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Скажи 

 

Скажи  

 

Мені нема чого сказати  

 

Скажи 

 

Мені страшно. Що робити? 

Не читай новини. 

А взагалі? 

Чого боїшся? Це може ще довго розколихуватись.  

 

Увага! Повітряна тривога! 

Увага! Повітряна тривога! 

Зберігайте спокій! 

Тривога! Спокій! Тривога! Спокій! 

Кепське радіо 

 

Ууууууііііііііііііііііііііііііііііііі 
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⚫ Довгий і протяжний свист означає міну 

Від міни рятує будь-яке заглиблення! Тільки не потрібно бігти. 

 

Бігти, бігти, бігти 

 

Озирнись і падай у найближчу ямку. Не бійся прямого попадання, шукай 

заглиблення і падай. Не бійся реакції оточуючих, якщо помилився, жоден 

розсудливий тебе не засудить. І – так, у тебе 2-5 секунд. 

 

Щоб зрозуміти цінність секунди, спитай людину, яка падає у найближчу 

ямку. 

 

Синій паспорт, два синіх паспорта, лопєрамід 

Безкоштовне відвідування Харківського зоопарку до кінця весни 

А це що? 

 

⚫ Гаубиця  

Звучить майже так само, але часу менше, немає ямки – падай, де стоїш!  

 

Тільки не падайте: заборона масових заходів. І є підозра, що це про театр, і 

що наш театр закриють. 

Це може буть. На 30 днів начебто.  

Відпустка? Погода гарна. 

 

⚫ Град 

У гарну погоду град чути здалеку, звучить як шурхіт, шшшшшшшш... сам 

засікав, не важливо з якої відстані стріляє, у вас є 14 секунд, не панікуйте, це 



маса часу!  

 

Пройдіть в укриття! Негайно пройдіть в укриття! Будь ласка, в укриття. Тут є 

укриття? Будь ласка! будь ласка! 

 

Сирена – це ваш друг, але два лопєраміди кожні дві години, і заспокійливе, і 

два лопєраміди, і краще не плакати. Вити? Ууууууууууууууууууууууууууу 

 

Загалом все нормально, тільки нервово. Їздили гуляти. У мене таке величезне 

почуття несправедливості. Погода супер, все тане, у парку купа дітей. Я хочу 

радіти весні, я не хочу, щоб це все розбомбили, знищили, не хочу 

прокидатися і зразу ж читати новини. 

Так не читай. Зайдеш в гості? 

 

Останній поверх – ненадійний при повітряній атаці 

Перший поверх – вірогідність ураження кулями при вуличних боях 

Підвал – висока ймовірність завалу 

 

Жили-були ми в маленькому будиночку за двома глухими стінами. Що це, 

що це? Правило «двох стін». Ні, що це? Це грім, це фейерверк, не бійся, 

доню, це просто фейерверк.  

вжжжж бабаххх кррккрак вжжжжж бахххх дзойк дзойк дзинь бдыщщщ 

кррррккккьь  

Ці глухі стіни, вони мають вуха.  

 

бззззззззззззззззззззззззззззззззз 

Коли це й змій летить. 



 

⚫ Смерч 

С*ка це п*здець але шанс все ще є! Звук як підлітає винищувач, він не 

встромляється кудись, ця сволота відкривається метрах в 10-20 над землею і 

закидає касетними зверху вниз... знаєте, чесно скажу, шансів замало... але! 

Дві речі, які можливо вам врятують життя: б'є її заряд метрів на 5 максимум, і 

головне ЛЕЖАТИ!!!  

 

Спиш? Щось бахнуло. 

 

Вірогідне вторгнення рф в Україну дуже хвилює громадян. Більшість 

українців хочуть підготуватися до можливих військових дій.  

А що замовила батькові молодша, найулюбленіша дочка, Настенька? 

 

⚫ Танк 

Тут як пощастить. Постріл танка чутно разом із влучанням. Але! Перезарядка 

від 4 секунд! Перший не влучив – рвіть кігті й глибше. Танк у радіусі 7 

метрів рве все, тому, як стало зрозуміло, що по вас працює танк, вибір не 

великий – або лежати, або рвати в укриття, бажано, з двома виходами. Бо при 

влучанні один ймовірно буде завалений. 

 

Введено посилений контроль в'їздів і виїздів. Тож усе натякає на те, що їхати 

тобі в гості в Попасну не треба.  

Ну, ймовірність, що поїду вже менша. Але там із самого початку 

надзвичайний стан, блокпости, я коли того року їздив, проходив це. 

Ну, того року такого і не було. 



 

Боже амінь врятуй амінь нас! Амінь. 

 

Важливо! 

Після обстрілу є снаряди, що не розірвалися. 

Не чіпати!!!  

Ні в якому разі, сапери розберуться!  

 

Я колишня найкраща подруга. Я прокинусь від вибухів о п'ятій ранку, зберу 

свою родину, речі, і поїду з міста на західну. Я спитаю свою колишню 

найкращу подругу  – як справи – тільки через чотири дні, а потім заблокую її, 

через недостатню сердечність відповіді. Сучко. 

 

І ще: після обстрілу озирнися, може поруч поранений, крикни "всі живі?!" 

Почуєш відгук – підійди глянути, чи все гаразд..... 

Пам'ятай! 

Сьогодні врятуєш ти, а завтра тебе… 

 

Вибирайтеся з Харкова та їдьте на вокзал. 

Метро не працює. 

Заплати за таксі. 

Вони не приїжджають. 

Дай їм 1000 грн, я компенсую. Збирай речі. 

 

Середня вага жіночої сумочки за останні 50 років стала значно більшою. 

Причиною тому технічний прогрес.  



…і два плєди. Що беруть з собою, щоб стояти 18 годин в тамбурі вагону? 

Люди на підлозі, люди на стінах, люди на стелі. Треба пісяти в темряві, в 

темряву. Що беруть в тривожну валізку, окрім тривоги? 

Здатність зупинити дію, негайно перестати метушитися, увійти в простір із 

сенсом, побачити загальну картинку і діяти інакше, не так, як досі було 

заведено. 

Напиши мені, що відбувається, дуже хвилююсь.  

Вірогідне вторгнення рф в Україну дуже хвилює громадян. 

Мені всі пишуть звідси, кажуть, почався обстріл. 

Дана стаття дозволить переконатися, що ви зібрали все, що вам може 

знадобитися для подорожей, будь то поїздка в Париж взимку або влітку, для 

тих, хто планує проводити дні в паризькому Діснейленді або години в Луврі 

– в будь-якому випадку ви повинні бути впевнені, що добре підготувалися, і 

ніяки неприємні сюрпризи вам не загрожують. Тривожна валізка знадобиться 

навіть тим, хто не вірить у вторгнення росії.  

А ви плануєте повернутись? 

 


