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Вітаємо шановне військове товариство
з Новим роком та
Різдвом Христовим!
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Предновогоднее
Сары-шаган (Приозерск). На носу
новый, 1992 год. Сижу в канцелярии,
грустно уставившись в заиндевевшее
окно – высматриваю счастливое будущее.
Новый год для замполита – понятие
святое. Варианта только два. Или Дед
Мороз, или ответственный по роте в
новогоднюю ночь.
– Бзззз! – Зазуммерил телефон.
Интересно, какая же новость ожидается?
Вызывали в штаб полигона, в комитет
комсомола. Одеваю бушлат и, хлопнув
дверью, ныряю в почти сорокоградусный
мороз.
В штабе предновогодние хлопоты и
треск пишущих машин…
– Так, Эдуард! Родина требует подвига, а
бабы рожают идиотов! Ты к подвигу
готов???
После года службы на площадке, я
уже понимаю, что ничего хорошего от
комсомольской братвы в праздники
ждать не приходится, и хмуро
помалкиваю.
Главный комсомольский лидер был
немногословен и жесток как немецкий
фашист, замерзающий под Москвой.
– Послезавтра, 31-го декабря
(настроение со звуком “бля!!!”
разбивается о плиты коридора), в 11.00
из парка выкатываешь “уазик”, водитель
в курсе. Путевка-заправка, трали-вали.
Из Дома офицеров забираешь список и
три мешка с заранее разложенными
любящими родителями подарками
(фамилии привязаны к подаркам, не
перепутай, Кутузов!), там же
переодеваешься в Деда (по фамилии
Мороз), катишь по адресу (адрес у
водителя), забираешь Снегурочку – и
покатил по адресам!!!! Чем раньше
вручишь подарки – тем раньше домой
попадешь. Вперед, и с наступающим! Да,
и стихи какие-то для Деда мороза выучи!

(из записок «замполита»)

И уже мне, уходящему,
вслед:
– Смотри, лейтенант, не
простых детей поздравлять
едешь, а руководящих пап
детей, понял! Пожалуется кто
– не обижайся!
В 11.30 в синей шубе
Деда Мороза и валенках,
изъятых из караульного
помещения, я катил в уазике
за Снегурочкой. В уазике
пахло сигаретами
“Охотничьи” (в шутку
названными “Смерть на
охоте”), пролившимся
бензином, сырыми
солдатскими портянками и
наступающим праздником. Водителя
звали Вова, и он был весел и смел! Да и
чего грустить – праздник впереди,
дембель ближе…
Весело урча, уазик подползал к
домам, в которых простые офицеры не
живут. Так и получилось – протопав в
валенках на третий этаж и позвонив в
дверь квартиры номер икс, я оторопел!
Дверь мне открыл… ну будем говорить –
один из замов самого генералистого
генерала и сам тоже, генерал.
Тогда к генералам я относился
намного более почтительно, чем сейчас.
Да что там – опасался, нет, боялся
генералов, как может бояться и опасаться
их умудренный бессонными ночами
лейтенант, которому служить ещё
ииииихххххх сколько!
Открывший мне дверь генерал
почему-то люто ненавидел именно
лейтенантскую категорию, а на
замполитов у него была такая
сексуальная эрекция, что я невольно
отшатнулся.
Выслушав от дженерала-моторса

всё, что он думает о замполитах и Дедах
Морозах, верноподданически нюхнув его
волосатый, пахнущий одеколоном
“Саша” кулак, который он мне поднес
под самый мой красный нос со словами
“Если что с дочкой случится – х…
откушу и тобой ж….у вытру!!!”, я
заново, по самые помидоры,
проникнувшись серьёзностью задачи,
оторопело стоял на лестничной клетке в
ожидании, когда наконец-то из-за
папиной спины появится Снегуриха…
А вот и она. Натянули хомут на
шею! По акселератски высокая
десятиклассница, со стеклянными
кукольными глазами и сильно похожая
на папеньку интеллектом, то есть дура
непроходимая! Нет, не дура, ДУРИЩА!
Это мы с водителем поняли, как
только она уселась с нами в уазик.
Гонору и понтов больше, чем в мешках
подарков! Но делать нечего и, обреченно
пыхнув выхлопным дымом, мы покатили
по адресам.
Don
(продовження у наступному
номері ББ)

#ЗСУ_це_секс. Штабний ноутбук

Штабний ноутбук - це безпощадна
зброя, я вам доповідаю.
Кількість зламаних судєб цією
страшною зброєю не піддається
обчисленню. Її одночасно ненавидять,
бояться і зневажають. Одним
натисканням кнопочки на цій зброї
статус військовослужбовця може як
злетіти до небес, так і впасти в грязюку.
Полковники стають майорами, солдати

стають сержантами, і всі стають
сезечєшніками. Більше за все штабний
ноутбук любить трі вєщі - награждать
нєпрічастних, наказувать нєвіновних і
удалять висновки ВееЛКа.
А ще в ньому храняться списки,
списки списків, журнали реєстрацій,
журнали реєстрацій журналів реєстрацій,
бе-че-ес, роздавальні відомості і ще
тисячі екселевських файліків та флешка
замполіта з вірусами.
Любий нормальний командир знає,
що краще про#бать зброю, техніку і
посвідчення офіцера, ніж штабний
ноутбук. Бо в ньому вся документація, а
паперові журнали заповнюються в ночь
перед прибуттям правєркі зі штабу
сектору.
Ноутбук ніколи не стріляє, а якщо

стріляти починає його власник, то
стріляти вже пізно, а самоє врємя пісать
жєнє трогатєльниє есемескі.
Штабний ноутбук складається з
хуліпакерда, за#обаного діловода і
про#обаної зарядки (а ще з АСУ Дніпро і
серіала "Как я встрєтіл вашу маму", але
це військова таємниця). Діловода всі
ненавідят, але ніхто не хоче на його
місце. Він як знамя підрозділу, і втратити
його - це ще хуже чем втратити начфіна
(то вапщє нємислімоє). Тому при
небезпеці підрозділ затуляє його своїми
тілами і стоїть насмерть, оскільки він
єдиний може виписать відпустку і знає де
накази сектору по стройовій.
Чистіть зброю, заряджайте тепляк та
пам'ятате, що ЗСУ – це секс))
Мартін Брест
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Конкурс

“Miss Military Fantasy” в АТО

Нині тема жінки на війні не видається
новою. За останні чотири роки наша країна
виховала нове покоління жінок – волонтерок,
медпрацівниць, військових, які хоробро воюють,
борються за життя в АТО часом дуже дорогою
для себе ціною. Жорстоко звучать ці слова, але
війна розкрила потенціал сучасної українки у
військовій справі, дозволила продемонструвати
сталеву силу духу, поглибила патріотизм і
спонукала серця битися безстрашно.
Тепер жінка на фронті – явище не
унікальне, проте не кожна наважиться на такий
крок. Але жінка на війні – рівна чоловікові, а в
деяких випадках – навіть цінніша професіоналка.
Саме таких дівчат шукаємо і ми. З початку
року стартує абсолютно новий проект,

Сил України.
Для участі у конкурсі запрошуються наші
красуні, військовослужбовці Збройних Сил
України, які приймали чи приймають участь в
антитерористичній операції на території
Донецької та Луганської областей. Основна
вимога – конкурсантка повинна бути одягнена у
військову форму одягу з частинками
незвичайних, навіть фантастичних елементів та
мати зброю (приклад на фото). Фото (художній
портрет) та коротку інформацію про учасницю
(ПІБ (позивний), характер діяльності,
вподобання, контактний телефон) надсилати на
електронну адресу Центру МПЗ Збройних Сил
України: vspr22@ukr.net.
Голосування та визначення переможниці
буде проходити на сторінці Бойового бюлетеня у
Facebook за кількістю кліків (лайків).
Переможниця проекту буде запрошена на
нагородження до Генерального штабу Збройних
Сил України на урочисті заходи з нагоди
Міжнародного жіночого дня 8 березня. Успіхів
вам, наші красуні.
Редакція Бойового бюлетеня

ініційований Центром моральнопсихологічного забезпечення Збройних
Сил України під назвою “Miss Military
Fantasy”. Мета проекту показати всій
країні ту жіночу красу, яка нині
перемагає на фронті у складі Збройних

Конкурс мотиваційного плакату
“Допоможи ЗС України плакатом”
Сайт “Петр и Мазепа” на cвоїй
сторінці у Facebook проводить
Конкурс мотиваційного плакату
“Допоможи ЗСУ плакатом”. На
конкурсі вже представлені ряд робіт
військових частин ЗС України. Охочі
можуть долучитися до проведення
конкурсу, надіславши свій варіант
мотиваційного плакату на сторінку
“Петр и Мазепа” у Facebook та еmail:
vspr22@ukr.net
Переможуть ті плакати, які
наберуть найбільшу кількість лайків,
тому за кожне зображення потрібно
голосувати окремо.
Плакати, які переможуть будуть
безкоштовно надруковані... Так що
підтримай своїх.
Голосуйте за ті роботи, які вам до
вподоби.
Редакція ББ
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Блогосфера

Фашик
Фашик Донецкий:
Донецкий:
Шахтерский
Шахтерский вопрос
вопрос
С приходом шлюхского мира в Донецк про Донбасс
Арену можно говорить как о мертвом - только
хорошее. Да, есть стадион. Да,есть газон. Да, есть
пластиковые сиденья.
многие до сих пор следят
за матчами команды.
Вообще, знаете, что
общего между
болельщиком донецкого
Шахтера,
который в
Но, кроме этого, с#ка есть еще ватные
Донецке
и
Донбасс
Ареной
?
бестолочи,которые лупят гаубицами и
Ответ прост на самом деле : они виделись в
минометами из жилсекторов, прикрываясь
последний
раз при раздаче гуманитарки,а не на
мирняком. Поэтому Донбасс Арена примет звезд
матче,
как
это
было до войны. От такие рюцкие
мирового уровня не скоро, ибо #банутых на всю
будни и рюцкие реалии.
голову футболеров, которые захотят приехать
Но суть в футболках и отношении ваты к
поиграть в футбол в зоне бывших боевых
футболкам.
В оккупированом рф Донецке вата
действий пока нету. Та и война еще не
поделилась на 2 лагеря: первый лагерь считает,
закончилась. Потому Арена стоИт себе и
что
Шахтер даже после правильных футболок
заростает травой. Спасибо мразям из ростовов и
остается
их родной командой, второй лагерь типа
коллаборантам.
болельщиков считает, что Шахтер скурвился и тд
Недавно весь тырнет гудел за футболки и
.
Но матчи Шахтера стараютя смотреть оба
Шахтер Донецк. Была куча соплей,
лагеря,
как бы это парадоксально не
патриотичных слюней и все быстро забыли как
Динамо Киев обосралось приехать в Мариуполь звучало.
В Донецке тоже устали от войны,даже
на матч. Я не фанат ни Шахтера, ни Динамо,
абсолютно
упоротая вата. Все хотят отвлечься
если шо, а просто мыслю чуууть шире,чем
хоть немного от реалий того,что происходит ибо
хомяки.
вечером
орки снова будут стрелять, а боевые
Итог слюней и криков за футболки помнят
ящерицы
с польской пропиской будут опять
все: Шахтер таки вышел в правильных
футболках, у хомяков оргазм, у ваты шок. Но на штурмовать Макеевку.
Сегодня стал свидетелем эпичного спора
владельца Шахтера не кричал из хомяков никто,
про
фк
Шахтер. Дано: 2 ватана, 1 футбольный
а орали на наемных работников за футболки.
Понял-понял, на владельца Шахтера, ну того кто клуб. Один ватан доказывает,что вчера было
зряплату платит тем, кто футболки одеть должен круто - наши выиграли и Шахтер прошел
дальше. Второй типа болельщик доказывал , что
был, стремно орать и не патриотично .
Шахтер
- это теперь фк ХунтолЕр,бо футболки
Вчера Шахтер вновь пробился в плей-офф
Лиги Чемпионов и вновь он будет представлять одели игроки команды.
Первый мужик доказывал, что из-за войны
Украину, а не хухры-мухры. Ну то есть не
он
не
на Донбасс Арене смотрит футбол, а дома,
рыныды. Хоть клуб и выехал из
бо комендатский час . Второй ватан шось
межгалактического княжества из трех букв,
пи#дякал за то, шо фк Шахтер умер, бо игроки

Хунту поддержали. Трамвай, который ехал на
Буденновку, вместе с пассажирами внимательно
слушал за дебатами двух типу болельщиков, ибо
громко говорить в Донецке не принято, на улице
37-й год .
Ни#уя не смеркалось, патаму шо был день.
Внутренний Биндер ну очень хотел вступить в
дебаты и крикнуть шось типу :- патаму шо в
Кремле передаст,в ростове твари,в рф эпидемия
дебилизма, потому и смотрим мы все футбол по
тв !-. Но перспектива попасть на православный и
духовный подвал меня не радовала,потому я тихо
хрумкал попкорн и наблюдал за дебатами.
Закончились дебаты эпично и полным
нокаутом : представитель того лагеря
ватанов,который считает, что Шахтер донецкий и
по#ер на футболки в поддержку Хунты, тупо
вынес оппонента словами: - футбол смотрим по
тв, у меня сын без ног, у тебя сына - обполченца
в закрытом гробу хоронили, у меня пенсия 5
тыщов фублев, у тебя зарплата 10 тыщов фублев,
а шахтеров Хунты 10000 грн, война на улице 4
года уже, а все вокруг доказывают шо
рьеспублига развивается . Хватит брехать самому
себе, дерьмо мы строим с тобой, а не
шахтерскую республикуМораль 1: хунто червяк тихонько таки
роет в головах ватанов правильные тоннели.
Мораль 2 : желаю жителям москвы
смотреть матчи спартака по ТВ, ибо команда
хай
играет в урюпинске, а окраины москвы
хай обстреливает артиллерия .
Мораль 3: Носорогвамбрат, россияне. С
неуважением, житель оккупированого рф
Донецка.

Джерело:https://antikor.com.ua

Нет никакой русофобии, (Продовження. Початок у ББ №36)
есть элементарное отторжение говна
Когда чехи пишут на стенах «Русский, иди старого пса невозможно научить другим
домой, водки нет»; когда мы травим президента фокусам. И всё больше разговоров о
«русофобии» в государственном
соседней страны ядом и убиваем детей при
информационном поле РФ. Ну, все же помнят:
штурме дворца; когда, уйдя из Афганистана,
сами наскакали войну на Майдане. Смотрите все,
годами поддерживаем оружием племенные
как бомбят Сирию – вот, что было бы с
союзы; когда дома дефицит уже почти
перерастает в карточную систему, а мы печатаем Украиной. Запустили ракеты с Каспия, как
большие мальчики – дрожи шлюха Европа. А нас
брошюрки на испанском языке и тренируем
боевиков для латинской Америки – нет поводов вы просто не любите иррационально и кричите
обидное про москалей и ножи. Мы же братья,
ни для каких фобий? Да тут не то, что
нас просто поссорили жиды и пиндосы, нужно
психиатрия, тут уже клиника. От таких парней
явно нужно держаться подальше и всеми силами опять помириться и продавать газ.
В унисон с голосами башен Кремля поют
всячески помогать им падать.
партии внутри Украины про то, что Россия – наш
Но сделали мы всё почти сами, даже
партнёр, худой мир лучше доброй войны, в
бросались под траки танков хунты, чтобы не
допустить реставрации совка. И всё это без руки Европе нас совсем не ждут.
На бытовом уровне на РФ всё ещё проще –
НАТО или ЗОГ. Революцию на граните или
январские события в Прибалтике трудно назвать или чистая незамутнённая ненависть к
«бандеровцам» и страх по отношению к ним; или
инспирированными извне. Просто всех достала
натужное удивление: что, мол, а почему это
ложь, лубок и невозможность перемен снизу. И
нормальные граждане Украины нас не любят,
страх.
фашисты небось? Ничего личного, просто НАТО
придвигается к границам великой и прекрасной
Заповедник
Россиюшки, мы реагируем, геополитика, вот это
Прошло два десятка лет. Совсем другие
всё. Ну чего ты обиделся, хохол, а? Русофоб,
люди сейчас во власти на РФ, другой строй,
наверное, слышали, что ваш 5-й шоколадный
другие цели. Но средства остались всё те же:

канал рассказывает о Путине и русских? Но
ничего, 58-я армия и «Искандеры» с
«Калибрами» ещё посмеются последними.
Доиграетесь с этой русофобией, которую вы
затеваете.
Я не сторонник призывать к насилию или
агрессии ни по национальному признаку, ни по
гражданству, но моя ненависть имеет вполне
чёткие и ясные причины. Здесь нет никакой
психиатрии, фобий, перверсий и прочей
клиники.
(Далі буде)
Олег Леусенко,
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Нас сиділо четверо в окопі. Я з Пєтой - пара
намбер ван, як співа Дзідзьо, а Жора з Саньком наші смєнщіки. Йшов пятнадцятий час. І вже
потихеньку сіріло. Тєплік заряжений. Ночніка я
потихеньку мощу на #бальніка. Окопи глибокі,
лєнти до ПК забиті. Нішто не прєдвєщало бєди...
Навпроти нас 5 позицій сєпарів. 2 з них далеко
і тому в лотерєї не участвують. Назвем їх: Відро,
Жало і Смердюк. 2 дальні - Варан і Бебех. Ми
сидим на Жмеринці, відповідно. Зліва од нас Вермахт, зправа - Сальто. Позаду КСП
невідомого підрозділу рівня взводу під позивним
Шило.
- Ну шо, Пєтя. Буде сьодня вайна чи нє?
- Не буде.
- Ти за#бав! Чого?
- Война вчора була. Вони п#зди хапнули.
Засцють.
- І шо шо хапнули?
- Мєдічка ноч'ю катала. Жмура возили походу.
А мстить, сьодня дньом мстили. Но туман був, то
всі патрони на Київ полетіли. Ноччу впадло буде
їм. От побачиш.
- І #уй з ними.
Сонце вже майже сіло. Останні промені
світили в порожні амбразури сєпарського
опорніка Жало. Жало ждало. Відро ждало.
Смердюк тоже ждав. Варану і Бебеху як всєгда
було по#уй. Сонце сіло. Небо було сірим і було
ще видно. Якшо зара не почнуть, то плакала моя
пострєлушка. Сонце в #бальніка вже не світе.
Можна в'#бать по нам з тяжолєнького. І поки ми
свою дашку розкрутим, вже темно буде і #уй
прицілимся нормально. АГСа ноччу впадло буде
розкладувать і потому така #уйня як "в'#бать по
укропам с ДШК" пройде безнаказанно.
На вулиці стемніло. Стрілянини нема.
- П#дари. - я сплюнув собі під ноги.
- Чіво?
- Вайни нема. Я стріляти хочу. Диви! Повний
магазін трасєрів на#бєнів. І ше пять пачок в
кишенях. Ну і он *пинаю ящик ногою, він
приємно шарудить набоями*, куди я те бл#дство
діну?! Іржавіє с#ка. Прогул п#дарам поставлю.
Пульк
Над головой пролетів нічний п#здюль, в

простоокоп'ї називаємий - прострєл.
- Шило, Шило, я - Жмеринка. Прострєл з
орієнтіра Відро.
- спостерігай.
Пульк. Пульк. Пульк.
Одна з пульок попала в дерево в мене над
головою.
- От пєдік. А ну, дай ка пакімона!
*В сторону Жала полетіло 3 короткі черги*
- На#уя ти по Жалу насипав?
- А откуда били?
- з Відра!
- ой. Ну і по#уй. Сам казав - хто не стріляє, а
вигрібає Жало! За#бали бо! Ібо нє#уй.
- І х#й на них.
Пульк.
З Жала прилетів простріл. "Пацани, ми на
мєстє, всьо 4.5.0."
- ти диви. Абізяна ше й огризається.
*Ше три черги по Смердюку*
- а їм за шо?
- як шо? Ті пулякають. Значить всьо норм і
ніяка развєдка до нас не лізе. А Смердюк
мовчить. Замишляє шось!
- от с#чара!
*Довжелезна черга від Вермахта по Жалу*
- о! Чьотінько положив!
Пульк. Пульк. Пульк. Пульк. Пульк.
Одночасно з Жала, Відра і Смердґка
посипались постріли. Сєпари думали шо луплять
прицільно.
- ні#уя собі! А ти казав шо вайни не буде!
- та то так.
Смєнщіки не спали. Тому вхопили чийогось
пакімона і понесли на огнєву. Почалася катавасія.
- лівіше бери бл#дь! Куди стріляєш? В тєплак
зиркай. Вдруг вже прилізли!
З противним шипінням над головой пролетіла
граната від РПГ. Встряла десь в землю і не
рвонула.
- ЛООООООООХ.- пролунало ехом.
- П#ДАРИ!!!!- озвались у відповідь.
Градус неадеквата лише наростав. Працювало
зо 8 стволів з кожної сторони. Нас підтримали з
Сальто. Зі сторони Варана прилетіло пару
пострілів з ПТРД. Угомоніться, мов. Дайте
поспати.
- диви, диви. Орієнтір 4.
Лівіше. П#дар. Бачиш?
Ага. Лівіше. Вище. Нижче.
Єсть. Задавили.
Сєпари принесли 2
пакімона і почали нас
давити.
Внєзапно по окопу до
нас приліз Сєрьога.
- я знаю шо завтра
дєжурю. Но тут весело у
вас. А мені не спиться.
Понєдєльнік почався в
суботу. ЗСУшніки
злазилися по окопах як
Агєнт Сміт у другій
матриці. На опорніку нас
було вже десятеро.
- дашку неси.
- Я Жмеринка, я
жмеринка! Шило, шило.
Да, да. Пи#дани з АГСу.
Куди? Туди! Ага. По Жалу
на#бень.
- Заряжай. Нє, отого
короба. З рискою. Той
ночний, з трасєрами.

- бля, в кого ночнік?!
- жмеринка, жмеринка. Я - Сальто. Біля
восьмого п#дар з СВД. За#бав в доску. Шугани.
- счаз.
- то шо, АГС буде работать чи х#й?!
- сука заїло.
- пацики, хтось кофе буде?
- Жало задавили. Зара ше Відру насипем і
щитай шо раунд за нами.
- #бать, чьотінько з АГСу по Смердюку
в'#бали.
- я підсвічую. Готов?
- кому з цукром?
- кому тре зарядити, скидуйте лєнти і магази.
Ага. Ага.
- ховайся. Сядь!!!
- да. Да. Чьотко в Смердюка прильот. Красави.
Як в Жало цілились? Та по#уй уже. Продолжай.
Короткіми так. Растягуй.
- заряжаю!
- от сука. Прям перед #балом трассєр влетів в
бруствєра. #бать, я а#уєвший.
На годиннику було 21.12. ми вже годину як
перестояли.
- от сука підари. Вєтка на голову впала!
- шо значить АГС заклинив?
І тут крик на весь окоп:
- ЧАААААААЙНИК!!!
Всі оживились.
- хто на смєні? Дєжурьте. Ми - пить каву!
Окопи враз опустіли. Двоє чергових бродять з
тєплаком і ночніком по амбразурах.
Здалеку Жало намагається продовжити
веселуху, але укропам ліньки. Смердюка
задавили. Відро а#уєло од прильотів з АГСа по
Смердюку.
Варан і Бебех далеко. Їм по#уй.
Раз в пару хвилин лунають окремі простріли.
Десь кипить чайник. Хтось заряжає нову лєнту.
Ще одна, типова, ніч окопного ворфейру майже
пройшла.
Ми з Пєтьой сиділи в бліндажику і пили
розтворімий якобс. На ногах в мене розкинувся
здоровезний рудий кіт Пшонка. Права передня
лапка в нього побита осколком. Але котик її
зализав і в #уй не тарабане на той счьот.
- а ти казав войни не буде!
- хіба то война. От вчора... Ото война була.
Три раза петрика за ніч чистив.
- може ше під ранок прснуться?
- навряд. Не буде войни...
Іван Чупа
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***
Зять приїхав з АТО,сидять, п'ють
з тестем. Тесть і говорить:
- Я коли з війни повернувся, то
привіз трофей - швацьку машинку
Зингер. А ти що привіз?
- Муху!
- А що це за штуковина?
- Пішли в двір, покажу.. Бачиш
старий туалет у кінці городу? Уяви,
собі що це машина з сепарами їде..
Прицілився зять, як шмальне з
мухи
- туалет у брязкоти розлетівся.
Пішли назад у будинок, п'ють
далі, зять і говорить:
- Шо-то тещі давно не видно.
Тесть спокійно відповідає:
- А не#уй з сепарами на машині
шастати по позиціям !
***
Біля берегів США випливає
дерев'яний підводний човен на
якому написано "Айдар".
Американці в шоці: шо це за чудо
природи.
Вилазить звідти бієць і в нього
питають: "шо це таке?"
Він із гордістю відповідає:
"Підводний човен "Айдару»
У відповідь здивування.
Американці питають: "А 60- вузлів
вона може дати?"
У відповідь: "Вася в нас піде вона
60?" Бац і пішла.
Американці в шоці. Питаються
далі: "а 80 піде?"
У відповідь: "Вася піде 80?".
Вася: "Легко!" І пішла.
Американці в шоці.
Знову питаються: "А сотню
піде?"
У відповідь: "Вася, сотню піде?"
Вася: "Ні, на сотні у сєпаров
ласти злітають»
***

Коли почався артобстріл, один старлей кидав
товаришів до окопу, і його зачепило осколками:
поцілило у руку, поясницю та сідниці. А він ще до цієї
ротації розповідав побратимам: "Буду скоро
одружуватися, дітей дуже хочу".
Так от, везуть його до хірургії, друзі кажуть: "Ти не переживай, усе буде добре.
Він повертається та відповідає: "Та яке ж добре, мені я..ця відірвало!"
А насправді там подряпина, але стільки крові, що він був впевнений, що таки
"усе відірвано" і його просто заспокоюють. У хірургії всіх дістав настільки, що
йому хірург сказав: "Якщо зараз не заткнешся, я тобі туди трете пришию!"
Тільки після цього він заспокоївся та заснув.

проспорт
***
Весна 2017, зустрічаються ведмідь,
вовк та лиса й ведуть розмову про те,
як зиму пережили.
Лиса худа, побита, каже: "Спочатку
все було добре, найнялася стерегти у
курятнику курей, по одній крала та їла.
А потім прийшла ревізія, курей
перерахували і так мене за нестачу
били, що ледь ноги унесла»
Вовк теж побитий та худий,

жаліється: "Підрядився у вівчарні
овець стерегти, жер по одній, а потім
ревізія прийшла, худобу перерахували,
мене побили - радий, що живий
залишився".
А ведмідь сидить веселий, гладкий,
каже: "А біля мого барлогу "Новороси"
блокпост встановили, то я ними усю
зиму харчувався".
- Мішка, а як же ти не попався?
- Та це ж новороси, хто їх рахує?

Десь у Ростові:
-Ты куди зібрався?
- У відпустку.
- А місце на кладовищі вже
забронював?
- Нащо?
- Щоб було куди з відпустки
повертатися.
***
Вирішили із друзями піти на
укропів та поїхали на Донбас.
Тепер ходимо тільки на утку, яку
медсестра приносить.
Усі ми солдати України, незважаючи на чини і ранги. Цей Бойовий бюлетень підготовлено саме для Вас. Нам важливі Ваші думки і переживання. Напишіть нам про це.
Ваші фотографії і статті ми опублікуємо у наступних номерах.

Наші контакти: е-mail: vspr22@ukr.net; www.facebook.com /Бойовий бюлетень

