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Савона  

Генуя 
К’яварі 

ПОДІЇ 

     Скоро вибори! День, коли ми, наші родичі будуть мати можливість вплинути на 
долю нашого народу. Які вони будуть цього року? Не знаємо, але знаємо, що кожен 
може підтримати своїх кандидатів. Які вони були і які є зараз? 
     Ми їдемо додому і будемо мати можливість голосувати 30 вересня. Зробімо 
мудрий вибір, дивлячись і на моральні сторони майбутніх обранців. 
    Ті, хто залишається в Італії і має намір голосувати тут, може звертатись  за 
додатковою інформацією до почесного консула Каміло Бассі  у м.Генуя за 
телефоном:  010 –580599. 

СТОРІНКА 8 ВІСНИК  ЛІГУРІ Ї   ВИПУСК  N4 

 Ліда  назбирала  духовної літератури 
українською, російською, італійською мовами, де 
тільки змогла, бо їде у гори “на заслання” з своїм дідом, 
який боїться померти від дженовезької спеки. Але в 
неділю, бачу, є в церкві. 
 - Тебе звільнили із заслання? - не втримуюсь, 
щоби не запитати. 
 - Та я можу бути навіть в космосі, але в неділю 
об 11-ій годині моє місце тільки тут, у церкві святого 
Стефана. 

Назбирала
 сміху 

Ганя Веселеньк
а  з Генуї 

В потрібний час, в потрібному місці 

Фото на пам'ять без пам'яті  
 Під час екскурсії у Флоренцію і Пізу 
заробітчанки Генуї, Торіно, Савони, К’яварі 

мали з собою майже всі фотоапарати. На пам'ять 
особливих надій з віком немає, а от знімок нагадає, 
підтвердить документально, що колись і вони побували 
у визначних світових місцях. Дві жіночки старались 
особливо, позуючи і усміхаючись на фоні шедеврів 
культури. Коли у фотомайстерні проявили плівку, їх 
розчаруванню не було меж — облюбовані кадри щезли. 
Залишились  тільки ті, де вони у компаніях із стаканами 
вина, захмелілі від свободи і радості.   

   Від редакції 

Історія про незвичайне яйце 

 Люді на Великдень подарували за тутешньою 
традицією шоколадне яйце. Жінка, яка робить як віл, і 
кожну копійку шле додому синам, того яйця не 
дозволила собі з’їсти. Приїду додому сини - з’їдять. 
 Але не так сталося як гадалося. Приїхав 
здалеку син сеньйори, яку доглядає, і відпустив 
служанку подихати свіжим повітр’ям. Поки вона 
дихала, він знайшов у холодильнику в самому кутку 
яйце, добув сюрприз великодній, а шоколад, хоч і з 
сумнівним терміном придатності їв, вгощав маму. Ще й 
для Люди залишив шматочок. Де дівся сюрприз ніхто 

За законами комерції 

 Джузеппе народився скупив і час не в 
силі його змінити, зістарівся, потрібна 

прислуга — і дешева, і розторопна, і вигідна. А де таку 
знайти? В Україні. Хай ми розторопні, в чомусь вигідні, 
але не дурні. За два місяці українка набрала лишньої 
ваги, бо з мотивів економії дозволяв їй їсти лише 
“пасту” деколи рис чи картоплю і  трішки олії. От вона 
будучи в законі, представила йому цінник на сніданки, 
обіди, вечері затверджені італійським урядом. 
  - Не дасте 5 євро на день, тобто 150 на місяць, 
і то всі разом на початку місяця — йду від вас, -  
категорично. 
 Дід мусів дати. Та накупила овочів, фруктів, на 
базарі дешево і розкошує. Він теж би хотів на халяву, 
служанка затялася: 
 - Можу продати. Кабачок — 30 копійок, 100 
грамів шпарагової квасолі — 1євро. Як комерція, то 
комерція.  

     Це є офіційне видання українських церковних громад у 
Лігурії, видається за пожертви вірних та окремих спонсорів. 
Тираж 250 примірників. 

Відповідальний за випуск: Олег Сагайдак 

Допомагали: Ольга Ваврик, Ольга Заверуха, о.Віталій 
Наша скринька в інтернеті   visnyk.liguria@gmail.com 

Дякуємо за ваші дописи, вірші...  
Спасибі за ваші пожертви та підтримку.  

Місяць Partenza Ucraina Partenza  Italia 
Червень 7,21,28 10,17,24 

Липень 5,12,19,26 1,8,15,22,29 

Серпень 2,9,16,23,30 5,12,19,26 

Вересень 6,13,20,27 2,9,16,23,30 
Жовтень 11,25 14,28 

ГРАФІК ДІЙСНИЙ З 1.05.2007 ДО 30.10.2007  РОКУ 

Четвер 
  9-30 

 КИЇВ 
АС”Дачна” 

пр. Перемоги,142 

Вівторок 
15-20 

Четвер 
  12-00 

ЖИТОМИР 
Автостанція 

вул. Київська,93 

Вівторок 
13-00 

Четвер 
  15-00 

РІВНЕ 
Автостанція 

вул. Київська,40 

Вівторок 
09-50 

Четвер 
  16-00 

ТЕРНОПІЛЬ 
Автостанція 

Вівторок 
05-30 

Четвер 
  19-30 

ЛЬВІВ 
Львів-Інтуртранс 
вул. Кузневича, 2 

Вівторок 
04-00 

Четвер 
  23-30 

УЖГОРОД 
Автостанція 

вул. Станційна,2 

Понеділок 
22-30 

П’ятниця 
22-30 

УДІНЕ 
Autostazione, Viale 

Europa Unita, 35 

Понеділок 
02-30 

Субота 
04-15 

БРЕШІЯ 
Autostazione Ciba 

Via Solferino 

Неділя 
19-00 

Субота 
06-15 

МІЛАН 
Terminal Bus Lampu-

gnano 

Неділя 
17-00 

Субота 
08-15 

ТОРІНО 
Corso Vittorio Ema-

nuele 131 

Неділя 
14-00 

Субота 
10-30 

ГЕНУЯ 
Piazza Della Vittoria  

Неділя 
10-30 

Контактний номер  телефону:    329 329 25 22 

Регулярна рейсова лінія  
Україна — Італія 
Львів– інтуртранс 

КИЇВ-ЛЬВІВ-МЕСТРЕ-МІЛАН-ГЕНУЯ 

Актуально 

Молитва єднає серця 
     Арензано  відоме  в  Лігурії 

сантуарієм Дитятка Ісуса з Праги. Сюди 
приїжджають прочани з усього світу. Відомі 
численні чуда, коли їх молитви були 
вислухані Сином Всевишнього. У розпал 
липневої спеки до чудотворного місця 
з’їхались українські заробітчани з Генуї, 
К’яварі, Савони і Мілану. Програма прощ 
відома – обов’язкова сповідь, Богослужіння. 
Міланці представляли членів молитовного 
Кармелітанського параманного братства, яке 
успішно функціонує на їх теренах, завезене з 
України. Досвід, гідний наслідування. 
     Вдалось поєднати корисне з приємним: 
зміцненого молитвою духа розслабити тіло 
на пляжі біля моря, відпочити у тіні 
величавого парку, полюбуватись його 
пернатими жителями.  
     Отець Віталій має намір запровадити 
щорічно у липні-серпні до Аренцано. 
 

Візити Генерального 
 Консульства до наших послуг 

     Відбувся черговий робочий візит 
представників Генерального Консульства 
України в Мілані у Савону і Геную. У Савоні 
вони зустрілись з українською громадою, 
відповіли на численні запитання, ввели в 
курс справ, якими уповноважене займатись 
Генеральне Консульство. Потім на місці 
оформлялись документи, у більшості -  
продовження дії закордонних паспортів. 
Мерія Савони запросила представників 
українського консульства на неофіційну 
зустріч. 
     В Генуї, як планувалось, був суто робочий 
візит, до ручі, вже вдруге. І не востаннє. 
Робочі візити Генерального Консульства 
дають можливість українським заробітчанам 
вирішувати чимало справ безвиїзно, 
економлячи час на подолання відстані до 
Мілану і вистоювання у чергах. І просто 
в і д ч у т и  пов а г у ,  з ац і к а в л е н і с т ь , 
добродушність на чужині. 
 

Курси Італійської мови 
 у Лігурії 

     Вже стає традиційним – випускники 
Тернопільської духовної семінарії, скеровані на 
навчання до вищих духовних закладів Риму, 
проходять підготовчий курс з поглиблення 
італійської мови у Лігурії. Цього року їх шестеро, 
троє з них у вересні розпочинають навчання у 
столиці світового католицизму. 
     У Савоні з благословення Єпископа Доменіко 
Калканьйо курси проводять на високому 
професійному рівні представники організації 
“Мірганнс”. Це для тих, хто робить перші кроки у 
пізнанні італійської мови. В Генуї і К’яварі 
майбутні українські священнослужителі, вже 
обізнані з мовою, мають можливість поглибити її, 
мають можливість поглибити її, інтегруючись в 
італійське оточення. Добра школа перед вищою 
школою.  

    Кожен християнин знає, що Христос учив 
прощати. Мабуть, ця наука найважча до 
виконання. Можемо застосувати її до рідних 
нам осіб, друзів, а от до незнайомої людини 
деколи просто неможливо. 
    Старше покоління пережило на собі 
безпомильне суспільство. Все було чітко 
передбачено і помилок не могло бути. Коли 
рухнув “совєтський” режим, почалися 
проблеми у пошуках нового способу життя. 
Його назвали демократією. Хай буде так. Це 
демократичне суспільство вже почало давати 
нові покоління  із новим вихованням, а 
помилки й далі продовжуються. Це 
демократичне суспільство змінює владу, 
осуджуючи стару і даючи надію новій. Це 
суспільство потім бачить, що високі гасла і 
заклики впали із рекламного щита на землю і 
дехто підійшов та копнув зі злості: „всі 
однакові”. Так – це правда, ми всі дуже 
подібні. Нарешті, усвідомили, що будувати 
нове  суспільство – важлива справа і без 
помилок не обійтись. Кожен, хто 
помиляється, творить свій досвід і якщо 
робить добрі висновки, то це буде скарб на 
усе життя. 
    І ось перед нами нові вибори. Дуже скоро. І 
дуже скоро нам потрібно вплинути на долю 
нашої держави. Вибір нових кандидатів 
означає ризик довіритись новим людям, яких 
ми ще не знаємо, а вибір старих – це знову 
довіритись, це простити їм все попереднє і 
дати наступний шанс. Як видно із списку 
кандидатів, цих ”нових” не буде дуже багато. 

Тому маємо зібрати в собі всі сили і простити 
минулі помилки „старим”. Спитаєте, що саме? 
Не потрібно нагадувати, що багато з нас 
відчуло – розчарування, розпука, байдужість, 
безвір’я. Це явні наші гріхи, які ми не були в 
силі побороти. Проте ці гріхи відкрили очі на 
багато речей, а головне – поставили перед 
фактом: раптових змін скоро не буде. 
Пригадуєте пісню, у якій співається „ще малі 
твої гетьмани”. Ще малі не виросли, а, може, 
немає взагалі. Доводиться вибирати з того, що 
є. Це вже і звично для нас. Вибирати з того, 
що є. 
     Ось ще одна причина: чому маємо 
простити, відпустити їх, щоб з чистою 
совістю пішли виконувати свої обов’язки із 
нашою черговою довірою. Маємо простити і 
дати черговий шанс! Церква нас закликає 
бути дійсно правдивими християнами. Але 
даруйте... Залишається лише одне АЛЕ. А 
скільки з них попросили прощення в народу? 
Чи є взагалі такі, котрі взяли на себе 
сміливість визнати свої помилки? 
    Даруйте ще раз... Слухаєш, читаєш і в 
одному лише пересвідчуєшся – сваряться між 
собою, хто є правий і це постійно доказують 
один одному. А ми що? А ми спостерігаємо, 
як розігруються політичні сценарії... 
Подивились один серіал, а тепер маємо 
замовити інший, де ніхто не бачить своїх 
помилок, де ніхто не просить прощення, де 
влада засліплює не тільки очі, а й душу... 
     Залишається молитися і просити за 
майбутнє покоління. Бережи нас,  Боже... 

Чи вартує прощати нашим політикам? 

                 Хто голосуватиме 
                              на виборах 
     За офіційними даними, голосувати 
на виборах українського парламенту в 
Італії зможуть лише ті особи, які 
перебувають на консульському обліку. 
 

На День Незалежності – 
 у Зарваницю 

     24 серпня об 11 годині у духовному 
Маріїнському центрі чудотворній 
Зарваниці, що на Тернопільщині, 
відбудеться зустріч родин заробітчан з 
Італії. В програмі – Божественна 
Літургія, Хресна дорога, спільна 

трапеза. Тримаймося разом, єднаймося, 
любімся. І Бог нам поможе! 
                        Приїде єпископ 
                  з України у Савону 
     На початок святкування третьої 
річниці української громади у Савоні, у 
вересні, планується приїзд єпископа 
Тернопільсько-Зборівської єпархії 
владики Василія Семенка. Це великий 
подвижник на духовній ниві з часів 
підпільної УГКЦ. Тому неоціненними 
будуть його пасторські повчання, 
корисними – ознайомлення з ситуацією 
заробітчанського руху, розвитком 
церковних громад у Лігурії.   



     У неділю, 15 
липня, 
парафіяльна 
громада церкви 
св. Стефана із 
парохом о. 
Віталієм  і 
сестрою Кларою 
вирушила 
поїздом у 
паломницьку 

подорож до сантуарію Дитятка Ісуса 
з Праги, що в Аренцано.  
     Історія чудотворної статуетки 
Дитятка Ісуса з Праги сягає у сиву 
давнину. В 1638 році празька 
принцеса Поліссена Лобковіч дарує 
братам кармелітам з церкви Санта 
Марія делля Вікторія статуетку 
дитятка Ісуса. Статуетка виготовлена 
з воску, одяг Дитятка – іспанський  
плащ ХVІІ століття. Кармеліти ревно 
і вірно служили Богу і людям. І ось, 
коли одна баронеса з Праги серйозно 
захворіла і була при смерті, брат 
приніс і дав їй поцілувати статуетку 
Дитятка. Сталося чудо – жінка 
одужала. Друге чудо сталося у Празі, 

коли обвалилася  стара церква і з-під 
руїн брати кармеліти витягли 
неушкодженими лише чудотворну 
статуетку і однорічну дитину. Слава 
про ці й інші чуда розійшлася по 
всьому чеському краю і дійшла до 
Риму. Папа Римський Пій приїжджає 
у Прагу і кладе на престіл як 
неоціненний дар Божий  - статуетку 
Дитятка  Ісуса. Дитятко Ісус – 
маленький хлопчик, який в одній 
руці тримає нашу планету, а другою 
нас благословить. На голові у 
Дитятка царська корона – символ 
пана усього світу.  
     Брати кармеліти у ХІХ ст. 
переїжджають  з Праги до Аренцано 
і привозять із собою чудотворну 
статуетку. І от знову стається чудо. 
Ніби не людина, а сам Господь 
облюбував це місце в Аренцано – за 
дуже короткий час будується 
чудесна базиліка, у якій над 
престолом – чудотворна статуетка 
Дитятка Ісуса. 
Майже п’ять століть біля 
чудотворної статуетки збираються 
мільйони паломників різних 

національностей. Ми, українці-
заробітчани з Генуї і Мілану, теж 
прийшли до Дитятка Ісуса. Що ми 
принесли йому в офіру? Смиренне 
серце, віру, любов і велику надію, 
що не залишить самих з нашими 
проблемами, незгодами, хаосом, 
який панує в Україні. Хотілося 
молитися ще й ще, радіти, що у 
такому святому місці відправляється 
Служба Божа по-українськи, чути 
прекрасний спів хору. І як бальзам 
для наших стомлених душ раз-у-раз 
лунало „Господи, помилуй!”. 

Оксана Львів – Рясне-Генуя 
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     Вже давно не писалося. І 
думала: покинула мене Муза 
поезії. А сьогодні вранці — о 
чудо! Рядки полились просто з 
неба, без зупинки, на одному 
подиху, до запаморочення — аж 
пальці тремтіли, не встигаючи 
записувати. Прийшло натхнення. 
А принесла його на своїх 
величних крилах вона — Цариця 
Музика. 
     11 липня, ввечері, у К’яварі, на 
площі відбувся концерт під 
назвою  “ І спанське  л і то” . 
Виступав оркестр театру Карла 
Феліче з м.Генуя. Як кажуть, 
яблуку не було де впасти. Дякую 
тобі, моя подруго, що запросила 
мене сюди. 
     І  полинула  музика… Я 
кружляла у вальсах француза 
Еміля Вадтеуфела, літала як 
Фламенго під фантастичний 
танець іспанця з Сівілії Жоакіна 
Туріна ,  була  і  сміливим 
тореадором, і палкою Кармен, 
слухаючи  знамениту  сюїту 
французького  композитора 
Георга Бізе. І звичайно, коли 

злетіли вверх смички скрипок, 
розпочинаючи  “Іспанський 
каприз” Миколи Римського-
Корсакова, серце розривалося від 
щастя, а душа линула високо 
вверх, до зірок, до інших світів. 
     Ви би бачили диригента! 
Молодий, високий, стрункий. 
Здавалося ,  він  не  керував 
оркестром, а жив у світі музики, у 
царстві танцю, у якомусь іншому 
в и м і р і .  В і н  т а н ц ю в а в , 

пристукував каблуками, заводив 
свій оркестр від першої до 
останньої хвилини концерту. 
     Плакали і співали скрипки, 
вели свою партію аристократичні 
контрабаси, рвали душу звуки 
флейт і гобоїв, дзвеніли труби, 
злітали тарілки, гуділи барабани, 
ніжила і пестила арфа… Кожен 
інструмент оркестру ніби говорив 
про себе :”Послухай мене. Це ж я 
— найкращий. ” 
     А публіка… Вона збила свої 
долоні до мозолів, викликаючи 
на “біс”, дякуючи артистам за 
величезну  насолоду ,  яку 
отримала того вечора. 
     Подумалося: ”Варто жити, 
в а р т о  л ю б и т и  ж и т т я , 
насолоджуватися  високим 
мистецтвом, музикою, творчістю 
і всім  тим, чим нагородив 
Господь людину. ” 
     Повірте, мені здавалося в той 
вечір, що весь світ завмер на ту 
годину і сам Бог усміхався з 
небес. 

12 липня, К’яварі 
                               Одна з нас.  
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КУЛЬ
ТУРА

 
                              На крилах музики 

Особливі вітання Ольгам з нашого часопису! Хай Бог благословить вас за служіння для всіх українців! 

 



     Прочитавши статтю “Ми справді 
втрачене покоління?”, не стрималась, 
щоб через наш часопис не подискутувати 
з “одною із нас”. Якщо  людина до Італії 
вела активний спосіб життя, “з дитинства 
скрізь була серед  перших”, то тут, 
напевно ,  зазнала  різних спроб 
приниження. Але в моєму крузі 
знайомих є така думка: “Пам’ятай, хто ти 
тут і де твоє місце”. 
     Так, ми  “badante”, допомагаємо жити 
людям похилого віку. Я працювала в 
одній родині нащадків великих 
дженовезців “Duca”. Так склалося, що ми  
з “моєю” бабусею мали однакові смаки 
щодо їжі, щодо одягу, щодо поглядів на 
життя. Коли мені щось заболіло, я 
жалілася  “моїй бабусі”. А вона вже не 
знала де мене посадити, яке лікарство 
дати. Лежіть, відпочивайте, Rosana, 
говорила співчутливо. З повагою до мене 
і до моєї праці ставились невістка і син. 
Але все має кінець. Бабуся померла, 
Царство їй небесне. Коли даю на Службу 
Божу за померлих  моєї родини, вписую і 
її ім'я. Така моя мінімальна вдячність за 
те, що жила біля неї майже три роки як  
“Людина”, яку любили і поважали. 
     Зараз знайшла  іншу роботу. Бабця 
бачить одним оком і зір постійно падає. 
Тільки встане, вже “si lamenta”, і так 
зранку до ночі. Ні, мене не принижують, 
але дуже втягують в свої проблеми. Але 
я маю свої, я далеко від своєї 

родини, яку дуже люблю. 
     Думаю, якщо ще трошки поживу з 
цією бабусею, то, напевно, теж стану 
інертна і до навколишньої краси, і до 
життя взагалі. Зрозуміла одне — живемо 
з людьми старшого покоління, які вже є 
напівдітьми, часто-густо  буває і таке — 
нас не люблять, не поважають, живуть з 
нами тому, що самі не можуть дати собі 
ради. Але якщо в нас є любов 
нерозділена мами, бабусі, дружини, не 
біймось лишати роботу і жити в Україні 
рік, а не два-три тижні. 
     Так, італійське життя нас всмоктує, 
особливо гроші, ми любимо їхні фільми, 
пісні. І що там говорити — Україна 
бідніша набагато. Але не відвертати 
носа, бо там в ліфті твого під’їзду “алкаш 
обпісяв”, а взяти рукавиці і вимити, не  
нервувати, що на твоїй площадці розбите 
вікно чи не робили ремонту 15 років. З 
нас не убуде — побілити. І сусідам 
сподобається чистота. Одне від одного 
будемо брати приклад.  
     Американський президент Джордж 
Кеннеді ще в 60-их  роках  минулого 
століття сказав : “Ти питаєш, що 
Америка зробила для тебе, а я питаю, що 
ти зробив для Америки?”. 
     Запитаймо себе і ми, що зробили для 
України. 

Оксана Семенюк 
                               Генуя-Львів    
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     Не забуваймо, що ми приїхали в 
Італію на ринок праці, де хочемо 
запропонувати наше вміння добре 
прибирати, доглядати людей похилого 
віку, бути приємними у товаристві і т. д.  
Італійцям ми дуже необхідні, бо у них є 
справи важливіші і вони цю повсякденну 
роботу не мають часу виконувати. Їм 
краще заплатити і одержати все готове.  
     Коли ви прийшли домовлятись про 
роботу, не забувайте про свою гідність і 
пам’ятайте, що це ринок. Хитрий 
італієць хоче щось приховати (а потім 
поставити перед фактом, що це ваш 
обов’язок) аби якнайменше заплатити 
вам. Ви ж знайте собі ціну! Крім того, що 
ви говорите про години відпочинку (36 
годин тижневих, 2 години кожен день, 
святкові дні) не забувайте, що ви 
працюєте кожен день 8 годин (навіть і на 
фісі). І якщо десь є у вас півгодини чи 
година вільні до обіду, ви маєте право 
трохи відпочити, не треба крутитись 
перед господинею з ганчіркою. Краще 
скласти свій розклад на тиждень і на 
кожен день, якщо виникає у цьому 
потреба. Після обіду – лише компанія. 
     Не забудьте запитати про хвороби, 
якими страждає ваш майбутній 
підопічний. Якщо йдеться про хвороби 
серця, Альцгеймера, Паркінсона, 
простати, як правило, ці хворі можуть 
бути неспокійними вночі, отже 
належиться плата за роботу у нічний час. 
Про це італійці знають добре.  
     Не забудьте обговорити таке питання 
як особиста гігієна – де ви будете 
приймати душ, чи можете 

користуватися ним при потребі. Часто 
наші жінки потерпають від того, що не 
дозволяють митися (економлять гарячу 
воду) або інколи кажуть, що для вас є 
навіть індивідуальна ванна, а там немає  
гарячої води. Не ганьбіться навіть 
подивитись, звичайно,  все це робиться 
в делікатній формі. 
     Запитайте про харчування. Скажіть, 
що українці не звикли вживати щодня 
макарони, а надають перевагу овочам, 
фруктам, м’ясу і рибі. Якщо на дві особи 
на місяць виділяється на харчування 
300-350 євро, - можна прожити. 
     Виясніть, де ваша кімната, що в ній є 
для вас. Якщо вам пропонують ліжко за 
ширмою, де зберігається прибиральний 
інвентар або треба спати в одній кімнаті 
(а то й ліжку) з підопічним, - 
відмовляйтесь, не задумуючись. Це 
принижує вашу людську гідність. 
     Не пропустіть без уваги таке питання 
як зачіска сеньйори. Як правило, 
італійки кожних 15-20 днів запрошують 
перукаря на дім. Їм миють голову і 
роблять зачіску за окрему плату. 
Можете запропонувати свої послуги за 
меншу ціну.  
     Дуже часто є старенькі, які 
потерпають від сухих мозолів, що 
провокують болі в стопах і ногах. Тому 
їх треба лікувати. Якщо ви це вмієте 
робити – пропонуйте свої послуги.  
Коли вже працюєте, не забувайте про 
духовність. Розповідайте про наші 
традиції, церкву. Моліться разом на 
вервиці. Ростіть духовно разом.  

Лідія Науменко, м. Генуя 
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Деякі секрети здорової і легкої кухні,  

                                              призначеної для людей похилого віку 
Ті, хто допомагають людям похилого віку, йдучи 

за покупками, мають звертати увагу на ціну і на 
якість продуктів. Не завжди ці два фактори 
співпадають, тому маємо дотримуватись деяких 
правил і завжди купувати овочі і фрукти по сезону. 

В Італії навесні на влітку можна купити за 
прийнятою ціною кабачки, зелену квасолю, листя 

буряка, шпинат, помідори, баклажани, перець 
солодкий та різні салат: як салат-латук, індівія, 
скарола. З фруктів – полуниці, черешні, абрикоси, 
персики, сливи різних видів, дині, кавуни, 
виноград. 

Восени та взимку овочі: цвітна капуста, капуста 
широколиста, проколі, листя ріпи, печена червона 
ріпа. З фруктів – яблука, апельсини, мандарини. 

Приправа найбільш корисна – оливкова олія 
вищого ґатунку, яка вживається головним чином 
сирою, для приправи салатів, вареної картоплі та 
цибулі. Для приготування м’яса і овочів часто 
використовують масло, маргарин, сою. 

Щоб зменшити вживання олії чи масла, 
рекомендується використовувати сотейники та 
сковорідки, які не підгоряють, а також вживати 
ароматичні приправи як: розмарин шавлія, лавр, 
петрушка, селера, морква.  

Наприклад, легкий соус з помідорів буде 
смачнішим, якщо в нього покласти дрібно нарізані 
моркву, петрушку, селеру і цибулю та бульйонний 
кубик. 

Коли залишиться трохи макаронів чи м’яса, їх 
можна вжити наступного дня, розігрівши в 
сковороді з маслом і соусом. Овочі що залишились, 
можна вжити, як соус до макаронів, додавши 
тертого сиру. 

Серед багатьох видів віддавайте перевагу 
свіжим сирам (рікотта, страккіно, моццарелла, 
овечий сир), які багаті на воду і тому менш 
калорійні. 

Яйця краще готувати не часто, бо вони містять у 
собі холестерол. 

Оптимальною їжею для людей похилого віку є 
злаки (сочевиця, горох, ячмінь), які можна купити 
вже розфасовані. Їх варять у підсоленій воді, а 
потім перетирають, отримуючи свого роду крем, 
який приправляють тертим сиром та олією.  

Зберігання продуктів 
В холодильнику повище зберігають м’ясо  і  

рибу. Трохи нижче – їжа вже приготовлена. В 
самому низу – овочі і фрукти. 

В усякому випадку, особливо влітку, не 
рекомендується  зберігати  продукти  в 
холодильнику більше 2-3 днів. 

 
Песто  
Компоненти  

базилік 3 пучки 
часник 1 зубчик 
пінолі (кедрові горішки) 30 гр 
парміджано (твердий сир) 50 гр 
олія 

В міксері змішати часник, кедрові горішки, 
парміджано, вимиті і просушені листки базиліку, 
олію.  

 
Друга страва 

Гуляш зі свинини та телятини  

Компоненти 
300 гр нежирної свинини і телятини, 
порізаної на шматочки 
Цибуля 
Часник 
Морква шматочками 
Салера 
Олія 

В глибоку сковорідку покласти всі компоненти 
і підсмажувати на середньому вогні. Потім 
добавити білого вина і дати йому випаруватися. 
Добавити бульйонний кубик і півсклянки води. 
Накрити кришкою і готувати протягом 20-30 хв, 
помішуючи. 

Наприкінці вийняти м’ясо, розім’яти овочі і 
добавити трохи борошна, змішаного з холодною 
водою. 

Можна добавити в овочеву суміш, сік і терту 
цедру двох апельсинів, розігріти і викласти м’ясо. 

 
Друга страва 

  Відбивна колета панірована (шніцель) 
Взяти тонку скибку телятини, вмочити в збите 

з сіллю яйце. Панірувати в сухарях і смажити в 
гарячій  олії. Якщо залишиться шматочок м’яса, 
покласти його в томатний соус. Можна їсти 
також наступного дня. 

 
Солодке 

Вазочки з кремом та бананами 
Приготувати кондитерський крем з двох 

яєчних жовтків, 3 ложок цукру, 1 ложки борошна 
і 400 гр молока. 

Трохи охолодити. Порізати на шматки банани і 
обсмажити їх з маслом і цукром. Покласти 
частину крему в вазочку, потім банани, тоді 
знову, крем, зверху посипати солодким чи гірким 
какао. 

Можна вживати сирі банани або м’який сир 
(рікотта). 

 
Загальна страва  

  Рисова запіканка з горошком 
Компоненти для 2 осіб: 

200 г рису 
1 середня цибулина  
 1 бульйонний кубик рослинний 
Олія 
Вершкове масло 
Тертий сир (парміджано) 
400 г замороженого горошку 
50 г мортаделли (вареної ковбаси), шинки чи 
вареного м’яса, м’ясного фаршу. 
Сіль 

Злегка підсмажити цибулю в глибокій 
сковороді з олією та краплиною води. Всипати 
рис, злегка помішуючи дерев’яною ложкою, 
добавити гарячий бульйон і готувати 15 хв. 

Тим часом відварити горошок, відцідити його і 
висипати в сковороду з олією, добавити порізану 
на маленькі кусочки мортаделлу. 

На противень викласти пласт (шар) рису, в 
який добавити шматок вершкового масла чи 
маргарину і трохи потертого сиру, потім горошок 
і зверху рис, що залишився. Зверху покласти 2 
шматочки масла, посипати тертим сиром і 
запікати в духовці 10 хв. Подавати гарячим. 

 
Солодке 

Апельсиновий торт 
Замісити 100 г масла 
100 г цукру 
3 яєчних жовтка 
100 г борошна 
Терту цедру з 2-ох апельсинів 
2 ложечки дріжджів для солодкого  

Добавити збиті білки і викласти на противень, 
застелений папером для випічки, випікати в 
духовці 30-35 хв. 

Приготувати сироп із соку 3-ох апельсинів, 
цукру і 5 ложок води. 

Полити ним охолоджений торт. 

  
Друга страва 

Куряча грудинка з зеленими оливками 
Компоненти: 

половина курячої грудинки, порізаної на 
шматочки; 
3 – 4 стиглих помідори; 
70  г  оливок подрібнених; 
петрушка; 
олія; 
борошно. 

    Обваляти у борошні  шматочки курятини і 
обсмажити їх у сковороді на олії. Приготувати 
соус з олією, оливками, помідорами і петрушкою 
протягом 10 хвилин. Покласти шматочки 
курятини, перемішати їх в соусі і подавати. 

 
Солодке 

Яблучний торт 
Компоненти: 

упаковка пісочного тіста; 
3 яблука; 
лимон; 
цукор. 

   Половину тіста викласти на змащений маслом 
і посипаний борошном противень. Очистити від 
шкірки яблука і порізати їх на маленькі кусочки . 
Збризнути соком лимону, щоб не потемніли. 
Викласти яблука на тісто, посипати цукром, 
накрити другою половиною тіста, з’єднати краї. 
Випікати протягом 30 хвилин . Охолодити . Дуже 
смачний також наступного дня. 

 
Перша страва 

Різотто ( страва з рису з твердим сиром і 
кабачками або баклажанами) 
Компоненти для 2 осіб: 

рис 150  г ; 
сир тертий 40  г  (парміджано); 
страккіно (свіжий сир) 100  г ; 
рікотта  (свіжий сир) 100  г ; 
масло 30  г ; 
0,5  л бульйону , приготовленого з 
рослинним кубиком  на воді; 
3 кабачки (або баклажани)  
половина цибулини.  

   Варити рис в бульйоні  10 – 15 хвилин, поки 
рис не вбере воду – зняти з вогню і приправити 
маслом і сирами . Поки вариться рис, 
приготувати кабачки (або баклажани), порізати 
на тоненькі шматочки  і злегка обсмажити  в 
сковороді з дрібно нарізаною цибулею і маслом 
протягом 10 хвилин. Коли готові, з’єднати з 
рисом, швидко перемішати і подавати з тертим 
сиром (парміджано), що залишився. 

 
                                Перша страва 

Вегетаріанська  лазанья 
 Компоненти для 4 осіб: 

250  г  свіжого тіста для лазаньї; 
2 морквини; 
300  г  цвітної капусти; 
півсклянки молока; 
1 цибулина; 
70  г тертого сиру (парміджано);   
масло 30  г ; 
олія; 
сіль. 

Порізати кабачки і моркву кубиками. 
Покласти в сковорідку  дрібно нарізану цибулю, 
додати масла, краплину води, злегка підсмажити. 
Добавити кабачки і моркву, готувати близько 15 
хвилин, додати попередньо відварену цвітну 
капусту. Збити в міксері страккіно з молоком і 
добавити трохи парміджано. Відварити листи 
лазаньї протягом 2-3 хвилин в підсоленій воді, 
підсушити, покласти один пласт лазаньї, один 
овочів, один – соусу з страккіно і так 
продовжувати. Зверху посипати тертим сиром 
(парміджано) і запікати в духовці протягом 20 
хвилин. 

РЕЗО
НАНС

 
      Запитай себе... 

КОРИ
СНІ 

ПОРА
ДИ 

Щоб не бути рабинею 

MІСТО
ЧОК 

Збережемо сім’ю – 
збережемо себе 

     Процес на воз’єднання сімей 
невпинно зростає. За останній рік у 
Савоні воз’єдналось чотири сім’ї, з 
них одна – повна (тобто з дітьми), у 
Генуї – дві. Вітаємо ініціативу 
церковних громад.  
     Віддаль і час не на користь 
молодих сімей, які руйнуються, 
страждають від розлуки діти. Тож 
воз’єднання сім’ї стає фактом 
необхідності. 
     Людям, яким поза п’ятдесят, 
залишається лиш підтримувати 
контакти з сім’єю на віддалі. І не 
тільки матеріальні, а й духовні. Одна 
жінка із Генуї, приїхавши додому у 
відпустку, взяла шлюб у церкві, якого 
за часів радянської влади не могли 
собі дозволити. Християнське 
подружжя вітали діти й онуки, 
односельці. Місцевий священик радів, 
бо, на жаль, до цього часу до нього 
заробітчанки Італії звертались лиш за 
розірванням шлюбу. 
 
 

Співпраця  між 
 Сампдорія і Динамо 

      Почалась співпрацю і в футболі. 
     Українці в Генуї відомі через 
співпрацю у церкві, у культурі, а тепер 
прийшла черга проявити себе в сфері 
футболу День 2 червня став днем 
домовленості між двома командами 
про співпрацю. Велика заслуга є 
нашого консульства в особі віце-
консула Неліна Максима, яке 
зав’язало дружні стосунки із 
к оман дою  Гену ї .  Хоче т ь с я 
підкреслити, що в команді вже грає 
один українець – це Комин 
Володимир. Хвалять його і гордяться 
ним. Ось так!  
     Кажуть про нас, що нас всюди 
багато,…. Хм… І так є! 
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Нічого не боюся, бо зі мною Бог 
     Я мала щастя народитися у 
глибоковіруючій сім”ї. П'ятеро 
чоловік родини присвятили себе 
душпастирській праці. Знаю, 
більше того — переконана: щодня 
вони моляться  за  мене , в 
н а д з в и ч а й н и й  с п о с і б 
підтримуючи, додаючи сили і 
терпіння ось уже восьмий рік 
починати день у чужій хаті в ролі 
слуги. Скажу чесно, служити мені 
не соромно, не принизливо, буває 
обтяжливо, але дуже хочу і в 
такий спосіб  прислужитись 
Богові. Вступаючи в чужу хату, 
зараховую підопічних до числа 
своєї родини, обов'язково молюся 
за них, а коли вдається — то і з 
ними. Інколи мою нерозтрачену 
любов розуміли неправильно. 
     Приміром, у Неаполі з Божою 
допомогою виходила бабуню-
каліку  і  хотіла  допомогти 
духовному каліці — її сину, який 
у Великодній піст розважався у 
веселих компаніях, блюзнірськи 
висловлювався  про віру. Я 
молилася за грішників всього 
світу, яких не бачила і не знаю, а 
тут переді мною один із них — 
зримий, реальний. І я почала 
п р о с и т и  з а  н ь о г о ,  н е 
розрахувавши своїх сил. Сатана 
підступними методами закохує 
того чоловіка у мене, і я рятуюсь 
втечею. 
     Але якщо Бог закриває двері, 
то він обов'язково відкриває вікна. 
Господь дає мені на поміч людей 
заслужених, прилучених до лику 
святих. Усміхаєтесь? У Геную з 
Неаполя мене скерувала свята 
Марія  Франческа .  Я  мала 
можливість  посидіти у її кріслі, 
молячись з монахинею, перед тим 
випадком, про який я розповіла. 
Іншого разу, прийшовши на 
“апунтаменто” з роботодавцем, 
запланованому у церкві святої 
Катерини, піднялась до саркофагу 
з мощами святої, гаряче просячи 
допомоги. І вона незримою рукою 
вела мене по своїх місцях, 
названих … її  іменем. Раджу  
записувати в зошиті в капличці 
святої Катерини свої прохання. 
Вона хоч італійка, але розуміє 
українську мову. І обов'язково 
почує вас, як почула і чує мене. 
     Але не думайте, що я така вже 
примірна. Моментами входжу в 
конфлікт з самим Богом, і навіть 
сварюся з ним. Це було, коли мене 
ганебно висадили з автобуса, бо 
м і й  к в и т о к  в и я в и в с я 
незакомпостованим. Контролери 
не вірять, що я його дійсно 

компостувала — відбитку немає. 
Але  того  разу  я  д ійсно 
компостувала. Не тільки Москва, 
а й Італія сльозам не вірить. 
Довелось заплатити штраф. І після 
того мене прорвало: 
     -  Нехай люди за мене не 
заступились, але ти, Боже, бачив. 
Чому ти за мене не заступився? - я 
не плакала — ридала. Очні судини 
від сильного напруження трісли і 
сльози вийшли кривавими. 
     Ні ,  я  не  розпачала  за 
втраченими грошима, розпачала, 
що на цей раз Господь мене 
дійсно покинув. І це був крах 

всьому. 
     Нар а з  в и р а з н о  ч ую  у 
підсвідомості: 
     - А скільки разів ти їздила без 
б іле та?  Може ,  пора  вже 
заплатити?! 
     Мої криваві сльози висохли 
враз, я аж підстрибнула: 
     - Ти, як завжди, Боже, правий. 
Дякую! Тепер знаю, що ти зі 
мною. А більше нічого мені не 
треба. 
     Я мала непорозуміння і з 
Марією  Люрдською .  Якраз 
планувалась друга поїздка до 
Франції. Так хочу поїхати, а місць 
немає. Ті, що ще не були, 
встидають  тих ,  хто  знову 
напирається їхати. Я вже знайшла 
заміну, підготувала все в дорогу, 
навіть зимову куртку для нічних 
чувань, хоч і весна, але ночі  в 
Піринеях холодні. Та обставини 
проти мене. Молюся до Марії з 
о б р а з о ю .  П о р о з к л а д а л а 
фотографїї з видами Люрду. І тут 

знову у підсвідомості голос, на 
цей час жіночий: 
     - А ти можеш до мене 
приїхати! 
      То було за день до поїздки. І 
щ е  з а л и ш и л и с я  м і с ц я , 
запрошували навіть італійців, бо 
наші не всі мали можливість 
відлучитися на потрібний час 
     Знаю, мій характер -  не мед. І 
що цікаво, конфліктую з людьми, 
яких найбільше поважаю і люблю. 
Отцю Віталію оголосила війну 
проти  насадницької  ідеї  з 
вишитими сорочками. Сповідаюсь 
вам: сказала, що Італія не Україна, 
церква не клуб, а він не 
культпрацівник, а священик. І 
додала: до такої церкви не піду. 
Як  я  мучилася  від  своєї 
відвертості, фізично знемагало 
тіло, не йшла молитва. А потім 
дізналася, що мою крамольну 
думку поділяє багато людей. Не 
біймося  бути  в ідвертими . 
Збережімо нас у церкві, яка далася 
нелегко. Краще гірка правда, ніж 
солодка брехня.  
     Товаришкам з мого оточення, 
зведеного до мінімуму, з метою 
особистої духовної безпеки, 
оголосила суворий вердикт: хто 
Богослужіння недільне промінює 
на заробітки — мені не друг. 
Тільки небо може дати чисту, 
духовну енергію, потрібну для 
життя більше, ніж повітря чи їжа. 
А потім цілий тиждень плачуть по 
телефону як тяжко, як незносно. 
Звісно, без Бога як буде інакше… 
Мен і  дуже  сподобався  і 
запам'ятався порівняльний образ 
гостини із Святим Причастям 
отця  Віталія  на  одній  із 
проповідей. Уявіть, вас запросили 
в  г о с т і ,  н а к р и л и  с т і л , 
припрошують: для тебе старалися,  
- вгощайся. А ти відмовляєшся. 
Щось подібне промовляє Христос: 
я для тебе віддав себе, їж моє тіло, 
пий мою кров, бо в них життя 
вічне. Що скажеш цього разу у 
відповідь? Залишишся байдужим 
спостерігачем ,  засмучуючи 
дбайливого господаря?  
     Ті, хто часто сповідається і 
причащається ,  в ідчувають 
особисту благодать і спокій. Вже 
не кажу про конкретні фізичні 
відчуття -  жар в ділянці серця, 
просвітлення розуму, солодка 
оскома у всьому тілі. Так, це Ісус 
поселяється  у  наше єство , 
демонструючи у дивний спосіб 
відданість, ніжність і любов. А без 
нього хто ми? Самовпевнена, 
горда, зарозуміла маса, яка 

розраховує на свій розум, свою 
силу? 
     Тільки недавно для себе 
відкрила трикутник: якщо ми 
любимо  себе ,  ми  любимо 
ближнього, ми любимо Бога. 
Почнімо з любові до себе, 
пам 'ятаючи, що духовне — 
першооснова фізичного. 
Іншими словами, здорове 
тіло, коли здоровий дух. 
Добрим буде для нас той 
л і к а р ,  я к о г о  м и 
випросимо-вимолимо у 
Бога. Молімося за себе. 
На свій сором і шкоду, я 
за себе не молилася. За 
сім'ю, родину, весь світ, 
всіх грішників. За себе —  
ні. А чому? Тепер всі 
молитви починаю від 
особистої подяки і просьби. 
Борюся з собою, щоби подолати 
тінь неприязні до несимпатичних 
мені людей. Бог мені їх посилає, 
щоб навчити чомусь. Приміром, 
на моє розпачливе “О, Боже, як я 
не маю пам'яті” одна жінка 
сказала:  
     - Не треба так говорити. Кажіть 
— Боже, дай пам'яті.  
     І якщо подумати, вона має 
рацію. Інша, побачивши, що з 
моїх мокрих рук капає на підлогу 
вода, зауважила, шо так не треба 
робити і вона права. Хтось або  і я 
міг посковзнутися і поламати 
ногу. Чи просто рознесеться бруд 
по всьому приміщенні. Але перша 
реакція на зауваження завжди 
негативна. Монахи, духовні отці 
радять в таких випадках одне Отче 
наш  і тоді не ми, а Бог діє у нас. 
     Щоб Бог діяв у нас завжди, 
дуже важливо, це підказала мені 
Люда Конопко, молитися до 
Святого Духа. Я безмежно їй 
вдячна за вервиці до святого духа 
і відксерений Акафіст до святого 
Духа. Признаюся вам — це сила. 
Вервиці молю вранці до початку 
робочого дня, починаючи всі інші 
молитви, Акафіст на завершення 
дня. Переконалася, святий Дух 
диктує, що і як робити, щоби 
вийшло на добре. Спробуйте, не 
пожалкуєте. 
     До  реч і ,  про  молитву . 
Отпирські  мученики  отець 
Василій, ієромонахи Трохим і 
Ферапонт, вбиті у 70 роках 
нашого століття, отже наші 
сучасники, радять молитися, коли 
працюєш .  Роблячи  ранкову 
гімнастику, відлік вправ веду так: 

один — Господи помилуй, два  - 
Господи помилуй… сто  - Господи 
помилуй. Не люблю мити посуд  - 
тоді цю роботу осолоджую, 
співаючи побожні пісні. Не 
люблю мити туалети з унітазами, 
тоді думаю, що саме ці старання 

подарую Ісусові. Де 
береться натхнення. 
Хочеться, щоби така 
р о б о т а  н е 
закінчувалася. 
     Я тяжко йшла до 
с в о є ї  л ю б и м о ї 
журналістики. Через 
брак коштів, вчилася 
заочно, працювала у 
редакції з 17 років, 
знаю: ціна  слова 
більша ,  ніж  ціна 
грошей. Слово може 

вбити, а може воскресити. Дуже 
вразлива до того, що чую і що 
кажу. І часто і в тому, і в другому 
каюся. Каятися, коли ліквідувала 
хвилини за 5  євро на віндівський 
мобільний телефон, стало менше. 
К о л и  т р е б а  к у д и с ь 
зателефонувати, думаю добре, що  
і як сказати. Бо за те треба ще й 
заплатити. Пригадую, у часи 
підпілля владика Яків Тимчук 
повчав мій гострий язик: 
     - Дитинко, якщо ти говориш 
добре, -  ти подібна до бджілки, 
що збирає з квітів нектар і дає 
людям мед. Коли погано, — ти 
уподібнюєшся мусі, яка сідає на 
всяку гидоту, нечисть, розносячи 
її. 
     Я не хочу бути мухою. А ви? 
Часто нас перетворює на мух 
телевізор, радіо, газети, книжка.  
Колишній із засобів масової 
інформації говорити про це? Але 
факт залишається фактом. Маємо 
свободу і право вибору. По радіо 
Ватикану та по телебаченні в 
Італії є чудові релігійні, повчальні 
передачі. У нашій церкві є багато 
книг, дисків, касет, щоби тримати, 
укріплювати і підносити нашу 
віру і духовність. Тож, як закликає 
монах (є касети і диск у нас) 
Григорій Планчак, станьмо під 
капельницю  духовну ,  щоби 
Христос робив дифузію. Італія  - 
ідеальне місце в усіх аспектах для 
цього. Повірте!  
     Пишу і думаю: якщо старатися 
жити за десятьма заповідями, не 
порушуючи  в  найменшому , 
значить — жити по-божому. І 
чого тоді боятися?..Відверто і  з 
любов'ю     Ольга Ваврик  

    ПРО ВІРУ Родині  
В далекій Італії, у місті Генуя 
В турботах минають дні 
Без вас, дорогі, рідні мої. 
Із нетерпінням чекаю я  
Неділі та четверга. 
В ці дні дорога у мене одна — 
До подруг, у церкву, до Бога. 
Там чекає нас отець Віталій. 
Він дуже нам допомагає, 
На божу дорогу нас направляє. 
Його цікаві проповіді, 
                                   настанови 
Ідуть згори, із неба, від Бога. 
Почуті у церкві слова 
Зігрівають жіночі серця. 
Наснаги дають і терпіння 
І віру у Боже спасіння. 
Живу в надії я, що прийде час,  
Коли побачу знову вас. 
Обніму, пригорну, поцілую...  
Якби ви знали, як за вами я  сумую.                              

   Ліда Цар 
Генуя — Миколаїв, що на Львівщині 

 
Моїй внучці Валерії 

Рости, моя пташко, 
Мій квіте рожевий, 
На радість мені   
І батькам. 
І сонцю всміхайся,  
Й весняному вітру, 
І небу, 
І білим хмаркам. 
Люби, моє серце, 
Свій край, 
Де живеш ти 
І ходиш до школи 
З дітьми. 
Та згадай кохану 
Мою Україну,  
Бо ж там 
Народилися ми: 
І я, твоя бабуся, 
А ще твоя мама 
І тітка Наталка твоя. 
Ти мусиш це знати 
Й завжди пам’ятати,  
Що там — наша рідна земля. 
 А ти — італійка, 
Й Данилко, твій братик —  
Онуки кохані мої. 
Для вас тут живу я, 
Для вас тут труджуся, 
Рідненькі зернятка мої. 
Була ти вже двічі 
У нас в Україні, 
І  любиш її як і я. 
А як не любити?! 
То ж матінка наша, 
То ж наша квітуча земля. 
Пустило коріння  
Вже досить українців, 
По цілому світі 
Ми є. 
Це гордість чи горе? 
Недоля чи шана? 
Хіба його хтось розбере. 
А може єднанням  
Дарує всевишній народ, 
Що життя йому дав, 
Щоб воєн не було, 
Щоб горя не знали, 
Щоб тільки надію він мав. 
Надію зростити дітей і онуків 
В коханні, у братстві, в красі, 
В любові до Бога, до щастя земного. 
О, як цього прагнемо всі! 
Цілую тебе, кароока красуне, 
Мій світ, моя радість, мій спів. 
І Богу молюся, щоб доля всміхалась 
Й образить ніхто не посмів 
Тебе, моя зірко, 
Кровинко рідненька, 
Тебе й всю родину мою. 
Я шлю вам привіти, 
Усмішки й цілунки, 
Бо всіх вас до болю люблю. 
             Землячка, 12 липня 2007 р. 
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