагаються сфотографувати. Сімейними знімками Цукерберги
охоче діляться з усіма небайдужими
людьми.
Сьогодні Чан і Цукерберга називають однією із найщедріших пар світу,
адже свої гроші вони витрачають не на
розкіш, а на благодійність. Щоправда, у
багатьох інтерв’ю Марк запевняє, що у
цьому заслуга його коханої дружини —
Прісцилли.

«Так ніхто не кохав»
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Фото із сайту news.myseldon.com.
Фото із сайту stmegi.com.

І хоч робота та офіційні заходи забирають багато часу, повеселитися сім’єю Цукерберги встигають.

НАША ДОВІДКА:
рісцилла Чан народилася в невеликому
икомуу містечку Брейнтрі в штаті Массачусетс. Її батьки були
етнічними китайськими біженцями,
и, які втекли з В’єтнаму на човнах у пошуках кращого
ого життя
в Америку. У них було багато роботи, так що Чан із
двома сестрами немало часу проводила з бабусею
та дідусем. Вони навчали її кантонському діалекту,
іалекту,
а вона, як старша із сестер, була їхнім перекладаекладачем англійською мовою. У школі Прісцилла
ла була
відмінницею та лідером. Вже у старших класах
сах Чан
зайнялася благодійністю та вирішила стати
ти лікарем. Після закінчення школи вступила до Гарвардарвардського університету, який закінчила у 2007 році зі
ступенем бакалавра з біології. Потім навчалася
алася
на медичному факультеті Каліфорнійського
о університету.

П
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Лікар на прізвисько Чарівна флейта не знав, що його чарівно розвела акторка і весь процес
знімають журналісти.

60-річний гінеколог «лікував» своїх
пацієнток «цілющим сексом»
l ОТАКОЇ! Чоловік майстерно вішав на вуха наївних

жінок локшину

Віолетта ОРЛОВА

Італії лікар із міста Барі Джованні
Міньєлло став об’єктом таємного
розслідування, під час якого виявилося, що він за допомогою сексу обіцяв
«вилікувати» своїх пацієнток від вірусу папіломи людини (ВПЛ), який може викликати рак.
Як пише УНІАН з посиланням на Daily
Mail, журналістам стало відомо про незвичайний спосіб «лікування», який прак-

В

тикує лікар на прізвисько Чарівна флейта,
від однієї з його пацієнток — Анни-Марії.
Жінка консультувалася у Міньєлло стосовно того, що не може завагітніти. Після
огляду він сказав їй, що побачив ознаки
ВПЛ, хоча тест мазка був негативним.
«Я врятував багатьох жінок від раку. Усі
ті, з ким я мав стосунки, позбувалися небезпеки», — переконував лікар, пропонуючи
секс як ліки.
Щоб переконатися, що медик дійсно
практикує «цілющий секс», журналісти пі-

Через свого адвоката
Міньєлло заявив, що
запропонував
альтернативне лікування,
яке принесло результати,
додавши, що ніколи
не примушував жінок
до сексу і все відбувалося
за згодою.

діслали до нього акторку, яка розіграла
роль пацієнтки. Міньєлло виявив у неї «білі
плями» на шийці матки, які вказують на наявність ВПЛ, і запропонував свій випробуваний метод лікування.
Акторка погодилася зустрітися з ним
у готелі, де він знову запевнив її, роздягаючись, що вона буде вільна від вірусу. При
цьому наполягав на сексі без презерватива, щоб пацієнтка отримала «максимальну
користь» від його антитіл. «Сеанс терапії»
не було доведено до кінця через втручання
журналістів, які відстежували весь процес
«лікування».
В результаті розслідування з’ясувалося, що принаймні 15 жінок стали жертвами
лікаря.
За словами координаторки Центру боротьби з насильством у місті Маріки Массари, таких жінок могло бути набагато більше,
але не всі вони наважуються тепер заявити
про «лікування».
Через свого адвоката Міньєлло заявив, що запропонував альтернативне
лікування, яке принесло результати, додавши, що ніколи не примушував жінок
до сексу і все відбувалося за згодою.
Прокуратура міста Барі розпочала розслідування, яке наразі перебуває на підготовчій стадії, для встановлення фактів.

До Ісландії далеко, тому українкам подобаються
італійські чоловіки
Катерина МАЛАЙ,
obozrevatel.com

вою розповідь експертка присвятила чоловікам,
яких хвилює довжина
та розмір пеніса. Медикиня виклала допис на свою сторінку
в Instagram, посилаючись на дослідження професора Ольстерського університету (Північна Ірландія) Річарда Лінна. На основі
спостереження за чоловіками
зі 113 країн науковець визначив
середню довжину чоловічого
члена.
Перш за все ірландець до-
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Фото із сайту mzosh19.org.ua.

l 18+ Сексологиня та психологиня Тетяна Славіна розповіла своїм
підписникам про розміри найбільших і найменших пенісів у світі

І анекдота розповідати не треба…

вів, що найбільший розмір прутня мають мешканці Республіки
Конго — 18,03 см. На другому
місці розташувалися еквадорці,
а на третьому — громадяни Гани.

Серед європейців найбільшими пенісами можуть похвалитися ісландці (16,5 см),
італійці (15,7 см) та шведи
(14,98 см).

За підрахунками автора дослідження, серед країн колишнього СРСР найбільший розмір
у мешканців Грузії (16 см), Білорусі (14,6 см), України (14 см)
та Росії (13,3 см).
Окрім опису найбільших
статевих органів, Лінн розповів
і про володарів найменших пенісів у світі. Ними стали китайці, індійці та корейці. Середня
довжина членів мешканців перерахованих країн варіюється
між 9 і 11 сантиметрами. Серед
європейців найбільше комплексують громадяни Румунії.
Сексологиня зазначила, що
в маленькому розмірі є свої
плюси, адже вчені встановили, що володарі коротких пенісів можуть похвалитися розвиненим інтелектом.

volyn.com.ua
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Зірки сучасної сцени знають, що надмірна оголеність нині тільки додає балів.

Співак із Луцька MONATIK втратив
цноту в 15
l ПРО ЦЕ Артисти не соромляться ділитися своїм першим

інтимним досвідом

Лія ЛІС

едакція ТСН підготувала добірку про першу
близькість знаменитостей. Дехто задоволений нею,
а дехто, навпаки, хотів би забути той день

Р

ОЛЯ ПОЛЯКОВА
Співачка втратила цноту
у 17 із чоловіком, який був
старшим на 10 років. Оля Полякова зізналася, що нічого
феєричного тоді не відчула,
а «розпробувала цю справу»
після 30-ти. Артистка зазначила, що ніколи не зустрічалася з однолітками, оскільки
їй подобаються старші від
неї. До слова, зірка молодша
від свого чоловіка Вадима
на 15 літ.

ВОЛОДИМИР ДАНТЕС
Перший секс асоціюється
у співака лише з приємними спогадами. Артист втратив цноту у 20 років зі своєю
на той час коханою Каміллою.
Пара
довго
зустрічалася

“

день» виконавець розповідав
про першу близькість із Надею Дорофєєвою. Так, пара почала жити разом за тиждень
після знайомства. Зірка поділився, що це сталося у його
квартирі: «Все було одночасно

Monatik зізнався, що одразу побіг до друзів
хизуватися, що «став чоловіком».

і близькість сталася у романтичній атмосфері з пелюстками квітів, свічками та вином.
Володимир зізнався, що неймовірно хвилювався. Дантес
вважає, що перший секс має
бути з людиною, яку ти кохаєш, і на тверезу голову.
Також у шоу «Женский

і пристрасно, і ввічливо одне
до одного. Дуже боявся її образити, зробити неприємно.
Я дуже закохався в неї, і Надя,
як кришталева квіточка, яку
я боявся пошкодити».

ALYONA ALYONA
Реперка втратила цноту

через тиск однолітків. За словами зірки, у її підлітковому
віці вважалося ганебним бути
незайманою. Тому вона мріяла переспати з людиною, яку
вперше бачить та більше ніколи не зустрічатиме. Так і сталося. Зараз Альона шкодує, що
через цькування її перший
статевий акт був саме таким.

ДМИТРО СТУПКА
Актор так перехвилювався під час першого сексу, що
ледь не знепритомнів. Дмитро точно не пам’ятає, коли
це сталося, зазначивши, що
він був зовсім юний, приблизно 15-річний.

MONATIK
Мультиартист з Волині мав
перший секс у 15 літ. Інтимна
близькість відбулася у День
Перемоги, 9 травня, на березі
річки у рідному Луцьку. Співак зізнався, що одразу побіг
до друзів хизуватися, що «став
чоловіком».
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«Коли земля, здається, міцно спить, під сніг ховає своє сонне лоно, засяє ранок променем ясним і зацвіте морозник на морозі…»

Диво-квітка зимової клумби
l КВІТКОВА ПІДКОВА Як ви вже здогадалися, це, звісно,

морозник, або геллеборус (лат. Helléborus). Відомий
він також під назвами «Різдвяна троянда» і «Христова
квітка». За легендою, при народженні Христа бідний
пастух не міг знайти гідного подарунка для привітання
і гірко заплакав. Тоді в цьому місці з’явилася
неймовірної краси квітка, яка і стала незвичайним для
зимового часу дарунком для немовляти Ісуса

Софія В’ЯДАЧ

орозник не можна віднести до весняних першоцвітів, хоч він і квітує першим. Справа в тому, що
це зимова квітка. В цьому році
в багатьох регіонах України геллеборус уже зацвів. Та навіть
у суворіші зими морозник цвіте
в березні чи на початку квітня,
як тільки блисне перше сонечко, а тюльпани лише прокльовуються з-під землі. І, що дуже
радує, залежно від сорту квітує
протягом двох тижнів — півтора
місяця!
Вічнозелений морозник має
вигляд невеликих компактних
кущиків (заввишки 20–50 см),
які цвітуть дуже красивими,
схожими на ліхтарики, квітами.
Порівняно з висотою стебел,

М
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Морозник може
рости і на сонці,
і в напівтіні, деякі види
витримують навіть
глибоку тінь.

вони величезні — до 13 см у діаметрі. Колір квіток залежно від
сорту може бути різним: білим,
рожевим, фіолетовим, зеленим
і навіть чорним. Яскраво-зелене
листя прекрасно зберігається
взимку під снігом, тому що цей
багаторічник має високу стійкість до морозів. Але при цьому
в дуже холодний, малосніжний
зимовий період він може підмерзнути, особливо це стосується молоденьких екземплярів. Тому на зимівлю морозник
краще вкрити висохлим опалим
листям.
Геллеборус дуже погано переносить пересадку й запросто
ростиме на одному місці близько десяти років. Щоб ці квіти у вашому саду пишно цвіли взимку,
а влітку не завдавали клопоту,

подумайте, яке місце їм найкраще підійде. Морозник може рости і на сонці, і в напівтіні, деякі
види витримують навіть глибоку тінь. Тобто сорти вибирайте
залежно від того, яку ділянку їм
підготували. До речі, найкраще
морозник виглядає у групових
посадках.
Ви не зробите помилки, якщо
поселите його під якимось деревом чи декоративним кущем.
Взимку чи ранньою весною, коли
геллеборус цвіте, там йому буде
достатньо сонця, а влітку, у спеку,
крона створить для нього приємну напівтінь і прохолоду. Таке
місце має ще один плюс — листя,
опадаючи з дерева, зробить без
вашої участі природну мульчу,
яка значно покращить родючість
грунту.

Як посадити морозник? Частину дорослої рослини чи
молоду, яка вже достатньо підросла, треба висаджувати у попередньо підготовлені ямки розміром 25*25*25 см, відстань між
ними — 30 см. Лунку слід наполовину заповнити компостом або
перегноєм. Затим укласти морозник, поступово засипати і втрамбувати грунт, рясно полити. Перші три тижні доведеться добре
поливати рослини, щоб вони
прижилися. Найкращий час для
цього — квітень або вересень.
Період адаптації може розтягнутися надовго. У рік пересадки або
поділу кущик довго хворіє і чахне. Однак хвилюватися не варто,
морозник обов’язково виживе
і почне активно розростатися.
Найкраще розмножувати геллеборус поділом куща, хоч можна і насінням, але це складніший
процес. Сам насівається лише
один вид морозника — смердючий, іншого розмноження він
не переносить.
Навесні (одразу після цвітіння) старий кущ ділять на кілька
нових і висаджують на постійне
місце.
Догляд за морозником зводиться до періодичного мульчування компостом і внесенням
за потреби на поверхню грунту
біля куща вапна чи іншого розкислювача.

Фото із сайту 7dach.ru.

Молоді хвойні дерева на зиму обмотують мішковиною чи спеціальним покривним матеріалом,
але в жодному разі не поліетиленом.

Турботи квітникаря в грудні
l ВАРТО ЗНАТИ Їх не багато, та все ж...
отрібно регулярно оглядати сніговий
покрив на клумбі й оновлювати його за
необхідності. У разі безсніжної зими в
якості захисту від морозу підійде тирса. Гризуни взимку люблять не тільки поласувати
корою дерев, а й цибулинами квітів, тож захистіть рослини, поклавши в нори під землю
поруч із ними препарати проти цих шкідників.
Декоративні хвойники рекомендується
ще до того, як випаде сніг, стягнути шпагатом і вкрити. Для цього використовуйте
мішковину в кілька шарів або покривний
матеріал, що продається у спеціальних магазинах.
У грудні квітникарі роблять вигонку цибулинних. Візьміть міцні і здорові екземп-

П

ляри, посадіть у тару і присипте сумішшю з
торфу, дерну і річкового піску. Відстань між
цибулинами має бути не менш як 0,5 см. Залишають їх у холодильнику на 3 місяці і поливають раз на 1,5 тижня. Тож уже ранньою
весною око порадують барвисті тюльпани.
Якщо ви закладали цибулини квітів на
збереження, перевіряйте їх час від часу. У
приміщенні підтримуйте постійну температуру і рівень вологості. Хочете до Нового
року прикрасити будинок живими квітами?
Ємності з висадженими цибулинами внесіть
у будинок і залиште одні горщики на балконі, а деякі – на тиждень у темному місці.
Потім внесіть у кімнату на світло – і рослини
розквітнуть.
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Фото із сайту fermer.blog.

ЦЕ ЦІКАВО

l Під час нічних заморозків геллеборус зморщується і
виглядає так, ніби змерз. Однак насправді витривала рослина анітрохи не позбавлена життєвої енергії. Це свого
роду самозахист від низьких
температур. Рослина витягує
вологу зі своїх квіток, щоб запобігти їх замерзанню. А коли
температура повітря піднімається, вони знову розправляються. Відомо, що морозники
можуть без проблем витримувати морози до -10°С. Укриття рослин ялиновими гілками
пом’якшить сильні перепади
температур.
l У нетрадиційній медицині найчастіше використовуються лікувальні властивості
морозника чорного, а також
кавказького. Готують настій,
відвар чи порошок лише з кореня цієї рослини, при цьому
не варто забувати, що в ньому
міститься отрута, тож цілющі
засоби з нього мають дуже велику кількість протипоказань.
l Коріння заготовляють у
вересні, після того як насіння
повністю дозріє. Їх слід промити, скориставшись при цьому щіткою з твердою щетиною.
Потім розрізати на частини та
висушити за температури від
40 до 45 градусів у спеціальних сушарках. Така сировина
може зберігати свої властивості протягом 2 років.
l Морозник застосовують
і ті, хто хоче позбутися зайвої
ваги. Він м’яко виводить із організму шлаки, зайву рідину,
сприяє швидкому розщепленню жирів та прискоренню обміну речовин. При цьому кілограми зникають без суворої
дієти та голодувань. За 4 тижні
в середньому людині вдається
позбутися 4–5 кг.
За матеріалами zelenasadyba.
com.ua, cikavinka.kr.ua.

Як зберігати бульби бегонії садової до весни
Це можна робити декількома способами
У ПІДВАЛІ
Бульби слід покласти в коробки або
дерев’яні ящики. Зверху на них необхідно насипати шар піску (він повинен бути
обов’язково просіяним) і віднести в підвал.
Можна додати торф і
тирсу (однакова кількість і того, й іншого).
Зберігати цим способом зручно тоді,
коли матеріалу для
посадки бегоній дуже
багато. Льох не підходить через високу
вологість. Бегонія її не
переносить. Періодично бульби потрібно
сортувати й викидати
підгнилі екземпляри.
Якщо посадкового
матеріалу невелика кількість, то його можна покласти в звичайний поліетиленовий
кульок, заповнити пакет торфом, мохом
або тирсою і відправити в овочевий відсік
холодильника.

В УМОВАХ КВАРТИРИ
Вирішивши зберігати рослину в оселі, слід відвести для неї місце біля дверей на балконі або під вікном. Бульби
потрібно помістити в ящик із піском і
тирсою.
Фото із сайту pobudova.in.ua.

У ГОРЩИКАХ

Часто бегонії ростуть у дворі не на
клумбі, а в горщиках. Для зберігання
взимку їх потрібно
тільки обрізати і перенести в місце, де
прохолодно. Однак
раз на місяць квітку необхідно буде
поливати, а навесні
слід пересадити її в
новий ґрунт.
Якщо при зберіганні бегонії взимку все зробити правильно, в майбутньому сезоні вона
обов’язково порадує гарним цвітінням.
Джерело: etnosoft.com.ua.
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Для світу він – Зізу, для дружини – Яз
l ШЕРШЕ ЛЯ ФАМ Повне ім’я легендарного футболіста і тренера – Зінедін Язід

Зідан. У всьому світі його називають Зізу. Але кохана не визнає цього
прізвиська – для неї він коханий Яз. Зідан зізнається, що коли Веронік у
телефонній розмові з кимось із знайомих називає його Зізу, йому навіть
стає не по собі

Петро ПАС

майбутньою дружиною Зінедін познайомився ще в 17 років. Зідан
прийшов на одну з вечірок у нічний
клуб, де побачив молоду симпатичну
танцівницю на ім’я Веронік і закохався
в неї.
Веронік Фернандес, як і Зінедін Зідан,
народилася у Франції, але є дитиною
емігрантів. Як і її чоловік, вона походить
із бідної родини, але якщо батьки Зідана
приїхали до Франції з Алжира, то батько й
мати Веронік – з іспанської Андалусії. До
весілля, яке молоді люди зіграли у 1993
році, дівчина займалася класичним балетом і планувала стати викладачем танців,
проте знайомство із Зіданом всерйоз змі-

З

Аньєллі казав: «Мені б хотілося зберегти
Зідана, але там усім командує його дружина. Проблема полягає в ній, і я нічого
не можу вдіяти».
Веронік Зідан вмовила чоловіка прийняти саме пропозицію «Реала», що дало
змогу сім’ї французького футболіста
покинути холодний та вологий Турин,
у якому маленькі на той момент діти Зінедіна часто хворіли. Іспанський клімат
куди більше подобався Веронік, а Зідан
не став сперечатися із побажаннями дружини. І зараз, кажуть, вона схиляє його
не очолювати «Манчестер Юнайтед», бо
їй не подобається вологий клімат Туманного Альбіону, а дочекатися свого часу,
щоб стати наставником «Парі Сен-Жермен».

нило ситуацію, і Веронік довелося закинути улюблену справу, фактично ставши
домогосподаркою.
Вона народила Зінедіну чотирьох синів – Енцо (1995), Луку (1998), Тео (2002)
та Еліаса (2005). Як пише Д’ю Джонатан у
книзі «Зінедін Зідан. Золота лисина Зізу»,
після народження другого сина Зінедін
почав буквально обожнювати свою дружину.
Не дивно, що Веронік Зідан має колосальний вплив на свого зіркового у футбольному світі чоловіка. Подейкують, що
саме ця жінка стала ключовою причиною
бажання Зінедіна влітку 2001 року змінити «Ювентус» на «Реал». Ще за два роки
до того тодішній власник концерну Fiat
і президент туринського клубу Джанні

“

Колись я піду і забуду про
футбол, журналістів. Тоді в
моєму житті будуть лише
Веронік та діти.

Фото з instagram-сторінки Зінедіна Зідана.

Ще два десятиріччя тому він сказав:
«Колись я піду і забуду про футбол, журналістів. Тоді в моєму житті будуть лише
Веронік та діти».
Цікаво, що покоївкою сім’ї Зідана була
українка Леся Іванків, тепер жителька
і голова села Побережжя Івано-Франківської області. Найменшого сина вона
навіть навчила кільком українським
віршикам. За словами пані Лесі, «Зідан –
чудовий син, чоловік, батько. Коли він у
від’їзді, постійно телефонує, спілкується
з хлопчиками. Родина для нього – святе.
До мене ставилися чудово, відпускали додому частіше, допомагали з квитками.
Зідан – культурна, добра людина».
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Не футбол, а Веронік і сини – найголовніші в житті Зінедіна Зідана.

l СЕ ЛЯ ВІ Зверніть увагу!
1. Зранку вона йде в одних колготках,
а приходить в інших.
2. У кутку шафи ви періодично знаходите залишки бутербродів, недокурки й
газету «Спорт».
3. Ваші тапочки стали на розмір більшими, а зубна щітка на 2 мм меншою.
4. Вона ласкаво називає вас Вітюня,
хоча за паспортом ви Микола Васильович.
5. Подруга вашої дружини запевняє,
що вона в неї, хоча та поїхала до мами.
6. На ваші слова «я пішов пити
пиво до Васі й буду нескоро» вона
ласкаво запитує, чи твердо ви їй це
обіцяєте.
7. Вона перестала цікавитися серіалами.

Жінка скаржиться подрузі:
— Мій чоловік мене постійно б’є, не розумію чому…
– Може, у тебе в хаті бруд?
— Та що ти! Я цілими днями прибираю, пилюку витираю та пранням займаюсь.
– Може, ти його не годуєш?
– Що ти! Постійно готую усілякі смачні страви, продукти свіжі, кращі кулінарні рецепти…
– Може, діти погано вчаться?
– Та ні! Я завжди роблю з ними уроки, ходжу в школу, дзвоню вчителям. Вони у нас
отримують тільки одинадцятки-дванадцятки.
– Ну, не знаю… Може, ти йому зраджуєш?
– А, ну якщо тільки за це…
:)):)):))
— Кажи, що робить цей чоловік під нашим
ліжком?!
Дружина, втомлено потягуючись:
– Не знаю. Але якби ти бачив, що він робить у ліжку!

Класичний сюжет: чоловік несподівано раніше
повертається додому...

8. Сусідські діти за спиною ставлять
вам ріжки.

:)):)):))
Посеред робочого дня чоловік забігає
на хвилину додому з якоїсь необхідності і, щоб
відразу уникнути питань, кричить:
– Мене нема, мене нема …
Зі спальні лунає голос дружини:
– Не бійся, продовжуй, його НЕМА!

Увага! Нова акція для передплатників
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«Так ніхто не кохав»

Карикатура із сайту zasmeshi.ru.

8 ознак того,
що у вашої
дружини
з’явився
коханець

«Щономера – по ТИСЯЧІ – за Любов до «Волині»!
В акції беруть участь як передплатники на увесь 2022 рік, на півріччя, на квартал, так і всього на місяць
обто, заплативши 30 гривень на місяць за «Газету
Волинь» (для рівнян — «Волинь-нова.
Рівненський
край»,
для решти України — «Волинь-нова»)
і надіславши квитанцію чи її копію про
передплату на адресу редакції, — Ви
вже маєте шанс стати власником ТИСЯЧІ ГРИВЕНЬ!
Ваша квитанція братиме участь
у жеребкуванні щотижня. Але якщо
кожного місяця продовжуватимете передплату, то й гратимете постійно протягом
року.
Зрозуміло, що для тих, хто, приміром,
виписав «Волинь» одразу на рік, буде
аж 52 ШАНСИ отримати тисячу, бо саме
стільки разів газета виходить протягом
12 місяців!
Якщо ж Ви передплачуєте разом ще й
«Цікаву газету на вихідні» — шанси
ще подвоюються, оскільки Ваш конверт
із квитанцією отримає 2 номери (тобто,
граєте 104 варіантами).
Але і це ще не все: якщо випишете
на рік весь комплект із 4 наших видань
від «Волині» (це для жителів Волинської
області), то шанси збільшуються у 4 рази:
52х4=208. Таке саме право мають і передплатники інших областей, але тоді маєте
підтвердити свою участь в акції 4 квитанціями на кожне із наших видань (газету
«Волинь-нова», «Цікаву газету на вихідні» і місячники «Так ніхто не кохав»
та «Читанка для всіх»).

Отож, річні
Отож
передплатники комплекту
мплекту
(індекс 86772) або 4 наших видань
ань окремо гратимуть аж 208 варіантами!
Уявляєте, наскільки можуть зрости
Ваші шанси! Тож скористайтеся ними. Бо
не виграє той, хто не грає. А в нашому випадку — хто не виписує газет.
Оформивши передплату, покладіть
квитанцію чи її копію в конверт і надішліть
її на адресу: 43005, просп. Волі, 13, газета «Волинь-нова». Обов’язково вкажіть
на конверті — Акція «Тисяча від «Волині»!
Як передплатити наші видання, Ви
можете дізнатися зі сторінок 3 і 32 нинішнього випуску «Так ніхто не кохав». Також
там знайдете список переможців акції для
передплатників на IV квартал 2021 року.
І, будь ласка, зауважте: гроші переможцям працівники редакції доставлятимуть особисто або поштовим переказом. Тож нікому ні за яких умов

не називайте по телефону реквізити своєї банківської картки!

Ваш номер мобільного:

Т
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l ДЛЯ ДУШІ

Китайський імператор,
р, передчуваючи
наближення смерті, вирішив видати заміж
свою єдину дочку. Вона була не лише
найелегантнішою, але й перевершила
вершила
вродою і розумом усіх дівчат імперії.
мперії. Та була
в неї одна вада: ні за які гроші не хотіла
виходити заміж
Бруно ФЕРРЕРО,
італійський католицький священникмонах, оповідання з книги «365
коротких історій для душі»
(видавництво «Свічадо»)

Проте, розуміючи, що це так важливо для батька, вона пообіцяла, що вийде
заміж, однак лишень за того юнака, який
подарує їй небесну троянду. Всі претенденти, щойно дізналися про це бажання
імператорської дочки, одразу почали
наввипередки шукати цю квітку. Старання більшості з них були марними. Тільки
троє прийшли з трояндами.
Першим був заможний купець, багатший від самого імператора. Він звернувся до найславнішого алхіміка світу
і той за допомогою таємних фільтрів і
кольорових розчинів змінив білий колір квітки на блакитний. Не гаючись,
купець приніс її до палацу імператора.
Побачивши її, дочка імператора зблідла, однак, пильніше приглянувшись,
сказала:
– Якби на цю квітку сів метелик, він

Фото із сайту pixabay.com.
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Небесна троянда
зразу ж оттруївся б, –
і з огидою
ю
відкинула
ла
її.
Другим
кандидатом
том
був генерал
ерал
імператорського війська.
йська.
Він
попросив
опроссив
найславетнішого
тнішого у

“

Заможний купець звернувся
до найславетнішого
алхіміка світу і той за
допомогою таємних фільтрів
і кольорових розчинів
змінив білий колір квітки на
блакитний.

світі золотаря виготовити для нього небесну троянду з сапфіру. Коли дочка імператора звернула погляд своїх чорних, як
ніч, очей на оксамитово-блискучу троянду,
то промовила:
– Тату, хіба ти не бачиш, що це зовсім не
троянда, а звичайний
крокус у формі троянди?
Третім
кандидатом був син першого
міністра,
красивий,
ґречний і симпатичний юнак. Він наказав
«Щономера — по ТИСЯЧІ — за Любов до
найкращим митцям
«Волині»!
держави, щоб за три
місяці зробили для
Річні передплатники комплекту (індекс 86772)
або 4 наших видань окремо гратимуть аж 208 варіантами!
нього небесну троянду з найтоншої порцеляни.
Читайте
– Я візьму її, бо вона
нас
гарна, – сказала дочка
24 години
імператора, – але й це
поспіль
всього лиш цяцька.
VOLYN.COM.UA
Отак
відкинула
вона і третього кандидата.
Одного
літнього
вечора, зачаровано
споглядаючи з вікна

«Придивіться уважніше, і ви побачите її чудовий
небесний відблиск».

захід сонця, дочка імператора почула чарівний голос. Він належав молодому поетові, який прогулювався перед її вікнами.
Раптом їхні погляди пересіклися. Вони
довго безмовно дивилися одне на одного.
Згодом чоловік тихо промовив:
– Я хочу одружитися з тобою.
– Ох, – вирвалося в дівчини, – але я дочка імператора і оголосила, що вийду заміж
за того, хто принесе мені небесну троянду.
Дотепер це нікому не вдавалося.
– Байдуже, я принесу, – сказав
поет.
Наступного ранку юнак зірвав у саду
білу троянду і приніс імператорові. Той,
сміючись, передав її дочці. А вона взяла
квітку і спокійно промовила:
– Нарешті небесна троянда!
Імператор на мить онімів від здивування. Міністри і придворні почали перешіптуватися:
– Та це ж зовсім не небесна троянда.
Імператорська дочка запитала їх:
– Невже ваші очі справді не бачать? Це
небесна троянда, запевняю вас. Придивіться уважніше, і ви побачите її чудовий
небесний відблиск.
Усі замовкли. Дочка імператора вийшла
заміж за поета, і вони прожили щасливе
життя.
Правдиво бачити можна тільки серцем. Треба лишень йому більше довіряти.

volyn.com.ua

Чим задобрити Чорного Водяного Тигра?
l НЕХАЙ СМАКУЄ! Досвідчені господині, заздалегідь дізнавшись про тотем

наступних дванадцяти місяців, уже зараз складають новорічне меню,
адже кажуть, що від того, які страви будуть на святковому столі,
залежить благополуччя й удача у прийдешньому році. Особиста справа
кожного — вірити в подібні прикмети чи вважати їх нісенітницями. Якщо
ви хочете з перших хвилин сподобатися покровителеві наступного
року і сподіватися на його прихильність — може, варто прислухатися
до порад. Іншим же просто стануть у пригоді рецепти смачних наїдків

А господарем 2022-го буде Чорний
Водяний Тигр. Ця горда і незалежна тварина є хижаком, основна його
їжа — м’ясо. Тож, аби догодити майбутньому покровителю року, подбайте про різноманіття м’ясних страв для
новорічного застілля. Звісно, найбільше сподобається Тигру м’ясо, приготоване на відкритому вогні: шашлики або стейки чи ковбаски на грилі.
Та не всі мають таку можливість, тому
підійдуть і тушковані, варені, запечені м’ясні страви, всілякі нарізки з ковбас, копченостей, салати з курятиною,

шинкою тощо. Можна сміливо використовувати й молочні продукти: всілякі сири, вершки, масло.
Хоч у природі тигр не схильний
до риболовлі, тотем-2022 не буде проти
рибних страв і смакоти з морепродуктів. Як стверджують знавці китайської
міфології, він дуже допитливий і йому
буде цікаво скуштувати нові страви.
Головне — щоб наїдки були ситними
і мали красивий вигляд, адже Тигр —
царствена особа і звик їсти тільки добірні і якісні продукти.
А ще, кажуть, не зайве приготувати

«Так ніхто не кохав»

Фото із сайту 1000.menu.

Фото із сайту novij-rik.pp.ua.

одну зі страв у формі господаря року —
тоді він зрозуміє, що застілля приурочене саме йому.
Жодне свято не обходиться без різноманітних десертів та фруктів. Бажано, щоб вони були яскраві — оранжевого, червоного або жовтого кольорів.
Це стосується також напоїв. Тигру сподобаються натуральні соки з персиків,
яблук, ананасів, апельсинів, мандаринів,
а також усілякі вина, особливо будуть
доречні червоні і шампанське. Єдине,
від чого застерігають астрологи, — алкоголю не повинно бути надто багато.
Фото із сайту vesti.dp.ua.

l АНЕКДОТИ ДО ТЕМИ
:)) :)) :))
Ресторан. Новий рік. Пів на першу ночі.
— Офіціанте, що за біфштекс ви мені подали! Я вже пів години не можу його розрізати!
— Ви можете не поспішати, пане! Сьогодні ми працюємо до сьомої ранку.
:)) :)) :))
Дуже погано зустрічати Новий рік
у гостях! Але розумієш це тільки вдома увечері 1 січня, коли нема чого поїсти.
:)) :)) :))
Акція «Не чіпайте, це на Новий рік!» закінчилася 31 грудня. З 1 січня розпочалася
інша: «Їжте, бо зіпсується!».
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«Так ніхто не кохав»
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На Новий рік кожна дитина
на 70% складається з цукерок
і на 30% — з мандаринок,
а кожен дорослий — на 70%
із шампанського і на 30%
з «Олів’є».

Фото із сайту pinterest.com.

«ГАРМОШКА» ЗІ СВИНИНИ
Інгредієнти: 0,5 кг свинини, 200 г
твердого сиру, 2 помідори, 3 зубчики
часнику, сіль та перець — до смаку.
Приготування. Сир і помідори покраяти на тонкі скибочки, часник —
пластинками. У шматку свинини зробити
глибокі надрізи на відстані 1 см один від
одного, не дорізаючи до кінця на 1,5–
2 см. Натерти сіллю, перцем, спеціями
(за бажанням) зовні і всередині, у надрізи вкласти скибочки сиру, помідорів
і часнику. Загорнути свинину у фольгу,
покласти у форму для запікання і готувати в духовці за температури 180 градусів.
Через 45 хвилин розгорнути фольгу і запікати ще 15 хвилин.

РЕБЕРЦЯ У ФРУКТОВОМУ МАРИНАДІ

20

СОКОВИТЕ М’ЯСО ПІД ШУБОЮ

Інгредієнти: 1 кг свинячих реберець,
1 цибулина, 1 ст. л. гірчиці, 3 ст. л. соєвого соусу, 3 ст. л. олії, 1 ст. л. винного оцту,
2–3 зубчики часнику, 300 г ківі, 2 ст. л. цукру, 1 ч. л. червоного меленого перцю,
1 ч. л. чорного перцю, щіпка солі.
Приготування. З ківі зняти шкірку,
розрізати на кілька частин, покласти
в чашу блендера і подрібнити на кашку.
Часник розтерти у ступці або пропустити через прес, додати до ківі. Перекласти
суміш у глибоку ємність, до фруктового
пюре додати соєвий соус, олію, винний
оцет і гірчицю, посолити-поперчити, ретельно перемішати. Промити реберця,
викласти їх у готовий соус і залишити
маринуватися на 3 години. Потому перекласти все на деко і запікати у попередньо розігрітій духовці при 180 градусах упродовж 1,5 години. При подачі
на святковий стіл готові свинячі реберця
можна прикрасити зеленню (листям салату, петрушкою або кропом).

ЯЛОВИЧИНА З БОЛГАРСЬКИМ ПЕРЦЕМ
Інгредієнти: 800 г яловичини, 2 цибулини, 3 болгарські перці різних кольорів,
2 помідори, 2 ст. л. кетчупу, 100 мл води, сіль
та перець — до смаку, олія для смаження.
Приготування. М’ясо покраяти тонкими брусочками, цибулю — півкільцями, перець — смужками. Помідори
порізати кубиками. Розігріти сковорідку
з олією, всипати м’ясо і цибулю та обсмажувати на великому вогні 5–7 хвилин. Потім влити воду, зменшити вогонь
до мінімуму і тушкувати 50 хвилин, після
чого додати перець, помідори і кетчуп.
Готувати ще приблизно 15 хвилин.

СВИНЯЧА ШИЯ, ЗАПЕЧЕНА В РУКАВІ
Інгредієнти: 1,5 кг свинячої шиї,
8–10 зубчиків часнику, 3–4 ст. л. олії,
0,5 ч. л. чорного перцю, 1 ч. л. хмелі-сунелі, 2 ч. л. крупної солі, 1 ч. л. паприки,
зелень, рукав для запікання.
Приготування. М’ясо промити і висушити серветкою. Підготувати маринад: змішати олію, хмелі-сунелі, чорний перець,
паприку, сіль та дрібно посічену зелень.
Відставити маринад на 20–30 хвилин, щоб
настоявся і олія увібрала аромати. Часник
почистити, порозрізати зубчики поздовжніми пластинками, і роблячи у шматку м’яса проколи ножем, повставляти їх подекуди у свинину з усіх боків. У глибоку ємність
покласти м’ясо, вилити на нього маринад
і залишити на 6–10 годин, щільно накривши посудину харчовою плівкою. Потому
помістити у рукав для запікання, зав’язати
його і зробити в плівці 1–2 проколи зубочисткою зверху для виходу зайвої пари.
Поставити в розігріту духовку і запікати
при 200 градусах 90 хвилин. Якщо за цей
час м’ясо не підрум’янилося, розріжте
плівку і готуйте ще 7–10 хвилин.

Інгредієнти: 0,6 кг м’яса, 300 г печериць, 0,5 кг картоплі, 2 великі цибулини
(краще червоні), 40 г вершкового масла,
200 г помідорів, 120 г твердого сиру, 2 ст.
л. майонезу (сметани), сіль та перець —
до смаку, 1 ч. л. приправи до м’яса, 1 ст.
л. олії.
Приготування. М’ясо нарізати порційними шматками, відбити з двох сторін, посипати сіллю, перцем і приправою. Скласти в миску і залишити, щоб
маринувалося. Картоплю почистити, порізати, залити водою і зварити до готовності, посоливши до смаку. Зцідити, додати вершкове масло і потовкти на пюре
(можна влити трохи картопляного відвару). Одну цибулину покраяти дрібно,
другу — кільцями. Гриби нарізати пластинками, помідори — кружальцями. Сир
потерти на крупній тертці. Обсмажити
на олії цибулю до золотистого кольору,
додати гриби і готувати, доки не випарується вся рідина. Посолити до смаку.
У форму для запікання викласти кільця
цибулі, зверху — м’ясо, змастити майонезом (сметаною), далі — смажені
гриби з цибулею, помідори, накрити
картопляним пюре, розрівняти. Форму
накрити фольгою і поставити в розігріту
до 200 градусів духовку на 30–35 хвилин.
Потому вийняти, зняти фольгу, посипати
тертим сиром і знову поставити в духовку на 10–15 хвилин, щоб розплавився
сир і утворилася апетитна скоринка.

КУРЯЧИЙ РУЛЕТ ІЗ ЧОРНОСЛИВОМ
Інгредієнти: 2 курячі філе, 70 г чорносливу, 2 ст. л. домашнього майонезу,
2 зубочки часнику, 60 г моцарели, 0,5 ч.
л. суміші перців, 0,5 ч. л. солі, 2 ст. л. олії.
Приготування. Відбийте м’ясо через
плівку, присипте спеціями з обох боків
та залиште на пів години. Промийте ретельно чорнослив, залийте окропом, через пів години воду зцідіть, а чорнослив
наріжте шматочками. Часник подрібніть.
Змастіть м’ясо майонезом, викладіть
чорнослив і часник, загорніть рулетом
та обмотайте ниткою, щоб не розвалився. Помістіть у форму, змащену олією,
та запікайте 30 хвилин при 180 градусах. Вийміть із духовки, зніміть нитку,
присипте тертим сиром та запікайте
ще 5 хвилин.

СМАЖЕНИЙ ЯЛОВИЧИЙ ЯЗИК
ІЗ СОУСОМ ТА ОВОЧАМИ
Інгредієнти: варений яловичий язик
(приблизно 150–200 г), 2 зубчики часнику, 80 мл олії, 30 мл соєвого соусу, 70 мл
вершків (20% жирності), 25–30 мл соусу
теріякі, 100 г печериць, 1 великий помідор, гілочка чебрецю, 100 г свіжомороженого овочевого міксу.
Приготування. Замаринувати вже
відварений яловичий язик, змішавши
соєвий соус, вершки і соус теріякі. У сковорідку влити олію, розігріти, вкинути
порізаний пластинками часник і подрібнений чебрець, смажити 30 секунд, тоді
додати овочі й тушкувати, помішуючи,
до готовності. Тим часом язик покраяти
скибочками, додати до овочів, влити й

ГАРЯЧА ЗАКУСКА З БЕКОНОМ
Інгредієнти: смужки бекону, чорнослив, мигдаль.
Приготування. Беремо смужки бекону, таку ж кількість чорносливу і мигдалю (смаженого). Чорнослив заливаємо
теплою водою на 30 хвилин, після чого
зливаємо воду, просушуємо чорнослив
на серветці. Всередину кожної ягоди поміщаємо по смаженому горішку мигдалю
й обгортаємо смужкою бекону. Утворені
рулетики складаємо на деко, застелене
пергаментом, і запікаємо в духовці, розігрітій до 200 °C, до утворення на беконі
красивої рум’яної скоринки.

ПІКАНТНИЙ ОКІСТ
Інгредієнти: 1–1,5 кг карбонату свинячого (краще зі шкіркою), 3–4 ст. л. майонезу, 1 ст. л. гірчиці «Діжонської», 2–3 зубочки часнику, мелені імбир та розмарин,
30 мл олії, сіль та перець — за смаком.
Приготування. Свинину промити, обсушити, шкірку нарізати акуратними ромбиками. Обсипати приправами, натерти
м’ясо часником і обмазати майонезом.
Залишити на 2–3 години в холодному місці для маринування. Перекласти свинину
у вогнетривку форму, долити 100–200 мл
води і запікати у духовці близько години,
регулярно поливаючи соком, що виділяється. Проткнути шпажкою: якщо на проколі немає червоної рідини — м’ясо готове. Нарізати на рівні шматки і подавати
до столу. На гарнір підійде картопляне
пюре, тушкована кисла капуста і навіть
маринована брусниця.

Фото із сайту smarttravels.com.ua.

на великий вогонь. Щойно закипить,
першу воду обов’язково вилити, залити
м’ясо свіжою і поставити на плиту. Після
закипання зменшити вогонь до мінімуму,
щоб бульйон сильно не кипів, а лише побулькував. Так варити приблизно 6–8 годин, поки м’ясо легко відділятиметься від
кісток, а рідина загусне. За годину до готовності в бульйон додати порізані овочі
і спеції: цибулю, моркву, петрушку, сіль,
перець, лавровий лист. Коли вистигне,
м’ясо дістати з каструлі, вручну розібрати і викласти в заздалегідь підготовлені
форми. Бульйон процідити і залити ним
м’ясо. Прикрасити морквою і зеленню.
Для повного застигання холодцю необхідно не менше кількох годин. Найкраще
поставити страву в холодильник на ніч.

ХОЛОДЕЦЬ
Інгредієнти: 1 кг свинячих ніжок,
2 морквини, 2 цибулини, 5–7 горошин
чорного перцю, 2–3 лаврові листки, 1 ст.
л. солі, корінь селери, пастернаку або петрушки.
Приготування. Свинячі ніжки потребують ретельної обробки: промити
їх під проточною водою, обсмалити над
великим вогнем, щоб позбутися щетинок, знову промити, зішкребти кіптяву,
розрубати ніжки на кілька частин, залити
водою і залишити на 2–3 години. Періодично воду слід міняти. Велику каструлю
з підготовленими ніжками і водою, що
сягає на 5 см вище за м’ясо, поставити

l АНЕКДОТИ ДО ТЕМИ
:)) :)) :))
Записка на столі: «З Новим роком, коханий!
Р. S. Розсіл у холодильнику.
Р. Р. S. Холодильник на кухні…».
:)) :)) :))
— Зробили вже закупи на Новий рік?
— Так, ящик шампанського і 2 ящики горілки…
— Знов перетворимо свято на звичайний
день?

СКУМБРІЯ, ЗАПЕЧЕНА У ФОЛЬЗІ
Інгредієнти: на 1 скумбрію — 1 помідор, 1 невелика цибулина, кріп, петрушка, базилік, сіль, перець — усе за смаком.
Приготування. Рибу випатрати, відрізати голову, плавники і хвіст, промити
її в холодній воді. Обсушити скумбрію
паперовим рушником. Цибулю і помідори покраяти кружальцями. Рибу також
розрізати на 5–6 шматочків однакової
товщини і перекласти їх на фольгу, «реконструюючи» рибу. Поміж шматочками
скумбрії повставляти петрушку, кріп, базилік, кружальця помідора і цибулі. Комбінувати вставки можна за власними упо:)) :)) :))
1 січня, чоловік у магазині:
— А хліб у вас свіжий?
— Ні, торішній!
:)) :)) :))
На Новий рік кожна дитина на 70% складається з цукерок і на 30% — з мандаринок,
а кожен дорослий — на 70% із шампанського
і на 30% з «Олів’є».
:)) :)) :))
Лист Дідові Морозу: «Дідусю Морозе, я
на дієті, і тому мені не можна солодкого… Пришли мені, будь ласка, ящик напівсолодкого!».

добаннями. З усіх боків обсипаємо рибу
приправами, перчимо і солимо, щільно
загортаємо у фольгу, кладемо на деко
або решітку і запікаємо при температурі
180–200 градусів близько 30 хвилин. Готову скумбрію дістаємо з фольги й обережно викладаємо на блюдо. Подаємо
з овочами та картоплею.

ЗАПЕЧЕНІ РУЛЕТИ З ЛАВАША
ІЗ СЬОМГОЮ ТА СИРОМ
Інгредієнти: 0,5 кг філе сьомги або
горбуші, 2 листки вірменського тонкого
лаваша, 180 г твердого сиру, невеликий
пучок кропу, невеликий пучок петрушки,
2,5 ст. л. лимонного соку, 5–6 ст. л. оливкової олії, 0,5 ч. л. солі, 0,5 ч. л. чорного перцю, 1 ст. л. зернистої гірчиці, 1 ст. л. меду,
1 ч. л. улюблених спецій (прованські трави, базилік тощо).
Приготування. Рибу розробити
на філе, ретельно вибравши кісточки.
Порозрізати на невеликі тонкі смужки
(завширшки до 1 см). Нарізку посолити й
поперчити, перекласти в глибоку миску,
полити соком лимона, змішаним з оливковою олією, і поставити на годину в прохолодне місце. Тим часом приготувати
соус. Ретельно промити зелень і подрібнити її. Сир потерти на тертці. В окремому
посуді змішуємо інгредієнти для заправки: столову ложку лимонного соку, ложку оливкової олії, ложку гірчиці і ложку
меду. Лаваш змастити оливковою олією,
посипати спеціями, накрити ще одним
листом лаваша, рівномірно розподілити на ньому шматки замаринованого
філе, не доходячи з одного краю лаваша
на 4 см. Рибу посипати тертим сиром і подрібненою зеленню. Щільно згорнути лаваш у рулет, розрізати його на шматочки
завширшки 2,5 см. Щоб рулет не втратив
форму, ніж має бути дуже гострим. Деко
змастити або застелити пергаментом
для випічки. Викласти шматочки рулета
на деко. Зверху полити гірчичною заправкою і готувати в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці протягом
20–25 хвилин. Готові рулетики подавати
гарячими, виклавши на листя салату.
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соус, у якому він маринувався, і протушкувати все разом кілька хвилин. Подавати з овочами і соусом.
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l ЖИТТЯ ЯК СЕРІАЛ «Має бути син!» – сказав Петро,
коли дружина Міля завагітніла. – «Кого Бог
пошле, той і буде». – «Навіть не думай дівку
народити!».
Міля народила доньку. Петро, дізнавшись,
добряче напився. В селі думали: від щастя.
Насправді ж він заливав оковитою злість.
Ще маленької не бачив, а вже не любив її.
Із пологового Мілю забирали батьки. Вона
плакала. Молоденька медсестра гадала: від
радості. Насправді ж – від душевного болю
через дурну чоловікову впертість
Ольга ЧОРНА

о, зраднице? — зустрів Мілю на ґанку
захмелілий Петро. —
Нормальні жінки хлопців народжують,
а ти…
Маленьку назвали Любою. Мілина
мати сумно жартувала: «Нелюба Люба».
Петро жодного разу не взяв доньку
на руки. Щоб не чути її плачів, перебрався в літню кухню. Батьки опам’ятовували
чоловіка. Але не було ради на його затятість.
Коли Любі виповнилося шість, на світ
з’явився Антон. Петро хвалився сином.
Пригощав усіх у сільській забігайлівці.
На запитання про доньку відмахувався:
мовляв, вона його не цікавить. Люба ж
побоювалася батька. Навіть коли він
проходив повз неї, душею відчувала
його холод і нелюбов. Коли Антон почав
ходити, Люба мусила глядіти брата.
— Мілю, дитині треба уроки вчити,
а не нянькою бути, — казала мати. —
Просила я колись тебе: не спіши у вісімнадцять літ заміж, та ще й за навіженого
Петра. Та й він зеленим був. Щойно з армії повернувся — вже на женячку потягнуло.
Міля, щоб не накликати чоловікового
гніву, ігнорувала материні зауваги.
— Якщо будеш в усьому потакати й годити Петрові, він тобі на голову
сяде, — не вгавала мати. — Він уже гріх
за Любу має. Хто таке видів, щоб рідну
дитину так не любити? Он Каленики вдочерили малу після смерті сестри. Дбають
про неї. Дівча Каленичиху матір’ю називає, а Каленика — батьком. А твій…

—Щ

— Мамо, не лізьте в наше
з Петром життя!
Здавалося, від батька передалася
Антонові нелюбов до сестри. Усі свої
провини брат перекладав на Любу.
Радів, як батьки вчергове сварили її.
Люба ж поспішала стати дорослою. Чекала, коли отримає атестат і покине дім.
Назавжди.
Їй не справили нової випускної сукні — позичили в родички. І босоніжки
в Люби були трохи поношені. На випускний батько не прийшов. Інший радів
би, що у доньчиному атестаті майже
все — відмінно. Та Петрові байдуже. Антон же до науки не надавався: крім трі-

“

Просила я колись тебе:
не спіши у вісімнадцять
літ заміж, та ще й
за навіженого Петра.

йок, у щоденнику більш нічого не було.
Бабуся дала Любі гроші на дорогу,
коли та їхала вступати до педагогічного
училища, і благословила внучку. Міля ж
сказала:
— Я не маю за що тебе вдягати-взувати, коли будеш вчитися. Спершу треба
було заробити, а потім про науку думати.
— Їдь-їдь, дитино, — втрутилася
у розмову бабуся. — Поки живу, буду
помагати. А ти, Мілю, побійся Бога…
Не знаєш, до кого на старості доведеться голову прихилити…
…Люба збиралася заміж за брата подруги-одногрупниці.
— Нащо те весілля потрібне? — каза-

Фото із сайту clutch.net.ua.
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«Мамо, чому ви мене
не любили?»

Мілина
мати сумно
жартувала:
«Нелюба
Люба».

ла їй Міля. — Одні витрати.
Микита, наречений, втішав обраницю. А їй було боляче та образливо. Й незручно перед Микитою та його батьками.
Маленьке чоловікове містечко стало
для Люби великим затишним світом. Микита кохав і шанував дружину. Свекруха
зі свекром називали Любу «дитинкою».
Молоду жінку поважали на роботі. Люба
працювала вихователькою в дитсадку.
Вона любила малих непосидюх. А вони
дарували тепло своїх сердечок добрій
Любові Петрівні.
Згодом у родині з’явилася на світ Наталочка. Свекор величезними ручищами ніжно брав крихітку і примовляв:
— На мене схожа. Дідусева внучка.
Ач, мій ніс…
Люба плакала від радості. Такої любові вона не знала від рідних.
У село Люба з чоловіком навідувалась заради бабусі. Коли ж старенької
не стало, відчула: її тут ніхто не чекає.
Мати з батьком переймалися тільки
Антоном. Розпещений син одружуватися не поспішав. Та й дівчата від Антона
швидко тікали: не витримували його
запального характеру та зарозумілості.
В Антонових друзях були перші дебошири на селі. До роботи парубок не брався.
І потреби не було. Батьки щедро спонсорували його «кишенькові витрати».
…Антон не хвилювався за материне
здоров’я, коли та занедужала. Злостився, що лікування потребує багато грошей. Що тепер не може йому догоджати.

l ЧОЛОВІЧИЙ ПОГЛЯД Я навчився жити у шлюбі. Це не
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Слова, яких нам
не казали батьки
так, як пишуть у книгах і показують у серіалах
В’ячеслав ПРАХ,
письменник,
автор популярних
любовних романів і
ліричних оповідань

априклад, я не знав,
що шлюб — це не тільки красиве весільне
плаття, обітниця вічної любові,
закохані очі нареченої, а ще й
рахунки за електрику, розподіл сімейного бюджету нехитрим, але мудрим і фінансово
грамотним шляхом: мої гроші
— це наші гроші, її гроші —
це тільки її гроші. Я не знав,
що шлюб — як другий батько,
навчить усьому, починаючи
з того, як правильно класти
плитку, клеїти шпалери, і закінчуючи тим, як розбирати і
збирати пральну машинку. До
речі, після чотирьох літ шлюбу
я раптом несподівано усвідомив, що можу підпрацьовувати сантехніком…
Я не знав, что дружина — то
не лише вічна коханка, жриця
любові, а ще й великий сірий
кардинал. Останні кількі років
почав помічати, що зазвичай
серйозні рішення, які ми приймаємо вдвох, вона вже давно прийняла сама і спокійно
жде, коли я нарешті дійду до
істини. Не знав, що розумна
жінка — це не тільки відкрита бібліотека (бери — і читай,
пізнавай, будь розумнішим), а
ще й вічний копняк під зад: не
сиди, дій, розвивайся, ми маємо жити краще. Немає більш
переконливого мотиватора,
ніж дружина! Повірте, я слухав
лекції Кійосакі, Грейс, Робіннсона, але так, як подає інформацію дружина, не подає ніхто.
Якщо у тебе щось не виходить,
значить ти недостатньо мотивований…
Я не знав, що кохання кудись зникає з роками, точніше,
що не буває вічної любові, яку
можна було б раз запалити, а

Н

затим до кінця життя насолоджуватись нею. Кохати роками
— це означає постійно закохуватись. Знову і знову… Попри
кривду, непорозуміння, біль.
Любов гине в душах тих, хто не
вміє прощати. І пробуджується
раз по раз в душах тих, хто здатен відпускати образи незважаючи ні на що.
Я не знав, що отримуючи
дружину, я отримую психолога, найкращого друга, незмінну коханку, вічного союзника
в будь-якому конфлікті, мудреця і дитину в одній особі.
В ті моменти, коли, здається,
що мене не зрозуміє ніхто на

“
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Люба навідувала Мілю в лікарні. Запитувала, чи
приїжджав Антон.
— Він не має часу.
— Може, на роботу пішов?
— Де в селі добру роботу знайти?
— Мамо, чому ви мене не любили? І не любите.
Ні ви, ні батько.
Міля мовчала. Бо що мала відповісти? Що все
життя годила й потакала чоловікові, а потім — синові? Боялася, аби любов до доньки не відштовхнула
Петра? Хоча він, чула пересуди, потай бігав до Зойки-зоотехнічки. Міля чоловіка на зраді не застукала.
Але зауважила, яким нахабним поглядом дивилася
на неї Зойка. І співчутливо — односельці. Що Антон,
коли занедужала й не мала дати грошей на чергову примху, ледь руки на неї не підняв? Що розуміє:
ні чоловікові, ні синові вона, хвора, не потрібна? Що
не може попросити пробачення у неї, Люби? Сама
не знає, звідки така впертість? Що довгими безсонними ночами вимолює в Бога не прощення і здоров’я, а смерті?
Люба чекала, що скаже мати. Вона ж вдала, що
заснула. Дочка тихенько вийшла з палати. Міля розплющила очі…
Із першими зазимками не стало Мілі. Після похорону до Люби підійшов брат:
— Ти того… не забувай, що батька маєш. Випрати, хату побілити мусиш.
— Твоя сестра нічого не мусить, — втрутився в розмову Микита. — До цього часу ти її у гості
не запрошував.
— А я не в гості запрошую. Батькові хто допомагати буде?
— Ти!
Петро до доньки ні на похороні, ні після похорону не підійшов. Наче Люби й не було. …Антон невдовзі перебрався жити на друге село до колишньої
пасії, яка овдовіла. Батько зостався сам.
Антон навідувався до Петра, коли той отримував
пенсію. Вділяв синові дещицю грошей — і він ішов.
А Петро чекав, коли добра сусідка Настя принесе
миску гарячого борщу чи супу.
— Ти б, сусіде, з Любою помирився, — якось мовила жінка. — І внучка Наталя у тебе слічна…
Чоловік лиш махнув рукою.
…Петро посковзнувся на ґанку під час першого
заморозку. З лікарні вернувся в холодну порожню
хату. Син жодного разу не провідав батька. Зате
не забув прийти у «пенсійний» день.
— Антоне, хіба ти не знав, що я у шпиталі?
— Часу не мав. І до району тепер недешево добиратися. Ти Любі дай знати, щоб приїхала. Випере,
зварить щось.
Петро промовчав…
Якось Петро зібрався до містечка, де жила
донька. Ось її будинок. Великий, добротний. На подвір’ї — дорога автівка. Кругом порядок. З хати вистрибнуло маленьке дівча. Любина внучка, а його
правнучка. Петро почухав потилицю. Він не поїхав
на весілля, коли Люба віддавала заміж Наталю.
Вслід за малою вийшли Люба з Микитою, взяли
маленьку за руки…
Петро кілька разів прошкутильгав туди-сюди.
Розболілася нога. В животі млоїло від голоду. Ступити на доньчине подвір’я не наважився…

Немає більш
переконливого
мотиватора,
ніж дружина!

світі — підходить жінка, мовчки слухає і розуміє. Я не знав,
що вислів Булгакова: «Той, хто
любить, повинен розділяти
долю того, кого він кохає», – я
по-справжньому збагну тільки
у шлюбі. Той, хто любить, завжди переймає біль того, кого
любить, — це істина.
Я не знав, що закон щасливого шлюбу — це від початку
вибрати для себе відповідну
людину і будувати з нею стосунки на абсолютній довірі та
повазі. Ніщо так не розслабляє
жінку, як довіра до чоловіка і
впевненість у завтрашньому
дні. Ніщо так не розслабляє
мужчину, як відсутність копняка під зад!
Я не знав, що закохуватися
все своє життя в одну й ту ж
людину — то мистецтво... Турбота іноді цінніша за дорогі
подарунки. А звичайні дотики
й обійми красномовніше за
Шекспіра скажуть про почуття.
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Іронія долі на сучасний лад
l НЕВИГАДАНА ІСТОРІЯ Новорічна ніч – час чудес і разючих
змін, які можуть повернути життя на 180 градусів
Олена ПАСТЕРНАК,
психолог та блогер

аташа витратила всю премію,
повністю обнулила кредитку,
залізла в борги, але купила шикарну червону шовкову сукню з відкритою спиною, золотисті туфлі на підборах
такої висоти, що можна або стояти, або
кружляти в танці, але міцно вхопившись за руку кавалера. На білизну пішло
ще стільки ж. Залишок був відкладений
на стрижку у наймоднішого в місті майстра, записуватись до якого треба за пів
року, тож довелося погодитися на потрійний коефіцієнт. Дівчина змінила окуляри на лінзи та придбала особливий подарунок для Нього.
Він був тим, заради кого варто влазити
в борги. Познайомились рік тому на конференції. Ні, звичайно, вони просто друзі. Поки що. Але вона пам’ятала його по-
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Він сам запропонував
зустріти Новий рік разом.
Не роздумуючи, погодилася.
І почала відкладати гроші.
Вона мусить його вразити,
здивувати, зачарувати.

чальника, про нові завдання на роботі…
І про найкращого друга Вальку, з яким
нерозлучні ще з дитячого садка. Щовечора чекала його повідомлень. Як п’ятикласниця, ніяковіла, якщо раптом він
називав її милою, і дуже сумувала, якщо
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Сукня підкреслювала талію, роблячи
її неймовірно тонкою, і піднімала груди.
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гляд в аеропорту, коли він узяв її за руку
й обпік подихом шию, цнотливо цілуючи
у щоку. Цілий рік спілкувались у соціальних мережах. Вона знала про нього все.
Про те, що він їв на обід, про зануду-на-

був зайнятий і не виходив на зв’язок.
Він сам запропонував зустріти Новий
рік разом. Не роздумуючи, погодилася.
І почала відкладати гроші. Вона мусить
його вразити, здивувати, зачарувати, —
згадувала синоніми. Обов’язково повинне бути ігристе, ікра в крихітних тарталетках, фрукти, невагомі тістечка з ягодами,
гуска з яблуками, заливне з язика. І вона
має бути неймовірно красивою, щоб сидіти, закинувши ногу на ногу, і щоб, побачивши її, він зрозумів, що тільки вона
гідна бути його супутницею та музою.
Той день настав. Стиліст був вартий
кожної витраченої на нього гривні, волосся лежало на голові золотистою короною. Сукня підкреслювала талію, роблячи її неймовірно тонкою, і піднімала
груди. Ноги здавались нескінченно довгими, і варто було трохи повернутись,
як у розрізі спокусливо поблискували
коліна.
Гусак у духовці вкривався золотистою
скоринкою, картопля парувала в каструлі, загорнута у ковдру, щоб не охолонула, ікра сяяла, як новорічна прикраса,
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ТАК ХОЧЕТЬСЯ БУТИ У ПАРІ
ххх

62-річний самотній, матеріально забезпечений вдівець (діти живуть окремо). Мешкаю в селі
за 25 кілометрів від Луцька. У будинку є газ, вода.
Познайомлюся із жінкою моїх років із сільської
місцевості. Мій тел. 0994681310.
ххх

Мені 32 роки, живу в сільській місцевості, не
п’ю, не курю, самотній, житлом і матеріально забезпечений. Шукаю жінку віком 25–40 років для
створення сім’ї. Дитина, якщо вона є, на заваді
не буде. З поганими звичками та заради розваги
прошу не турбувати. Мій тел. 0989058399.
ххх

Сільський чоловік, за професією будівельник,
не п’ю, не курю, нормальної зовнішності (60 років, зріст 170 сантиметрів, вага 75 кілограмів). Познайомлюся із самотньою жінкою, яка мешкає на
Волині. Мій тел. 0988728167.
ххх

Третя година ночі.
48 пропущених.
Тепер же ніхто
не відповів.

жляли, шукаючи. А коли біля ялинки
на площі Новий рік зустріли, вирішили одружитися. Будеш свідком?
— Проходьте…
Поки зголоднілі гості їли вистиглу
картоплю і засохлі бутерброди, Наташа стояла біля вікна в спальні
і рахувала сніжинки. Потім «одягла»
доброзичливу маску на обличчя
і вийшла у вітальню… Через два дні
проводжала на вокзал…
А за тиждень піднялася на поверх вище. Подзвонила у двері і простягла коробку цукерок.
— Мене Наташею звуть… Через
Стругацьких посварилися, а навіть
не познайомилися.
— Митрофанова, ти вдаєш чи
справді мене забула?! Я за тобою сидів з п’ятого класу… В новорічну ніч
усе думав: упізнаєш чи ні. Не впізнала…
— Вова? Невже?!
— А як твій гість?
— З нареченою поїхав. А я на нього рік чекала…
— Подумаєш, рік… Я тебе з п’ятого класу чекаю!
Ніколи нікого не треба шукати. Твоя людина сама знайдеться.
Можливо, вона чекає тебе поверхом вище, або вже купила квиток
у твоє купе, або недостатньо туго
зав’язала шнурівку, щоб спіткнутися в тебе на дорозі. Я вірю
в долю, вона краще знає, за який
ріг тобі завернути, щоб зустріти
кохання усього твого життя.
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ла в квартиру і набрала заповітний
номер. Третя година ночі. 48 пропущених. Тепер же ніхто не відповів.
На майданчику біля будинку теж нікого не було. Кілька разів натиснувши на кнопку повтору і прослухавши
довгі гудки, дівчина зняла сукню,
змила макіяж і впала на ліжко. Прокинулася вранці від дзвінка. Схопила
телефон: «Так, вибач, тут таке… Так,
чекаю, приїжджай».
За годину у двері подзвонили.
На порозі стояв Він. Поруч — худорлява білявка в окулярах і джинсах.
— Знайомся, це мій друг дитинства. Валька. Я вирішив зробити тобі
сюрприз — познайомити вас. Ти
тільки уяви: ніч, чуже місто, а вона
не хникала, поки ми по дворах кру-

Пишу цього листа з надією, що, може, відгукнеться на нього чоловік, який, як і я, втомився від
самотності, якому хочеться відчути підтримку у
цьому непростому житті. Сподіваюся, що зустрінеться мені людина, яка веде здоровий спосіб
життя, цінує взаєморозуміння, теплоту та щирість стосунків. Мій тел. 0687789691.

«Так ніхто не кохав»

шампанське стояло в холодильнику.
Їй чомусь здалося, що однієї пляшки
мало. Її б відкрити під бій курантів,
загадавши найголовніше бажання.
А другу — під якусь романтичну мелодію, щоб перевести дух після поцілунків. Як у кіно…
До прибуття гостя залишалося
приблизно пів години. До супермаркету і назад, якщо не буде черги, —
20 хвилин. Вискочила з дому, накинувши пальто поверх сукні. Клацнув
замок… Ключі, телефон, гроші — все
залишилося на поличці у передпокої… Світ рухнув…
…Сусідка довго не відчиняла.
Вдавала чи справді не чула? Нарешті впустила. Наташа обдзвонила всі
служби з відкриття замків, але слухавку ніде не брали. Дівчина стояла, притулившись до дверей, і слухала, як надривається її телефон.
За 15 хвилин північ до сусідки прийшов кавалер, тож, попрощавшись
і побажавши щасливого Нового
року, Наталка стояла одна на сходовій клітці. Десь на вулиці чи на вокзалі мерзла людина, яка не могла зараз до неї додзвонитися. Чому вона
не додумалась написати йому адресу? Назвала тільки станцію метро
і сказала дзвонити, а там, мовляв,
розкаже, як іти.
О, ідея! Наталя постукала в сусідні
двері — їй не відчинили. Ще одні —
тиша. Піднялася на поверх вище. З-за
п’ятих дверей виглянув молодик:
«Звичайно, проходьте. Комп’ютер
у вітальні». У напівтемній кімнаті при
свічках сиділа компанія молодих
людей. Хтось співав під гітару, хтось
жваво розмовляв. Господар увімкнув комп’ютер, дівчина ввела логін
і раптом зрозуміла, що не пам’ятає
пароль. Це було ніби вишенькою
на торті неприємностей. Вона розплакалася. Вискочила з квартири,
хлопець вийшов за нею: «Залишайтеся… Новий рік же! А вранці розберемося». — «Мені не можна вранці, — плакала Наталка. — Вранці
все скінчиться… А я цілий рік чекала». — «Ну, якщо рік чекала, значить,
рятуватимемо». Хлопець повернувся за хвилину з валізою інструментів.
— Зараз відчинимо… Не подумайте, я не домушник — інженер.
— Я й не думаю…
Наталя усміхнулася. Поки хлопець вовтузився з дверима, встигли
обговорити і кіно, і музику, і книги… Врешті так сперечалися, хто
крутіший — Стругацькі чи Айзек
Азімов, що ледь не посварилися.
Двері відчинилися. Наталка влеті-

l АНЕКДОТИ

:)):)):))
– Марусю, ти шукаєш нового чоловіка, але ще не
розійшлася зі старим?
– Йой, а ти як збираєшся купувати нові мешти, то
йдеш боса?
:)):)):))
За статистикою, понад 45% розлучень відбувається через те, що дружина перетворюється в недоглянуту, вічно невдоволену, буркотливу бабу. Однак
інші 55% розлучень відбуваються через те, що в
недоглянуту, вічно невдоволену і буркотливу бабу
перетворюється чоловік.
:)):)):))
Одна панянка опублікувала допис у фейсбуці:
«Перегоріла лампочка, треба поміняти. Чоловіки,
допоможіть! Help! SOS!». Перший коментар: «Зробив
репост по всіх групах. Чим зміг – допоміг. З тебе –
кава»...
:)):)):))
– Чим ти займався сьогодні, любий?
– Їздив по довідку для університету, дорогою до
батьків навідався, завіз продукти, потім – на роботу.
– А я думала, ти за мною скучав...
– Пробач, я постійно забуваю правильну відповідь...
:)):)):))
– Синку, я не проти твого одруження. Але мушу
запитати: ти знаєш, чи вона хороша господиня?
– Тату, ти подивися, яка в неї фігура!!!
– Її фігурою ти будеш милуватися хіба що в медовий місяць, а їсти її борщ – усе життя.
:)):)):))
Подружжя свариться. Чоловік гримнув кулаком
по столу:
– Хто в домі господар?!
Жінка:
– Ну я. І шо?
– Ні-ні, нічого... Я тільки уточнив...

25
¹12

volyn.com.ua

«Так ніхто не кохав»

Гороскоп кохання на грудень
l ЩО ВІЩУЮТЬ ЗОРІ? Перший місяць зими дасть змогу більшості знаків попрощатися

зі старими негараздами, вирішити конфліктні ситуації й потрапити в дивовижні
пригоди
ОВЕН
В особистому житті можливі зміни. Самотні
мотні
Овни повинні покластись на свою інтуїцію,
ію,
яка допоможе обрати надійного партнера.
а.
Якщо ви наважитеся на серйозні стосун-ки — будьте певні, вони будуть міцними.
Для тих, хто у парі, це гарний час, адже
е
конфліктів не передбачається.
Одружені представники цього знака будуть тішитися сімейним затишком. У цей період
можна організувати ремонт чи значну покупку. Новий рік краще відсвяткувати в домашній атмосфері з родиною.

ТЕЛЕЦЬ
Велика ймовірність, що самотні представставники цього знака зустрінуть у цей період
од
свою другу половинку, якщо, звісно, про-являть ініціативу.
Для тих, хто перебуває у стосунках, цей
й
місяць ідеальний для подорожей та зміни
и
житла. Вас очікує багато романтики та ноових вражень.
Сімейних Тельців чекає нелегке випробуванобування. Якщо ви зустрінете свою колишню кохану людину або шукатимете зустрічі, нинішні стосунки будуть приречені на провал.
Визначтеся, чого ви дійсно хочете.

БЛИЗНЮКИ
У самотніх представників цього знака
нака
з’явиться шанс знайти своє кохання.
Закоханим Близнюкам не варто псуувати стосунки своїми необґрунтованими
и
підозрами та ревнощами. Краще частіше
е
влаштовуйте романтичні вечори. У груд-ні на вас чекає серйозний крок, який дасть
ть
змогу максимально зблизитися з партнетнером.
Одружені Близнюки по-справжньому зможуть відчути, що
таке сімейні цінності. Вас приємно здивує кохана людина. Намагайтеся частіше проводити час разом.

РАК

26
¹12

У самотніх Раків може розпочатися дивоивовижна історія кохання, гідна голлівудського
го
сценарію. Якщо хочете міцних стосунків,
в,
то доведеться навчитися висловлювати
и
свої почуття.
Тим, хто уже знайшов собі пару, десьь
треба переступити через себе, але в резулььтаті ви зрозумієте, що саме це необхідно для
довготривалого союзу.
Сімейні представники цього знака зараз можуть потрапити
під вплив коханої людини. Якщо захочете щось зробити наперекір, на вас посиплеться шквал невдоволення. Не дозволяйте
нікому маніпулювати вами.

ЛЕВ
Для одиноких представників цього знака
грудень буде не дуже яскравим. Звичайно,
но,
комусь пощастить із доленосним знайоммством, проте більшості на це розраховува-ти не варто.
У любовних стосунках Левам слід шу-кати баланс. Вони занадто ревниві та неетактовні і можуть сильно образити партнера.
ра.
Щоб не виникали сварки, доведеться змінюванюватись. Як тільки дозволите собі розслабитися — відразу напруга
зникне і ви насолоджуватиметеся цими взаєминами. Друга половинка тільки й чекає на можливість порадувати вас.
Сімейні представники цього знака будуть зайняті домашніми клопотами. Пройдіться разом по магазинах чи просто сходіть у кафе — таким чином згладите наявні конфлікти та зміцните довіру.

ДІВА
Якщо самотні представники цього знака
хочуть закохатися — то ловіть момент. Ви
зустрінете саме ту людину, яка змусить
ь
серце битися частіше. Стосунки розвива-тимуться стрімко та пристрасно. Але будь-те обережні, бо все так само швидко може
е
закінчитися. Намагайтеся спочатку тримаати дистанцію, щоб краще пізнати людину.
Сімейне життя Дів налагодиться — їм вдасться порозумітися зі своєю половинкою та родичами, які віддалилися.

ТЕРЕЗИ
У стосунках для Терезів важлива довіра,
віра,
тому самотні представники цього знака ретельно вибиратимуть партнера, але тут гооловне не переборщити з перевірками.
Той, хто має пару, буде готовий зверну-ти гори заради коханої людини. Однак мо-жуть виникнути труднощі та непорозумінння, але ситуація швидко стабілізується.
У сімейних справах усе непросто. Терезам
зам доведеться закінчити ремонт, розібратися зі старими
боргами та посилено займатися вихованням дітей. Ви відчуєте
себе самотніми через те, що не отримуєте достатньої допомоги. Із цього приводу можуть виникнути розбіжності із вашою
половинкою.

СКОРПІОН
Самотнім Скорпіонам не варто цього місяця розраховувати на серйозний роман,
н,
на вашому горизонті, на жаль, не зустрінеть-ся надійна людина. Не виключений легкий
й
флірт, який помітно підвищить самооцінку.
Ті, хто має кохану людину, зуміють взяти
ти
себе в руки та стануть сміливішими у стосунках.
ках.

Самотні мають бути більш розбірливими
ивими
у взаєминах. Ймовірно, ви ігноруєте знаки
аки
уваги небайдужих до вас людей та занаддто багато часу приділяєте не тим особам..
Полюбіть себе та надайте перевагу здоро-вим стосункам.
Деякі Стрільці не можуть абстрагуваатися від попередніх взаємин, що помітно
тно
посилить сварку з партнером. Намагайтеся
йтеся
не жити минулим і не шкодувати за втраченим.
Одружені досягнуть певної стабільності в житті й почнуть
насолоджуватися нею повною мірою. У перший зимовий місяць у стосунках усе буде просто та зрозуміло.

КОЗОРІГ
Одинокі представники цього знака стануть
тануть
більш рішучими, енергійними та впевненими
ми
в собі. Завдяки цьому їм вдасться зав’язати
и
нові знайомства з різними людьми, серед
д
яких, ймовірно, буде майбутній партнер.
Закоханим потрібно налагодити інти-мну частину стосунків. Обов’язково знааходьте час, щоб побути вдвох — це сприятятливий момент для романтики.
Одружені Козероги будуть вирішувати сімейні проблеми.
Ймовірно, доведеться пережити кризу перехідного періоду.
Вашій половинці знадобиться моральна підтримка. Постарайтеся завжди бути поруч і надавати їй допомогу, коли це необхідно.

ВОДОЛІЙ
Самотні Водолії візьмуться за старе. Зараз
ні в якому разі не можна потрапляти в лююбовний трикутник. Поруч багато вілььних особистостей, які готові побудувати
и
з вами здорові стосунки, просто ви їхх
не помічаєте.
Ті, хто у парі, ймовірно, рідко демоннструють свої почуття коханій людині — від
цього і виникають непорозуміння. Виправити
равити
ситуацію допоможе романтика.
Сімейне життя у представників цього знака буде дещо
напружене. Вас можуть звинуватити в невірності та брехні.
Влаштуйте своїй половинці незабутній вечір, який доведе
ваше кохання.

РИБИ
Самотні зустрінуть кохання в найнеочікуваікуванішому місці. Саме чарівністю та харизмою
ою
ви зможете підкорити людину, яка захочее
поєднати з вами своє життя.
Закохані Риби порадують партнераа
улюбленими стравами, захопливими про-гулянками та просто приємними сюрприизами. Особливу увагу приділіть романтиці.
иці.
Ваша кохана людина це гідно оцінить.
Одруженим не варто брати на себе всю відповідальність
за сімейні справи. Просто розподіліть обов’язки. Не намагайтеся зробити неможливе. Залучіть своїх близьких та кохану
людину. Тоді знайдеться час і для романтики.
За матеріалами sylnaukraina.com.ua, mirkosmosa.ru.

l ШПАРГАЛКА ДЛЯ ДВОХ Виявляється,
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СТРІЛЕЦЬ

З якого боку ліжка
повинна спати дружина
від цього залежить сімейна гармонія
Мирослава СЛИВА,
tutkatamka.com.ua

е у первісних людей сторона мала значення. Жінка – зліва. Адже правою рукою чоловік тримав
зброю, якою мав захищати своїх рідних від хижих
звірів та ворогів. І діти мали своє місце – зліва від мами. І
дитяча колиска – теж зліва.
Згідно з народними повір’ями, жінка має перебувати
зліва, адже там серце чоловіка.
Вчені давно встановили, що мозок чоловіка і жінки працює не зовсім однаково: ліва півкуля мозку активніша у чоловіків, вона відповідає за мислення та контролює праву
половину тіла, а в жінок активніша права півкуля, яка відповідає за емоції та пов’язана з лівою половиною тіла.
Чоловіки переважають за інтелектуальними якостями,
жінки ж сильніші психологічно. Щоб взаємно доповнювати
та підтримувати одне одного на енергетичному рівні жінка
повинна бути ліворуч від чоловіка. Так подружжя єднатиметься в одне ціле, взаємно підсилюватиме слабкі сторони
одне одного.
За церковними традиціями, наречена також стоїть з лівого боку від нареченого. Це пояснюється розташуванням
ікон у церкві – ліворуч від вівтаря знаходиться образ Діви
Марії, а праворуч – образ Ісуса Христа.
А ви звертали увагу, з якого боку ви стаєте біля свого
чоловіка, гуляючи в парку, займаєте місце в ресторані чи
лягаєте спати в подружнє ложе? Якщо все навпаки, відбуватиметься роз’єднання та розрядка вашої пари. Простіше
– чоловік і жінка міняються місцями в енергетичному плані, тому й виконують не свою роль у сімейній парі, що не
може не позначитись на гармонійності подружжя. Часто
ми бачимо, як жінка тягне на собі всі хатні турботи, а чоловік поводиться не надто гідно як для звання глави сім’ї.
Це відбувається тому, що на підсвідомому рівні жінка
сприймає його як дитину, яка не здатна ухвалювати рішення та розв’язувати проблеми.
Проведіть аналіз своїх стосунків. Чи все у вас гармонійно, з якого боку ви весь час знаходитесь: зліва
чи справа від коханого? Якщо все не так гладко – можливо, потрібно просто змінити полярність та стати на
своє місце поруч із чоловіком?

Щ

«Так ніхто не кохав»

Сімейні представники цього знака зможуть влаштувати
собі справжній відпочинок зі своєю половинкою.

Фото із сайту lightfieldstudios.net.

«Обійми мене, обійми мене, обійми...
Так лагідно і не пускай» (Святослав Вакарчук).

27
¹12

volyn.com.ua

«Так ніхто не кохав»

«Розкажи
мені,
розкажи,
любиш ти
чи ні...»
l ХОЧЕТЕ – ВІРТЕ, ХОЧЕТЕ – ПЕРЕВІРТЕ

Як поводяться представники
різних знаків Зодіаку, коли
закохуються

Фото із сайту clutch.net.ua.

ОВЕН
Вони не звикли приховувати своїх почуттів. Представники цього знака беруть
ініціативу в свої руки, намагаються проводити якомога більше часу з людиною, до
якої не байдужі, ближче пізнати її. Їм подобається бути разом: мандрувати, просто гуляти, дивитися фільми, веселитися.

ТЕЛЕЦЬ
Тельці по натурі дуже хитрі: коли вони
закохуються, то починають балувати
свою симпатію різними знаками уваги,
але при цьому вишукують такий спосіб,
який дасть їм можливість вивідати, що в
цієї людини на думці. Якщо вам вдасться
зачарувати Тельця – значить, вам притаманний особливий шарм.

БЛИЗНЮКИ
Близнюки дуже нерішучі й сором’язливі. Вони ніяковіють, червоніють, розгублюються поруч із тими, в кого закохані,
не знаходять потрібних слів, а це якраз і
видає їхні почуття. Невпевнена поведінка й опущені додолу очі красномовніше
за них розкажуть про те, що в них на серці.

РАК
Представники цього знака – життєрадісні особистості, які можуть бути стриманими і при цьому залишатися активними. Вони зачарують вас своїми іронією
і сарказмом так, що ваші почуття до них
посиляться, і ви почнете ще більше за
ними сумувати під час розлуки.
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Нехай зорі вам віщують тільки кохання!

ЛЕВ
Леви за гороскопом, як і леви в приро-

ді, рішуче захищають тих, у кого закохані.
Вони відверті й відкриті, завжди всіма силами намагаються показати своїй другій
половинці, що віддані їй. Не соромляться
демонструвати власні почуття на публіці.

ДІВА

“

Якщо він знаходить для вас
час, хіба вам потрібні ще
якісь пояснення щодо його
мотивів?

Поруч із людиною, в яку закохані,
представники цього знака намагаються
поводитися так, немов вона їх зовсім не
цікавить. Саме їхня байдужість, вдавана
відсутність інтересу привертає до них
увагу людини, якій вони симпатизують, і
в підсумку з них виходять щасливі пари.

ТЕРЕЗИ
Їм складно відважитися зробити людину, в яку вони закохані, частиною свого
життя. Представники цього знака Зодіаку
бояться, що все вийде зовсім не так, як
вони очікують, а це змушує їх багато аналізувати, перш ніж впустити іншу людину
у свій світ. Але ж не можна ігнорувати
долю, тож згодом Терези все-таки знаходять щастя у стосунках.

СКОРПІОН
Для представника цього знака у взаєминах із протилежною статтю найважливіша вірність. Він почуватиметься щасливим у стосунках, поки матиме певність
у вашій взаємності і щирості, і сам зали-

шатиметься відданим людині, яка змогла
підкорити його серце.

СТРІЛЕЦЬ
Вони – втілення нестримної енергії.
Стрільці люблять веселитися, приємно
проводити час зі своєю другою половинкою і навіть здатні на щось трохи божевільне. Їхня безтурботність притягує,
заворожує і робить стосунки з представниками цього знака міцними і приємними.

КОЗЕРІГ
Козерогам не властиві «телячі ніжності», це люди дуже практичні, навіть прагматичні. Якщо ваш партнер є представником цього знака і він обговорює з вами
спільне майбутнє – це свідчення того, що
він у вас закоханий.

ВОДОЛІЙ
Водолії – трудоголіки, які ніколи не
поставлять особисте життя на перше
місце у списку своїх пріоритетів. Якщо ви
почали зустрічатися із представником
цього знака і він, попри цю свою особливість, знаходить для вас час, хіба вам
потрібні ще якісь пояснення щодо його
мотивів?

РИБИ
Коли вони закохуються, у них прокидається внутрішній Шекспір. Риби відчуватимуть емоційні переживання і всім
серцем захочуть бути з об’єктом симпатії.
Представники цього знака з головою кидаються у вир кохання.
Джерело: coffeewithmilk.com.ua.

l ЗИМОВІ РИМИ Сподіваємося, сьогоднішня лірична

добірка додасть вам тепла і романтичного настрою
«ТАКЕ ВРАЖЕННЯ НІБИ
Я З НЕЮ ТЕТ-А-ТЕТ…»
Олександр КОЗИНЕЦЬ

Таке враження, ніби я з нею
тет-а-тет.
Затяжною такою здається вона
мені вперше.
П’ю вітаміни, підтримую імунітет,
Плекаю гармонію, грію любов’ю серце.
Так у засніженім місті живу щодень
Зі щирою вдячністю за те, що цілий
Вік можу бачити світ цей чудовий, де
Знаю, що я уцілілий чи просто
зцілений.

«ТАК РАНО ДОЩ СКЛЯНИЙ НА ВІТИ ЛІГ…»
Юлія БЕРЕЖКО-КАМІНСЬКА

Отакий ніби знак — ти своє собі знай
Я і знаю як знав… Омина мене ніж
Тихо тчеться тканина з вітрів
і рівнин
Із шабель і кісток — без якихось
причин
Та метається вірш між німих
запоріж…

«А МІЖ НАМИ НІЖНОСТІ —
ПЕРШИЙ СНІГ…»
Ольга ОЛЬХОВА

а між нами ніжності — перший сніг
ще неходжені тропи слів пестливих
наголошених голосних
голоси несміливі
Фото із сайту pixabay.com.

а між нами намірів — до Різдва
і звертання в обгортках шелепучих
нововигадані слова
перевірочно-неминучі
а між нами стільки вже — до весни
і трикрапок сліди в переметах
грудневих
пунктуально ідуть сніги
сняться сни
спільнокореневі

«СНІГ ЗАГУСАЄ В ЗАМЕТІЛІ…»
Ольга ОЛЬХОВА

Сніг загусає в заметілі:
обабіч паркових алей
стоять скульптури сніжнотілі
і пахнуть білістю лілей.
Сидять на лавах тільки тіні
від перламутрових гілок.
Шпичасто дзвонить синій іній,
аби притишити сорок.
У віхолах приспалось місто,
закучугурилось у сни.
І тішиться благою вістю
та неминучістю весни.

volyn.com.ua

О, як тривожно холодом
дзвенять
Твої слова, відточені для
мене!

«Так ніхто не кохав»

«А між нами
“
ніжності — перший
сніг…»

«І вже не відділяє нас нічого...»

Так рано дощ скляний на віти ліг
І схлинув час — прострочений,
безкраїй…
Лиш кущ шипшини на вітрах нічних
Закрижанілі ягоди тримає.
Як повноводно увійшла зима!
Як небо остудила до знемоги!
Космічно тиха спущена пітьма —
І вже не відділяє нас нічого.
Цей темний спокій так тобі
під стать!
Та кров морозно завмирає в венах, —
О, як тривожно холодом дзвенять
Твої слова, відточені для мене!

«Я ЖИТТЮ НА ХОДУ ЗАПАДАЮСЯ В ТЛО…»
Павло ВОЛЬВАЧ

Я життю на ходу западаюся в тло,
Попід ліву пахву щось таке як тепло
Позатисши…
А світ гуркотить як тартак
І чомусь воно так:
По містах, де танцюють колони
й шпилі
По степах, де вітри в ковилі й по ріллі
Все зо мною, в мені — та ява чи мана
Не мина
Не мина, хоч зима. Хоча майже нема
Хоч вона з усіма наодинці сама
Мов примара. Однак щось як шепче:
нехай
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Фото із сайту pixabay.com.
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»

Початок на с. 2
***
Ой що ж то за гвалт учинився!
То мій милий Васько та на Мурці
оженився!
(Таня АНТОНІНА,
с. Лище Луцького району Волині).
***
«Кохана, то це «ізмєна»?!
Що робить кіт-сусід на нашій перині?!»
***
«Як жити маєм далі, кицю-мамо,
Коли такі вже ціни в нас на сало?»
(Микола МАЇЛО, м. Житомир).
***
«Рятуйте! На побачення біжу у гай!
Сертифікат про щеплення
потрібен вкрай!»
***
«Ну і що ж я наробив?
Чого так кричати?
Та ж лише котлети з’їв.
Не чіпав я каші!»
***
Боже, як я поспішав, щоб першим
раненько
«Так ніхто не кохав» виписать
швиденько!
(Наталія НЕЛІНА, смт Вендичани
Вінницької області).
***
Моя Мурка люба ранесенько встала.
І до Миколая список написала.
Хоче нову шубку, буси й черевички,
І щоб не забув я про усі дрібнички.
Ой великий список, треба все придбати.
Та ще примудритись —
під подушку впхати!
(Ольга ПЕТРОВА, м. Луцьк).
***
У лукомор’я дуб спиляли,
Кота з того дуба зігнали.
Тепер він перестав пісень співати —
Агресію став до туристів проявляти.
***
— Я не кіт Бегемот
із «Майстра і Маргарити».
Та якщо злий — можу будь-кому
карка скрутити.
***
Щось мій котик наче сказивсь,
Може, він теж ковідом заразивсь?
(Павло ОЛЕХ,
м. Любомль Ковельського району
Волинської області).

Увагуар: с!
конк

Тур №12 (2021):
А сьогодні ми пропонуємо помізкувати над підписами до цієї такої милої картини. Щось
подібне бачили? Я, звісно, не тигра маю на увазі. А тварин, які живуть у Вас. Маєте фото
чи цікаві історії? Поділіться! Кожен учасник може запропонувати до 25 грудня будь-яку
кількість варіантів підписів і надіслати їх нам на адресу: 43025, просп. Волі, 13, м. Луцьк,
«Так ніхто не кохав», або на електронну – takvolyn@gmail.com.
Увага! Не забудьте вказати свої дані, щоб отримати 250 гривень призових, якщо станете
абсолютним переможцем конкурсу.

ПІДС УМКИ «СТОП-КАДРУ» №11 (2021):

ІІІ місце (50 гривень призових):
Про коронавірус
Хазяйка прочитала,
І мене швиденько
Провакцинувала.
І шукає знову,
Що б ще почитати...
Хоч би не понесла
Завтра каструвати?!
(Ольга ПЕТРОВА,
м. Луцьк Волинської області).

ІІ місце (75 гривень призових):
«Батько наш – Бандера...» – з ранку і до ночі:
від цієї пісні кіт-москаль вирячив аж очі...
(Микола МАЇЛО, м. Житомир).

І місце
(125 гривень призових):
Чую, знаю – не мине:
Вакцинують і мене!
Вова «тисячку» дає,

Фото із сайту pixabay.com.

У театри всіх зове,
У театри та музеї,
Фітнес-клуби, галереї —
Не життя, а просто рай,
Так що, душечко, гуляй!
(Валентина КЛЮЧНІКОВА,
м. Луцьк).

Передплатили – і виграли! *
НОВИМИ ВЛАСНИКАМИ ПРИЗІВ ВІД «ГАЗЕТИ ВОЛИНЬ» ТА «ЦІКАВОЇ ГАЗЕТИ НА ВИХІДНІ» СЕРЕД
ЧИТАЧІВ, ЯКІ ВИПИСАЛИ ВСІ НАШІ 4 ВИДАННЯ НА ІV КВАРТАЛ ТА ВЕСЬ 2021 РІК, СТАЛИ:
И:
l 250 гривень — Бурка Антоніна
Вікентіївна (смт. Іваничі Володимир-Волинського району Волині).

l 150 гривень — Кравчук Тарас
Олександрович (м. Луцьк).

Федорович (с. Пильгани Луцького району).

l Годинник — Собуцька Євгенія Володимирівна (с. Одеради
Луцького району).

l 100 гривень — Воляник Федір l Плед — Бондар Микола (с. Со-
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ловичі Ковельського району).

ідентифікаційного коду – і
тоді ми вам доставимо виграш особи-

l Рушник — Шукалова Наталія сто або поштою. Якщо захочете забра(смт. Любешів Камінь-Каширського району).
Хто знайде своє прізвище у списку
переможців, обов’язково надішліть
на адресу редакції копії паспорта та

ти подарунок у редакції, попередньо
передзвоніть за номерами телефонів
0672829775, 0501354776.
* Під подарунком мається на увазі придбання товару за 0,01 грн із ПДВ.

І ВИ НЕ ЗВОЛІКАЙТЕ — ВИПИСУЙТЕ ТА ВИГРАВАЙТЕ!

замість тебе не вмре. Ніхто замість тебе не кохатиме.
Ніхто не пройде твого шляху. А крім того шляху – у
тебе нічого нема
зрозуміла це листопадового
вечора сімнадцять років тому,
коли води відійшли і потрібно
було народжувати.
В анамнезі вже були одні пологи, під
час яких я мало не вмерла. І я пам’ятала
тунель і світло. І реанімацію. І – «якщо
доживе до ранку – житиме»…
А в той вечір з рідних поруч нікого
не було. Та і не потребувала.
Бо то був тільки мій шлях.
Хтось може сказати – десь же були ті,
хто любив тебе. Хто хоча б помолився і
підтримав би.
А я погоджусь.
Але я їм просто нічого не сказала.
За вікнами падав перший сніг. Життєрадісний лікар розбавляв професіоналізм жартами.
Ділова акушерка все робила так, як
написано в підручниках з акушерства.
Ми впорались.
І коли на ранок мій шлях перетнувся
зі шляхами рідних, яким я потелефонувала привітати – кого з донькою, кого
з онучкою – я чомусь гостро відчувала
саме оце: ніхто замість тебе не вмре…
Усі рішення в житті ухвалюєш, виходячи з цього.
З того, що шлях – лише твій.
З того, що маєш впоратись.
З того, що завжди знайдуться саме ті
люди, які потрібні будуть саме тоді.
Роби, як належить, і хай буде, що буде.
Так кажу собі зараз, коли у хисткому
світі хвилі паніки раз по раз накривають навіть найпритомніших.
Питаю себе: ти можеш змінити увесь
світ? Ні.
Але ти можеш тримати в порядку
свій. Тримай.

Я

ІС ТОРІЇ ДЛЯ ДУШІ

ніхто

ТАК
не КОХАВ
Місячник
«Так ніхто не кохав
історії для душі»
www.volyn.com.ua

volyn.com.ua

“

І коли на ранок мій шлях
перетнувся
зі шляхами рідних, яким я
потелефонувала привітати
– кого з донькою, кого
з онучкою, – я чомусь
гостро відчувала саме оце:
ніхто замість тебе
не вмре…

Роби, що належить.
Так, це нелегко.
Але шлях – твій.
І ніхто замість тебе.
І ніхто на шляху не самотній.
Завжди є ті, хто йде у тому ж напрямку.

Засновник: Товариство з обмеженою
відповідальністю «Газета «Волинь»
Головний редактор і відповідальний за випуск
ЗГОРАНЕЦЬ Олександр Олександрович
Зареєстрована 22 липня 2020 року.
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ТзОВ «Газета «Волинь»
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«Завжди є ті, хто йде у тому ж напрямку».

Фото з фейсбук-сторінки Наталки МУРАХЕВИЧ.

Наталка МУРАХЕВИЧ

volyn.com.ua

l З ГЛИБИНИ ДУШІ Опануй себе, донько самурая. Ніхто

«Так ніхто не кохав»

Без паніки

Завжди у когось із тобою – одна думка. Одна мета.
Той самий ритм серцебиття.
Саме сьогодні.
Саме зараз.
Ні, це не назавжди.
Бо назавжди – це так довго.
Нічого не буває назавжди.
Навіть зорі згорають.
Проте їхнє світло ще довго живе потому, як вони догорять…
Опановуймо себе.
Наші страхи, наші ролі, наші маски –
чого варті вони на Шляху?
Важить любов. Важить правда. Добро. Те, про що не соромно буде розповісти Богу. Більш нічого.
Все інше – не варте труду.
…Молимось.
Кохаємо.
Радіємо життю.
Впорядковуємо власний світ.
Працюємо.
Живемо.
Як належить.
І нехай буде, що буде.
Ніхто ж замість нас…

E-mail: takvolyn@gmail.com,
reklama.volyn@gmail.com
Телефонуйте: у приймальню – (0332) 72-38-94,
з питань реклами – (0332)77-07-70,
приватних оголошень – (0332)72-39-32,
розповсюдження – (0332)72-38-94.
ТЗОВ «Газета «Волинь» п/р UA833052990000026007000803281
АТ КБ Приватбанк, МФО 305299, ЄДРПОУ 02471695
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«Так ніхто не кохав»

ДЕРЖАВНІ СВЯТА У 2022 РОЦІ

До зустрічі у 2022 році! Будьте здорові!
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