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...І що вiн такого сказав?
Читайте на стор. 7
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НАЦІЄТВОРЧЕ

Той, хто платить, не тiльки замовляє музику, але i
примушує всiх iнших її слухати.

■ Процес приватизацiї зайшов надто далеко: уже
приватизували й Україну.
■ Зараз в Українi є доволi всього, тiльки один товар
дефiцитний - совiсть.
■ Якби Господь за походженням був українцем, то
Вiн спiлкувався б з паствою росiйською мовою.
■ Що гострiшi проблеми, то тупiшi керiвники.
■ Злидарювати - це наша народна традицiя.
■ Свiтовi цiни пустили Україну по свiту з торбами.
Іван Ярич. (Короткометражну" лiтературу
Івана Ярича читайте на стор. 21)
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А нам тринадцятий минало...

Микола Савчук

КОЛОМИЙКИ
І як тебе, Україно, докупи з'єднати,
Яку тобi ще iдею запропонувати?
Всi чекають нетерпляче на великi змiни,
На зарплати трохи вищi й трохи нижчi цiни.
Як то добре маленькому в колисцi лежати,
Про вибори i долари нiчого не знати.
Фестиваль за фестивалем, фуршет за фуршетом,
Як воно нам удається з дiрявим бюджетом?
От що сало, то є сало, наїшся — не шкодить.
І головне — нiхто його в свiтi не пiдробить.
Дотримуймось, українцi, ухвали нової:
Сало пишiм з великої, а Москва — з малої.
Що є легше молодому: виїхати в Штати,
Чи платити за семестри, чи сiсти за £рати?
Замiнив нам телевiзор райкоми й обкоми.
Мали б велетнi родитись, а родяться гноми.
На Вкраїнi мир i спокiй. Це — велика справа.
Та вважаймо, бо спокiйних може з'їсти £ава.
Молодi нового хочуть, а старi — старого,
А є такi, що не хочуть нiкого й нiчого.
Ми такого Президента хотiли би мати,
Що пером не описати, словом не сказати.
Тi хочуть нас у Росiю, тi — в НАТО забрати,
А ми собi сапки в руки й на дачу сапати.

Вiтаємо наших читачiв,
усю українську спiльноту
в дiяспорi i в Українi
сущих з 13-ою рiчницею
незалежностi України!

Колись: церква, сапа, коса, лицарство i слава.
Тепер: жуйки, дискотеки, вiдео i кава.
Екстрасенси, астрологи i телеведучi
Закутують нам голови у мокрi онучi.
Однi тягнуть до Заходу, а iншi — до Сходу,
Розтягли вже половину нашого народу.
Ми носимось з росiйськими книжками й пiснями,
А вкраїнську хай вивчають шпигуни з послами.

Далi на стор. 5
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Ро-Ко

ГЕй, "¢Ей", ГЕй!
Недавно задзвонив я до
приятеля, того, що на все має
вiдповiдь, як почув його грiмкий
голос, котрим вiн почав свiй виклад
на нашу улюблену тему – нашу
солов'їну мову:
– Що то за халепа з нашими
мовознавцями! Шевченко заповiв: i
чужого научайтесь, й свого не
цурайтсь. А нашi мудрагелi,
навпаки, своє рiдне замiнюють
чужим
– Про що ти? – питаюся
сконфужений.
– Про те, що в нашiй солов'їнiй
щоразу бiльше з'являється
англiйських слiв! – i пiшов, i
поїхав...
В нинiшньому революцiйнонауковому свiтi, який перетворив
Землю на Мале село, Людинi
щораз стає важче знайти своє

визначення, яке їй Бог призначив.
Бо наука не тiльки освiчує, а й
баламутить "душу i тiло" –
створює бiльше проблем, нiж
розв'язує.
Кожна проблема багатогранна i
глибинна... Приблизно так мiй
приятель фiлософствував, аж поки
не дiйшов до сутi нашої мовної
проблеми. Розходиться про коротке
англiйське слово "£ей" (gay), яке з
кожним роком роздувається у все
бiльшу проблему у свiтi. І досягнуло
неньки України як милозвучний
видозмiн "гей".
– Так ти про що, – допитуюся
у приятеля, – про "гей" (Гей воли,
чого ви стали?), чи про "£ей", тих,
сексуально орiєнтований, яких по
українському називають
"блакитними"?
– То ранiше вони так
називалися, а тепер перехрестилися
на iнтернацiональних "£ей-iв". А
тому що в Українi лiтеру "£" не
вживають, то кажуть "гей", i нiхто

iз чужоземцiв їх впiзнати не може.
На цьому, нiби, можна поставити
крапку. А можна i три крапки...
У словнику є так: "£ей" (gay)
значить "геппi" – веселий. В
англiйськiй мовi до gay дуже пасує
guy, разом це звучить "¢ей £ай" –
"Веселий хлопець". В Українi,
знов-таки, кажуть "гей гай" –
просто як у пiснi.
Але далi словесного мавпування
в Українi поки що не пiшли. Поки
що. Маю на увазi, ще не
змавпували нашi (канадськi i
американськi) закони про право на
одностатевий шлюб. Бо як дiйде до
цього, то виникне ще бiльше
плутанини. Тодi казатимуть: "Гей i
гей женилися". А у вiдповiдь хтось
скаже: "Та гей би собi женяться". І
нiхто нiчого не второпає.
От тобi i мовна проблема.
• • •

Мiжнароднi
смiховiстi
“У США знову збiльшилась
кiлькiсть безробiтних“, — передає
з Нью Йорка наш колишнiй
кореспондент.
2010 рiк... Америка в панiцi.
Пiсля чергового перерахунку
голосiв вкотре вперед вирвався
Дж. Буш...
З'явилися дiєтичнi продукти: для
нiмцiв - безалкогольне пиво; для
росiян - безалкогольна горiлка; для
українцiв - знежирене сало.
Комiсiя ООН ухвалила рiшення
заборонити в Китаї проведення
дослiдiв з клонування.
Хай кохають, як бажають, лиш би за нас свої голоси вiддали.
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КОЛОМИЙКИ
Така у нас iдилiчна вкраїнська картина:
На пенсiю дiда й баби живе вся родина.

І ти шахтар, i я шахтар, ми — хлопцi з Донбасу.
Як не дадуть нам зарплату — дамо по мордасу.
В Українi всюди чути росiйську естраду,
А як хочете вкраїнську, то їдьте в Канаду.
Українську медицину, як не поважати,
Коли вона усе може, лиш не має вати.
Колись голос поважався i дзвiнка бандура,
Тепер — крики, мiкрофони, стегна й шевелюра.
Що кросворди тепер моднi — на те є причина:
У нас тепер у кросвордi уся Україна.
У курчатах дiоксин є, в огiрках – нiтрати:
І не їсти — помирати, i їсти – вмирати.
Ростуть цiни на се, на те, на свiтло й на воду
А iз ними ростуть роги в нашого народу.

Ус м i ш к и В с е в о л о д а М а ¶ а с а
– Мамо, я бачив, як пан
Юрко цiлував нашу Лесю!
– То й що? Ти ж знаєш, що
пан Юрко на другий тиждень
жениться з нашою Лесею.
– Якщо так, мамусю, то
коли наш тато жениться з
нашою новою нянькою?

Чоловiк: – Дивись, що за красуня
йде! Це жiнка, про
яку можна сказати:
"І не вводи нас во
iскушенiє"...
Жiнка: – Ти не дуже
iскушайся, бо як
прийдем додому, то
я iзбавлю тебе
од лукавого.

Микола Савчук. Коломия.

Два ковбої заходять до бару. При столику сидить
кiлька мужчин. Один ковбой каже до другого:
– Джек! Бачиш того, он там? Вiн менi не
подобається.
– Котрий? Їх там аж п'ять.
– Той високий, чорнявий.
– Вони всi високi i чорнi.
– Ну той, що має капелюха на вухо i що
говорить.
– Таж вони всi говорять нараз.
Тодi перший ковбой витягає пiстоль. Бах-бах-бахбах! – чотири трупи.
– Тепер знаєш, про котрого я говорив?
– Знаю, так що?
– То власне вiн дiє менi на нерви.

Переходячи вулицю, пам'ятайте, що пiшоходи
бувають двох видiв: спритнi i мертвi.
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ПРАВДИВІ ПАТРІОТИ не
пхаються до фотоапарата чи
мiкрофона, а танцюють з мiтлою по
галi та граються з баняками на
церковнiй кухнi.
ПРАВДИВІ ПАТРІОТИ не
пхаються до полiтики, щоб суперпатрiотам пояснити, що торгiвля – то
супер-сила, бо як заробиш свого
гроша, тодi до полiтики пхайся, але й
тодi не забувайся, що торгiвля –
то...
Так каже всiм патрiотам,
а не iдiйотам –
Степан Слота.

Павло Глазовий

Інопланетяни
Забивають людям баки
Вченi i невченi,
Дурять голови та пхають
Долари в кишенi.
Фiльми ставлять фантастичнi,
Видають романи:
А чи є, мовляв, на свiтi
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Інопланетяни?
Та не треба ж особливих
Розуму й кебети,
Щоб пiдтвердить: є пришельцi
З iншої планети!
Звiдусiль на Україну
Приїздять туристи —
Бiзнесмени, конгресмени,
Лiкарi, артисти.
Прибувають лiтаками
Й на машинах власних —
Всяких "вольво", "мерседесах",
"Фордах" першокласних.
Там, у них, мiста i села
Сяють чистотою.
Тротуари обмивають
Мильною водою.
А у нас, де не поткнешся,
Повно бруду й смiття.
У дворах i за дворами —
Нечисть i лахмiття.
Там, у них, шляхи й дороги
Рiвнi, аж блискучi,
А у нас кругом вибої,
Трiщини та кручi...
Чом цього не помiчають
Нашi чинодрали,
Що машин собi заморських
Тисячi накрали?

А тому, що то не нашi
Люди-громадяни,
А прибулi тарiлками
Інопланетяни.
Тракторiв не вистачає,
Щоб поля орати.
Скоро будемо граблями
Врожаї збирати.
А в мiстах легковиками
Всi шляхи забито,
Бо пришельцi дбають тiльки
Про своє корито.
Незалежнiстю своєю
Вихвалятись любим.
Прибиваємо на стiнах
Вивiски з тризубом.
А кругом стирчать на площах
Лисi iстукани.
Не дають їх руйнувати
Інопланетяни.
Цi приблуди тарiлчанi
Гiршi бiснуватих.
Носять квiти iстуканам
В буднi i на свята.
Схаменiться, українцi,
Земляки-тубiльцi,
Бо опинитесь рабами
На чужiй тарiлцi!
• • •

ВІД НАШИХ ЧИТАЧІВ
Каже сусiд до сусiда:
– Знаєш, Іване, твоя жiнка має
коханця.
А Івановi саме треба їхати у службове
вiдрядження. От вiн каже сусiдовi:
– Миколо, ти приглядайся, як прийде
коханець, давай менi телеграму, мовляв,
померла моя жiнка.
Наступного дня Микола посилає
телеграму: "Приїжджай, твоя жiнка
померла".
Коли доставили телеграму, Івана якраз
не було, колеги прочитали i думають:
чому не написали, коли вiдбудуться
похорони? І зразу дають вiдповiдь:
"Повiдомте, коли похорони".
Микола дiстає вiдповiдь, i думає, чому
Іван не зрозумiв, i знову шле телеграму:
"Похорони коли вiдбудуться, не знаю, а
доступ до тiла продовжується".
Іванна з Гамiльтона, Онтарiо.
• • •
На митницi:
– Ваш паспорт не дiйсний. Тут на
знимцi лисий чоловiк, а ви маєте волосся.
– Паспорт дiйсний, то моє волосся
"не дiйсне".
• • •
Добре вихований молодий чоловiк
засидiвся у приятельки, коли почалася
заметiль.
– Куди ви пiдете такої негоди. Залишайтесь ночувати, – запропонувала
господиня.
– Дякую, – вiдповiв чоловiк, i за
мить десь щез.
Опiвночi вiн повернувся, весь задубiлий.
– Де ви були? – здивувалась господиня.
– Збiгав попередити маму, що не
ночуватиму вдома.
Марiйка Шафран. Торонто.

Дiстається Президентовi СКУ Лозинському, як i Президентовi України
– з усiх бокiв. А найбiльше б'ють свої. Останнiй раз Лозинському дiсталося
за його лист до Сенату США. Вискочив чоловiк, як Омелько з конопель:
Чого це вам, шановнi американцi, Україна бiльмом на оцi сiла?
Не витримали нерви в чоловiка, йому вже та американська полiтика
поперек горла, як i iншим, яких називає в своєму листi.
Чого їм пхатися до наших виборiв? Наказувати Кучмi i Януковичу не
шахрувати i не вбивати. Вони самi з вусами, рильце в кожного давно в пушку.
А Америка їм, як дiтям: ну-ну-ну! Щоб процедура пiд час та пiсля виборiв
президента була прозорою! Щоб кожний мав безперешкодний доступ до усiх
медiа на недискримiнацiйнiй основi! І щоб нiякого там шантажу та
залякування! Кожному спостерiгачевi вiльний доступ! Виборчий монiторинг
для тих, i других, i десятих... – i мiсцевих, i заморських, i ближнiх, i дальнiх, i
урядових, i приватних...! І нi пiвкроку без контролю! Бо ми вам покажемо
"кузькiну мать"! Ми вас до Захiдного свiту не захопимо, ми вас у НАТО не
приймемо! А пiсля всiєї тiєї вашої виборчої свадьби ми ще скажемо своє
слово! Ми – це вам не хтось, а Америка!
¢валт!!! Що ж це наша Україна за держава така, щоб усесь свiт взяв її на
прицiл? Гiрше, нiж за комунiзму. От Лозинський i збурився: чуже бачите за
лiсом, а свого пiд носом. У нього, пана Аскольда Лозинського, навпаки: не
бачить того, що за лiсом, чи пак, за морем, тому жодного разу не виступив iз
критикою кучмiвської влади.
А нашi накинулись на нього, як оси. Засудили заяву Лозинського, як
"шкiдливу для України" i таку, що на руку "кучмiвськiй клiцi" та "бандитськiй
владi в Українi" (саме так сказано у Вiдкритому листi пiдкомiтету Кон£ресу
Українцiв Канади, вiддiл Торонто). А що ви хотiли, щоб Президент Свiтового
Кон£ресу Українцiв назвав свого Президента "бандитською владою"? Це в
газетi "Новий шлях" можна дозволити такi вирази i то тiльки тодi, коли той,
хто писав, має чорне пiднебiння. Бо в заявах вiд громадських установ, як от
КУК, вибираються цивiлiзованiшi слова. Але журналiстська етика – то так...,
на мар£iнесi. Тут заява Лозинського пече. Хотiв чоловiк, як краще, а
вийшло, як завжди.
Однак, стривайте, може з того всього вийде нам ще свiтова слава. Пан
Лозинський дорiкає США, що вони не чiпляються до iнших країн, як от:
Росiя, Узбекистан, Саудiвська Аравiя, Китай, Ізраїль i т.п. Якщо йому
вдасться нацькувати США на iншi країни, а особливо на Ізраїль, тодi нашому
СКУ слава i хвала. А його Президентовi ще одна медаль.
Редька.
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До кого прислухається Папа?
Мабуть, перш за все до Росiйської Православної
Церкви. Коли члени Синоду Української ГрекоКатолицької Церкви на чолi з кардиналом Любомиром
Гузаром просили у Ватиканi Папу Римського Іоана Павла
ІІ створити патрiархат для УГКЦ, наступник апостола
Петра сказав, що це питання розглядається "з огляду на
позицiї й iнших християнських церков". На цi слова з
Московського патрiархату вiдгукнулись, нiби ехо:
"Хочеться сподiватись, що цього не станеться нiколи!".
Що мав на увазi Святiйший пiд "iншими
християнськими церквами", знає лише Бог та Москва.
Геннадiй ¢винт

НАША МОВА
Якби так звiльнити нашу мову
З полону прикметникiв,
Зробити iменники бiльше вагомими,
Займенники бiльше уточненими,
Дiєслова бiльш дiєвими,
Числiвники бiльше значучими,
Тодi б може зробили ми
Нашу мову придатною
Не тiльки для щоденного вжитку,
Особистої комунiкацiї,
А наша лiтература
Стала б бiльше сучасною.

КРИТИКАМ

Ганна Черiнь

Ба ть ки на р оду
Ми всi спорiдненi з лiкарями як велика українська родина.
Народившись на свiт, я вiдкрила очицi спершу i
побачила лiкаря, а вже потiм маму. Останнiм часом наука
ствердила, що новонароджена iстота, от хоч би й каченя,
вважає матiр'ю чи батьком того, хто першим втрапить в її
зiр. А чому б i не людина?! Якщо хочете мати «швидку»
дитину, станьте бiля iнкубатора, постiйте, поки вилупиться
качатко — i ви вже батько.
За цiєю теорiєю, я дочка лiкаря.
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Обчисляйте ямби, мiряйте трохеї,
Смакуйте дактилi, якщо до смаку,
Лиш не покалiчте живої iдеї,
Яка не влiзає в мiрку нi в яку.
Коли пiднебiння пестять анапести
І язик лоскоче пишний амфiбрах,
То не забувайте, що дурницi плести
Може й амфiбрахом поет неборак.
Торонто.

Орест Баюк жарить жарти

М У З И Ч Н И Й С А ЛО Н О Л Е К С ІЯ Т А Л ІМ О Н О В А

Курдупель – це така людина, що не згинаючись
може смiло хукнути курцi в ду...
■
Мiжнароднi прислiв'я
Нiмeцьке: Wer fruh aufsteht der hat gold in
Munde.
Польське: Kto rano wstaje temu pan Bog gaje.
Англiйське: Early to bed, early to rise, makes one
healthy, wealthy and wise.
Українське: Мушу встати, бо хочу...
■
Два приятелi пiшли на прогулянку зi своїми
псами. В одного був великий пес, а в другого
маленький. Проходячи мимо бари, один сказав:
– Зайдiмо, вип'ємо по пивi.
– Ти що, не знаєш, що з собаками вхiд заборонений, – вiдповiв другий.
– Нема проблеми, – сказав перлий, – ти
тiльки йди за мною.
Вiн поклав собi на очi темнi окуляри й
попрямував до входу. Бiля дверей його зупиняє
власник бари й каже:
– Вибачай, але з псами вхiд заборонений.
– Але це мiй поводир!
– Ну, якщо так.., – сказав бармен, – тодi
заходь.
Побачивши це, другий приятель вирiшив
зробити так само: надягнув великi темнi окуляри й
пiдiйшов до дверей бари, але власник його так само
зупинив i повiдомив, що псам вхiд заборонений.
Чоловiк в окулярах вчинив, як i його приятель:
– Це мiй поводир.
– Та невже? – насмiшкувато сказав власник
бари. – Отаке маленьке щеня?
Той задумався на секунду, а тодi здивовано
сказав:
– Пробачте пане, я й не знав, що менi дали
такого маленького песика.
■
Жiнка заходить в аптеку i просить продати їй
отрути.
– Для чого вам? – запитує аптекар.
– Хочу отруїти свого чоловiка. Вiн менi
зраджує.
– Вибачте, але я не можу продати вам нiчого з
метою вбити iншу людину, – каже фармацевт.
Жiнка витягає iз торбинки фото i показує
фармацевтовi. Той побiлiв, побачивши на знимцi
свою жiнку в обiймах iншого чоловiка, i каже:
– Ой, вибачайте, я не знав, що ви маєте рецепт.
Ен£левуд, Флорида.
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Ша! Говорить
Одеса
– Абраме, купи у мене слона
за 1000 доларiв.
– Та ти що, у мене квартира
маленька, де вiн помiститься?
– Ну, тодi двох слонiв по 500
доларiв за кожного.
– О! Це вже iнша справа!
• • •
Якщо єврей робить подарунок
арабу на Рiздво – значить,
вони обоє живуть в Америцi!
• • •
- А що, Рабiнович помер?
- Так.
- То ж то я дивлюсь, вiн у гробi
лежить...

Ганна Черiнь

ДВОВІРШІ

синагоги) йшли вулицею села.
Раптом з-за огорожi вискочив
злий пес i почав на на них

Людський хамелеон, свою
змiнивши шкiру,
Також мiняє i думки, i вiру.

Чи не здавалось вам нiколи,
Що пес вам хоче дати школи?

скажено гавкати.
Рабин пiдняв поли халата, щоб
легше було втiкати.

Або йди з кулями на танцi,
Або стрибай зiгнувшись в шанцi.

– Рабi! – гукає шамес, – чого
ви втiкаєте? Адже в Талмудi

Казала Кобра:
«Я дуже добра!»

«Ну, одним словом...» - краще не

сказано, що пес не кусає вчену

кажiм:

Якби поет усе те пережив,
що описав у творах,
То з нього ще замолоду зостався б тiльки
порох.
Судилось кожному весiллю
В чиємусь оцi бути сiллю.

Хоч раз сказали словом щось
одним?
У товариствi краще змовкни,
Нiж недоречне слово бовкни.
Шукаєш папоротi квiту?
Стрибай у вибух динамiту.

Стрибає дощ iз скелi на долину Всесильний бог, хоч тiльки на
годину.
Найкраща жiнка часто непутяща.
Вона тому розпусна, що найкраща.
Скажiть комусь тримати щось в
секретi -
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Рабин i шамес (служка

Чому не вiрю я тобi?
Бо я не вiрю сам собi.

Для вiльного вiрша загроза:
Без ритму й рим вiн – проза.

Триматиме, як куля в кулеметi!

• • •

Хоч в нього в серцi Гiрошiма,
Вiн вмiє брязкати грошима.

Часом i хоробрi мужi
Лячно повзуть, як вужi.

людину!
– Це правда, – усмiхнувся
рабин. – Але ж хiба пес читає
Талмуд?
• • •
Нiгiлiст Хеснель Герц
засуджений до смертної кари.
У в'язницю до нього прийшов
рабин i каже:
– Я прийшов до вас, щоб
передати слово Боже! Це вам

Як для дiєти витримки бракує,
Багато їж - того, що не смакує.

буде коштувати лише...

Хто сердитий в сiрiй свитi,
І в сурдутi тi сердитi.
• • •

розмовлятиму з Богом!

– Навiщо я маю тратитися,
рабе? За пiвгодини я сам
• • •

Обмiн досвiдом

Такий свiт
В Торонтi їздять мiстом трамваї, i кожний моторист знає що
трамвай можна обганяти тiльки правою стороною. Та одного разу
трафiк посувався дуже помалу, й один сваток знервувався: ¢ад
демн шиткiкерс! Лiзуть, як раки, а менi там утiкають доляри.
І вiн рискнув обiгнати лiвою стороною. Та на його бiду, на
нещастя, проти нього над'їхав другий трамвай i...шурх-трах-крiк –
його авто стиснуло мiж трамваями. Стиснуло так паскудно, що його

На один бувший воєнний завод, що став виробляти замiсть
вiйськових лiтакiв глинянi свистульки, приїхала американська
делегацiя:
– Навiщо вам мiльйон свистульок в рiк? – питають гостi.
– За кожну свистульку нам Казахстан дає по барановi.
– А що ви робите з мiльйоном баранiв?
– За кожного барана нам Латвiя дає по електромоторовi.
– А що ви робите з електромоторами?
– За кожний мотор нам Бiлорусiя дає по трактору.
– А не забагато для вас мiльйон тракторiв у рiк?
– За цi трактори Індiя дає нам глину для свистульок.

авто стало наполовину вужчим i висипалися всi вiкна.
За пару хвилин там зiбралась гурма цiкавських, й почали
йойкати-ахкати.
– Йой, та йому бiдному напевно поламало руки й ноги.
– Е-е, що там руки-ноги... Нащо му тепер рук i нiг як душа он
вже пiд небесами.
І всi задерли голови вгору. Душi вони там не побачили, бо
мабуть була вже за хмарами, i знов хтось йойкнув:
– Йой, та вiн напевно осиротив жiнку й дiти!
– А вiн де розум мав? Вiн хiба не знав, що за грiхи Бог-отець
карають?
– Ой, та не кажiть, вiн, бiдний, нiц не винний, вiн тiльки
здоганяв нещасного доляра, так як я та й ви.
– Ну, доляра вiн не здогнав, але скористав щось iнше – не
мучився, не стогнав, не мочив пiд себе. Мав малим коштом панську
смерть – цак-цак i амiнь.
Та ось засвистiли-заревiли сирени, приїхав амбулянс, полiцiя й
пожарники. А наш козак-невмирака вмiжчасi очуняв, бо був тiльки
зiмлiв. Вiн побачив, що тут є щось невпорядку, не так як повинно
бути. Йому то не подобалося i хотiв вийти. Але вийти не мiг, бо
дверi були затисненi, то вiн найспокiйнiше в свiтi вилiз – як борсук,
задним вiкном. Рук-нiг йому не поламало, анi жiнку-дiти не
осиротив, тай панська смерть шми£нула попри нього косяком. І вiн

Слухайте українську
ЩОДЕННУ радiопрограму
ПІСНЯ УКРАЇНИ
з радiостанцiї CJMR
на хвилях 1320 АМ
вiд понедiлка до п'ятницi
7:30 до 8:30 ввечерi
субота i недiля о 4:30 до 5:30 пополуднi

на те "торжество" засмалив собi Марльборо. Ну бо що iнше мав
робити?
Що там дiялося дальше, я вже не слiдкував, але з того
iнциденту я засвоїв собi фiлософiю, що в таких тяжких ситуацiях,

Керiвник Прокiп Наумчук
Ведуча Зоряна Онищук
Редактор Наталiя Солтис
Диктор Галина Копко

де вже нема виходу, все ще можна знайти якийсь вилаз. Добре це
знати, бо хрисьцiнин не знає, що його чекає.
М.Костка-Понятовський
Сан Дiє£о, Калiфорнiя
Пси нас респектують, коти дивляться на нас згори,
а свинi мають нас за рiвних собi.

Тел.: 416 536-4262
Daily Radio
SONG OF UKRAINE
P.O. Box 2, Station D
Toronto, Ontario M6P 3J1
Canada
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Іван Яцiв

Писати спогади i пропонувати їх для читання iншим
– справа невдячна. Бо кому ще цiкаве твоє пережите i
передумане? У кожного воно своє, неповторне.
Однак в усiх нас, довоєнних i повоєнних iмi£рантiв, є
щось велике спiльне – це наша Батькiвщина, залишена
давно-давно. Ця Батькiвщина – не просто Україна, а та
часточка землi, де вирiс, де бiгав босоногим, де були мама
i тато... І чим бiльше рокiв ми проживаємо, тим
ближчою стає та батькiвська сторона, i все частiше
приходить у снах i в думах...
Тринадцять рокiв я працюю для "Всесмiху", власне для
людей, якi читають наш журнал, i, здається, навчився
вгадувати їхнi думки й уподобання. Тому й вирiшив
подiлитися з ними своїми пережиттями i споминами
людини, що прибула до Канади з третьою хвилею
iмi£рацiї. Думаю, що в багатьох з вас вони сколихнуть
Вашi власнi спогади.

Багато вже стерлось з пам'ятi, бо приїхав до Канади з
батьками ще пiдлiтком. Багато рокiв спливло з водою...
Багато що призабулось, фантазувати про себе не буду,
хвалитись не вмiю, а щось дуже приватне iз свого життя не
маю вiдваги писати.
З найраньшого дитинства ми запам'ятовуємо лише те, що
те було дуже яскравим – добрим чи поганим. В цiм я – не
виняток. Моя перша пригода запам'яталась з часу, коли менi
було рокiв чотири чи п'ять. До нас приїхав один з моїх
дятькiв. Всi вибiгли надвiр, бо приїхав вiн на небаченiм
транспортi: на велосипедi, i то на новенькому, блискучому,
який просто сяяв пiд лiтнiм сонцем Покуття.
На великому дворi дятько пописував на велосипедi
вiсiмки, а я бiгав за ним. Дятько зупинився i покликав:
– Сiдай, Івасю, пiдвезу.
Щоб дати менi бiльше задоволення, вiн довiрив менi
кермо, а сам крутив педалi. Та раптом втратив контролю i ми
перекинулися якраз коло гноянки перед нашою стайнею.
Немилосердна сила жбурнула мене насередину ями i я зник
пiд смердючою рiдиною.
Не пам'ятаю, як
мене витягали з
багна, але
запам'ятав, як
мене мили.
Спочатку
носили вiдрами
воду i зливали
менi на
голову. А
потiм
посадили у
великий цебер з
гарячою водою i довго терли
мене щiтками з милом, аж мало шкiра менi не облiзла.
З того часу я не можу терпiти запах гною i нiколи не
їздив на велосипедi.
(Далi буде)

Учителька в школi питає учнiв, якi
релiгiйнi предмети є в їхнiй хатi.
Один учень вiдповiдає: хрест, що
висить на стiнi. Другий каже: iкона
Божої Матерi. А третiй каже: "А у нас
вага".
Учителька здивувалась:
– Вага – це не релiгiйна рiч.
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А хлопчик у вiдповiдь:
– Дуже навiть релiгiйна, бо як мама
стає на вагу, то щоразу вигукує: "О,
Боже!"
• • •
Питають молодицю, чому вона
запiзнилася на роботу:
— Я лягла бiля двох i проспала, —
пояснює.
— Щоб надалi не просипали, то
лягайте бiля одного, — порадили їй.

• • •
Один режисер каже iншому:
— Чому вашi актори почали так
погано грати в сценах кохання?
— Та тому, що вонi всi оженилися.
• • •
— Абрам, ти уявляєш, я наполовину
єврей, а наполовину українець.
— Розумiю, розумiю. Обрiзати шкода,
а надкусити боляче.
• • •

Павло Глазовий

Державна таємниця
Ви знаєте, чому лиса
Голова у кума?
Тому, що вiн не про себе,
Про державу дума.
Кажу йому: — Я учора
З радiо дiзнався,
Що з Путiним без галстука
Кучма зустрiчався.
Кум сердито вiдмахнувся:
— Ну то й що такого?
Я все життя без галстукiв
Живу — i нiчого...
— Так ти ж, — кажу, — як холодно,
Ходиш у куфайцi,
А як сонце припiкає,
Гуляєш у майцi.
А коли ти у куфайцi
Чи в футбольнiй майцi,
То на тобi отой галстук,
Як стоп-кран на зайцi.
А то ж таки президенти,
То ж державнi люди.
Їм положенi по службi
Галстуки на груди.
Кум подумав та й говорить:
— Галстук — то дрiбниця,
А як пильно придивиться,
Є тут таємниця.
Бережуть цю таємницю
В строгому секретi:
Ми на галстуки не маєм
Грошей у бюджетi.
Якщо позик закордонних
Брати буде нiде,
То наш Кучма до Путiна
Без штанiв поїде. ■

– Гей, пане, чи можете менi сто долярiв змiняти?
– Чому нi? Навiть i прiзвище змiню.
– Гей, пане, то ви хiба адвокат i напевно суддя?
– Хлопче, ти вгадав.
– То ви, напевно, пан П'явка?
Авокат чи суддя, я би їх повикидав на смiття. Але у них тота моя
"справедлива" справка та ще секретарка Варварка. Вони доти не пустять
мене додому, поки по закону якому не докажуть, що вони мають право на мої
грошi. А я сам собi суддя i хочу доказати їм, що вони супер-брехачi i їдять
собi за мiй рахунок калачi. А вони з мене насмiшку роблять, що ти, вей,
Степане, дурна голова, ти навiть не знаєш, як сто долярiв змiняти. Набери
повнi кишенi столярiвок i пiди до спiлок. А їхнi спiлки свищуть менi мов iз
сопiлки, що вони змiняють менi адвоката на суддю i докажуть, що вони
супер-мiняйли.
Степан Слота.
Дорогий Читачу!
Шукаєте за подарунком? Ось Вам готовий подарунок для Ваших рiдних i
близьких на будь-яку оказiю.
Подаруйте їм сьогоднi "Всесмiх" i вони iз вдячнiстю згадуватимуть Вас
цiлий рiк. Адже це 12 подарункiв на рiк! 12 мiсяцiв смiху!
Заповнiть листiвку, що внизу, або подзвонiть до редактора Раїси Галешко
сьогоднi (905 891-0707), i я швидко, по телефону, виконаю Ваше
бажання. Дякую!

ЛИСТІВКА ПЕРЕДПЛАТИ
Name
Address
City

Province/State

❒

Zip

❒

Bcecmix, 1063 Orchard Rd. Mississauga, ON, L5E 2N7 Canada
Tel. 905 891-0707
bcecmix@sympatico.ca
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– Кажуть, що в однiй кредитiвцi в
Нью-Йорку заборонили працiвникам
навiть брати в руки число "Всесмiху"
148/149 за травень/червень цього року.
– А що ж там такого?
– Там надрукована гумореска "Як
негир женивсi". Власник скав, що якщо
чорношкiрi то прочитають, то судитимуть
кредитiвку i заберуть всi їхнi грошi.
• • •
– Один радiокоментатор з Детройту,
прочитавши вiстку з України,
прокоментував: "От бачите, дорогi
радiослухачi, Папа говорив чистою укр-рраїнською мовою!"
– Є чим радiти! Навiть аби Папа пiля
того сказав "Нєт i нє будєт". Так завжди,
коли хто з чужинцiв скаже два слова поукраїнському, ми ревемо вiд захоплення,
як телята.

– Прости їм, Господи, бо не знають,
що говорять.
• • •
"Пан Роман Ференцевич iз
Александрiї, штат Вiрджiнiя, переслав
до Львова 53 примiрники уживаних
Альманахiв "Свободи". За пересилку
через "Мiст" заплатив 53 дол." (З
розмови).
Так, на Українi голодують, але не всi. Є
голоднi на лахи/барахло, є – на
срiбло/злото, є на хлiб i до хлiба. А є така
"голота", що на друковане слово голодна.
А в нас книжки, газети й журнали, мов
невiльники хворiють на плiсняву в
пивницях разом з барахлом. Як би то
заохотити громаду ту мудрiсть мудрих з
темниць визволяти, бо голодних на рiдне
слово в Українi багато.

• • •
• • •
Павло ГЛАЗОВИЙ
БАЙКОГРАФІЯ
Вовк-начальник дав наказа рядовим вовкам:
- Все, що вдасться десь вiднинi роздобути вам,
не жерiть на мiсцi зразу, подiлiть на всiх.
Треба ж дбати про голодних братчикiв своїх.
А осел не знати звiдки йшов тодi якраз
i начальниковi мовив: - Мудрий твiй наказ!
Ти вiвцю роздер учора, був у тебе грiх.
то чому ж не хочеш м'ясо подiлить на всiх?
Он лежить воно у ямi в тебе про запас.
Вовк- начальник зуби скалить: - Це новий наказ
i вступає вiн у дiю з даного числа.
Зараз дам я всiм присутнiм по шматку осла.
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Редакцiя одержала багато вiдгукiв на статтю "Музику замовляє той, хто
платить", про соiнiзм в Українi, надруковану в ч. 151 за липень 2004 р.
Друкуємо деякi з них.

Вельмишановна панi Редактор!
Прочитав я Вашу новину з України "Музику
замовляє той, хто платить" i стало сумно на душi.
Ось-ось 13-та роковина незалежности України, а
що жде українцiв? Хто дасть раду?
Всi цi безконтрольнi журнали росiйською мовою в
Українi, всi телеканали "чужi", жорстокi,
брутальнi, вульгарнi – за Вашими словами –
направленi проти завоювань грудневого
референдуму 1991 року.

Вельмишановна панi Редактор!
Ми з чоловiком є багаторiчними передплатниками
Вашого неповторного журналу. Багато
задоволення й усмiшок приносить кожне число
Вашого i нашого "Всесмiху". Але вершина всього
(на мiй погляд), це останнє число його, 150, за
липень 2004 р., де вмiщена Ваша стаття
"Музику замовляє той, хто платить". Про
публiкацiї шановного проф. Яременка ми чували i
дещо читали в тутешнiй українськiй пресi, але
Ваш допис вiдкрив нам очi на багато дечого, чого
ми не знали i не могли нiзвiдки тут довiдатися.
Отож ця стаття, про яку я згадала вище,
спонукала нас обидвох вiдчинити наш
слабопенсiйний гаманець i передплатити наш
чудовий "Всесмiх" ще двом сiм'ям.

Шановна й дорога панi Редактор!
В останньому номерi "Всесмiху" за липень ц.р. прочитала
Вашу довгу i розпачливу статтю "Музику замовляє той, хто
платить". В нiй Ви порушили справу скарг жидiвської громади
проти газети "Сiльськi вiстi". Про цю прикру справу я вже
читала багато статтей як в дiяспорi, так i в Українi, й нiколи не
сподiвалась, що буду читати про це у Вашому "Всесмiху". Бо,
прочитавши Вашу статтю, можна хiба плакати й спiвчувати
нашому народовi, що знову зайшов у слiпий кут, в який так умiло
його заганяють тi, якi хотiли б вiчно над нами панувати.
Я теж була в тому самому часi цього року в Українi, i кiлька
тижнiв у самому Києвi. Це правда, що телебачення майже
росiйськомовне i продукцiя дуже дешева i нецiкава, розчислена
на зденацiоналiзованих глядачiв, яких, на жаль, ще багато в
нашiй Українi. Програми одного 5-го каналу є досить цiкавими i
патрiотичними... Нацiональне радiо України, головно програма
№3 пiд назвою "Радiо нацiонального вiдродження i культури",
надзвичайно цiкаве, рiзноманiтне й патрiотичне. Кожного дня є
там кiлька годин вiдкритого ефiру i слухачi ставлять запитання
запрошеним нашим культурним i полiтичним дiячам та дiстають
їхнi вiдповiдi. Зачiпають часто i те питання, яке Ви порушили в
своїй статтi. Все ведеться прекрасною українською мовою, хоч
деякi вживають росiйську мову або мiсцевий суржик.
Одного дня на телепрограмi №5 була розмова з футболiстами
"Динамо". Всi вони, переважно на -енко (Нечипоренко,
Дорошенко i т.п.) вiдповiдали україномовному репортеровi
росiйською мовою. Один тiльки Суркiс, власник "Динамо",
вiдповiдав українською. Всi ми знаємо, що Суркiс програв, коли
балотувався на посадника Києва. Наш народ "не в тiм'я битий" i
знає кого обирати, хоч є ще багато таких, якi лакомляться на
хабарi й посади.
Я хочу вiрити, що не є аж так погано, як Ви думаєте пiсля
Вашої останньої поїздки в Україну. Є в нас в Українi багато
прекрасних, високоосвiчених i жертвенних патрiотiв.
Пишу цього листа, щоб Вас розрадити й порадити, щоб Ваш
журнал дальше залишався гумористичним. Хтось дуже хотiв би,
щоб ми втратили довiр'я до себе i свого народу, спрямовувати
нашу справу на другоряднi справи, до яких я зачисляю конфлiкти
мiж деякими жидами й українцями. Україна iснує, як Самостiйна
Держава, наш народ умiв постояти за свою гiднiсть, пережив
усякi лихолiття i не дасть себе нiкому знов поневолити.

Ірина i Осип Паар-и. Торонто.

Зi щирим привiтом – Стефанiя Гурко. Торонто

Михайло Приходько, Фiладельфiя.
Панi Редактор! ¢ратулюю за "музикантiв", маю
на увазi Ваш коментар у числi 150 на статтю в
"Сiльських вiстях" "Євреї в Українi сьогоднi:
реальнiсть без мiфiв". Ви, панi редактор,
перейшли iспит на зрiлiсть! Коли Вас звiльняли
iз "Свободи", то пустили чутки, що за те, що Ви
жидiвка. На Ваше мiсце взяли панi, у якої
чоловiк жид, i вiн багато "музики замовляє" до
нашої "Свободи". То чи не парадокс?
Прошу не називати мого iмени.
Сауд Оранж, Нью-Джерзi.
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My mother [Irene Kopytko – Bcecmix] would
like to renew her subscription. However, she
would appreciate if you would tone down your
jokes about religion (especialy Catholics) and
America (especialy U.S.A.). After all
Americans (North & South) and most
Ukrainians are religious.
Thank you.
Philadelphia.

Шановна,
прочитавши ваше майже фотографiчне звiдомлення про поганi
справи в нашiй Українi, вiдразу виринає питання: А чому ж воно
так, чому? А впарi з тим питанням є й вiдповiдь: Та тому, що ми, як
народ-нацiя, є такi, якi ми є! Але така вiдповiдь не зовсiм вдоволяє,
вона нiчого не каже, то зараз озивається друге питання: А чому нас
300 лiт гнобили татари, 600 лiт гнобили поляки, 700 лiт мадяри,
350 лiт маскалi, ще й румуни i нiмцi... Чому? На квасно-гiркий
жаль вiдповiдь є та сама: Тому що ми є такi, якi ми є! І бiльше нiц.
Ми дальше будуємо золотоверхi святинi, i в тих святинях дальше
спiваємо "Свiтися, свiтися Новий Єрусалиме». Бо хтось колись нам
сказав, що по страшнiм судi той золотий Єрусалим спустять з неба
на землю i тодi стане царство боже на землi. Було би дуже файно.
Ну може ньи?
Та поки той Єрусалим з неба спустять, то дурiмо себе, що
президентом України стане наша людина, "нечестивi полетять в
сiрчане озеро" i постепенно все змiниться на краще. А то також
файно. Ну ньи?
Але, але, але...
М. Костка-Понятовський.

Шановна панi редактор!
Хочу Вам подякувати i усiм Вашим працiвникам. Я був
передплатником у Вас роки, а опiсля зквiтував, бо ж "Всесмiх"
зачав писати не те, що я чи хтось хотiв читати. У Вас був дописувач
[Костка]-Понятовський, вiн дописував дости гарнi iсторiї чи самi
правди. Я любив їх читати. А зараз Ваш "Всесмiх" знов гарно пише
i я радiю з сего. Ми, українськi люди, чи то D.P. чи канадiяни
повиннi пiдтримати наш гарний часопис. Отож я вiдновляю
передплату на другий рiк i посилаю Вам 50 долярiв, i посилаю Вам
адреси, як они хотять посьмiятись, то хай спробують Ваш
"Всесмiх".
Дай Вам Боже добрих успiхiв у Вашiй працi.
Василь Шелест. Мундейл, Альберта.

Вiд редакцiї: Як тут не перефразувати
друкованого в ч. 148/148 вiршика Вiри Ке:
"Не пишiть про це, бо тi православнi,
Не пишiть про те, бо тi католики славнi..."
Смiховi – доброму чи колючому –
пiдвласне все! Абсолютно все. Справа лише в
почуттi гумору.
Ваш малюнок у числi 145 за лютий цього року,
де так смачно цiлуються УНС i УККА –
супер ОКей!!! У "жениха" i "нєвєсти" аж
слинка потекла, як запахло грiшми.
В.К., Байон, Нью-Джерзi.
Слава Ісусу Христу!
Ми приїхали з нашої України 10 рокiв тому,
i завжди пiдтримуємо тих, що не пiддаються
впливу пихи, а сумлiнно виконують справу
свого професiйного таланту.
Хай Вам щастить, а ми будемо смiятися над
нашою бiдою, i побачимо, хто переможе – бiда
чи смiх. Смiятись грiх над калiкою, немiчним
вiд народження, а над iншими – обов'язково.
Бо святих тут немає, а хто ситий i шкiрою
товстий, то може подобрiє i про iншого подбає.
Дякую за терпеливiсть.
о. Іван Никифорук. Едмонтон.

I am Canadian born Ukrainian, third generation. I
concider myself a good Ukrainian. Yet, I have
some difficulties to read in Ukrainian, especialy
long readings. This is why I admire your magazine
– short funny stories and a lot of pictures. Please,
GIVE IT TО US IN ENGLISH. Thank you.
Marko Gullen. Montreal.
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Шановна Панi Раїсо!
В першу чергу приймiть вiд нас щирi
£атуляцiї за призначену Вам нагороду за
реда£ування „ Всесмiху". Ваш журнал
виповняє цьогоднi важливу прогалину в
українськiй пресi, бо не лише гумором роз'яснює
засмученi обличчя, але й вiддзеркалює
негативнi прикмети менталiтету людей в
українськiй дiяспорi i смiливо критикує те, про
що наша преса не вiдважується отверто
написати. Отож „Всесмiх" сповняє також i
виховну функцiю, i за те заслуговує на
додаткове признання.
Ваша стаття п.з. „Музику замовляє той,
хто платить" є дiйсно унiкальна. Думаю, що
хоч половина тих українцiв, якi ще не забули
своєї рiдної мови, повиннi її прочитати.
Я з Танею навипередки бiжимо до поштової
скриньки i коли попадемо на„Всесмiх",
перечитуємо його „вiд дошки до дошки". Вiн у
часах полiтичної нерозберихи i безустанних
плачiв у листах з України дає нервове
вiдпруження, якого так нам бракує.
Ігор Лесик. Калiфорнiя.

Вiтаємо усiх вас, дорогi нашi земляки-українцi, з 13-ою
рiчницею Незалежностi України! Бажаємо вам мiцного здоров'я,
родинного щастя та всiх земних благ.
Знаємо, що усiм вам, дорогi нашi земляки, не байдужа доля
України. Гордимося Вами.
Всi члени Чорткiвського районного товариства iнвалiдiв
"Надiя" хочуть вам сказати, що ми кожну мить пам'ятаємо про
вашу щирiсть i милосердя. В скрутну для нас годину ви надаєте
нам надзвичайно дорогу пiдтримку. Люди, яким лиха доля i
невилiковна хвороба ятрить душу i тiло, доземно вклоняються
вам.
З святом вас, дорогi нашi краяни!
За дорученним iнвалiдiв – координатор районного
товариства "Надiя" Юлiя Курська.

Прiзвищ не виявляємо
Читачi "Всесмiху" часто дарують журнал своїм рiдним,
друзям i знайомим. Бувають i сюрпризи. От як пише до
редакцiї Василь Корж iз Товсон, Мериланд: "Дякую за
гумористичний журнал "Всесмiх". Вiн нагадує менi "Лиса
Микиту", а також "Осу", котрi колись нас розвеселювали.
Будь ласка, напишiть менi, хто для нас передплатив
"Всесмiх", щоб ми могли йому щиро подякувати".
Шановний пане Корж, передплата на "Всесмiх" – це був
сюрприз для Вас вiд Вашої приятельки. Ми прiзвищ не
виявляємо, може вона сама признається, або Ви вгадаєте.
Бажаю Вам доброго здоров'я i веселого настрою!
З повагою – Раїса Галешко, редактор.

Почуття власної гiдностi – це природна реакцiя органiзму на вiдсутнiсть
власного почуття гумору.

Читайте ВСЕСМІХ
i радьте iншим!
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Микола Савчук

ТЕЩА Й ПОМІДОРИ
Гори мої Карпатськiї, рiднi мої гори...
А вiз же я iз Молдови свiжi помiдори.
Заки ми їх iз тещею у Бельцах купили,
То теща їх так нажерлась, аж кишки скрутились.
Як не крикне вона раптом серед автостради:
"Гальмуй, зятю, бо так тисне, що нема вже ради!"
Я гальмую, пищать гальма, дверi вiдчиняю,
А теща так, мов шулiка залiта до гаю,
Заки вона там вертала всi тi помiдори,
То з'явивсь автоiнспектор i таке говорить:
"Буна зiва, йолi палi! Ви iз-за кардона?
Ви зачєм здєсь тармазiлi? Здєсь запрєтна зона!
Пишiть менi, йолi палi, как ви здєсь папалi,
Алє менi по-молдовскi пишiть, йолi палi!"
"Та я -, кажу,- по-молдовськи нi слова не знаю...
Та я навiть по-вкраїнськи не все розбираю.
Та же, пане iнспекторе, та ж ми з вами – друзi,
Та ж ми разом колись були в Радянськiм Союзi.
Та ж я курив i "Флуєраш", пив не раз "Фетяску",
А в буфетi то танцював i "Молдовеняску".
А моя старенька теща — калiка на ногу..."
Та iнспектор як не ревкне на усю дорогу:
"Пиши бистро по-молдовскi, пока я хароший!"
Ну, думаю, треба тягти iз кишенi грошi.
Беру два по п'ять доларiв, в папiр загортаю.
"Оце, - кажу, - вже написав..."
– "Сейчас прочiтаю..."
Узяв папiр з доларами сторож автостради,
А тут саме теща суне в шортах, мов з Канади.
Подобрiшав пан iнспектор, вже не супив брови
Й каже менi: "А ти спутавсь, шо не знаєш мови.
Можна вивчить украiнскiй, можна — молдованскiй,
Но найлучший язик тєпєрь це — американскiй".
Та й помахав нам рукою. Машина рвонула.
Я вилаяв iнспектора, щоб теща не чула.
Та ще тещi не признався, що у тiм моментi
Я долари дав фальшивi тiй молдовськiй ментi.
Нарештi ми в Українi! Вже Хотин минаєм.
Аж тут, бачу, теща знову живiт обiймає.
"Гальмуй, зятю! — кричить збоку. — І з мiсця нi кроку!
Бо машину буде чути до нового року!"
Та як плигне iз машини у кущi лiщини...
А тут раптом мiлiцiї стало двi машини.
Виходять два iнспектори, руки прикладають,
І так мене по-нашому культурно питають:
"Ти чого тут зупинився? Тут запретна зона!
Сейчас будеш отвiчати согласно закона!"
А я сиджу та й думаю скiльки б ото дати,
Щоб на бензин ще лишилось доїхать до хати...
Витягаю iз гаманця десять "зелененьких"

Та й кладу їх непомiтно у папiр бiленький.
Але кладу вже долари справжнiї-справжнiськi,
Бо це ж таки iнспектори нашi, українськi.
Може, i їм доведеться цi долари дати.
Я все ж таки перший хiрург на усi Карпати.
Та як менi попадуться цi два, не дай, Боже,
То тих десять "зелененьких" їм не допоможе.
Права менi повернули, навiть честь вiддали,
Ще й дороги щасливої обидва бажали.
За грошима не шкодував (хабар – звичне дiло),
Але тещу наказати аж в п'ятах свербiло.
То я лишив її в кущах i рушив iз мiсця,
А вона прийшла додому аж на другий мiсяць.
А недавно ми у хатi рiзне говорили
І стосовно свого сина так постановили:
Як виросте — буде лiкар, людей лiкувати,
Або буде на дорогах авта зупиняти.
Бо в нас хворих i шалених є й буде багато.
З ними син наш не пропаде, а з ним – його тато.
м. Коломия

Чоловiк повертається з довгої вiдпустки додому, i застає
жiнку з немовлятком. Здивований, питається: – А чия це
дитинка?
– Могла б бути твоя, якби ти був вдома, – вiдповiдає
жiнка.
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Ганна Черiнь

Ганна Черiнь

ЗДАЛЕКУ...

ЛЕКЦІЯ АБЕТКИ
Аналiза -жiноче iм'я Анна-Лiза.
Атеїсти - тi, що знають, що те їсти, а те не їсти.
Головорiзи - колгоспницi, що збирають урожай капусти.
Гучномовцi - чоловiк i жiнка, що сваряться.
Доляр - пiдпiльна валюта України.
Капелян - член капелi бандуристiв.
Копаний м'яч - м'яч, що його копали, але не вiдкопали.
Невротик - той, що несе ложку до вуха, а не в ротик.
Платонiчна любов - любов, плачена за нiч.
Прометей - двiрник.
Палiтра - пляшка, не долита до лiтра.
Рiчнi збори - збори створiнь, що живуть в рiчцi.
Самець - самiтнiй чоловiк.
Синтакса - чистої породи цуценя такси.
Спецiалiст - людина, що поза своєю дiлянкою нiчого не знає.
Спiвавторство - спiльна праця, яку один пише, а другий пiдписує.
Старовина - втiкання вiд дiйсности.
Стовбичити - стояти непорушно, як стовп i вперто, як бик.
Сторож - букет троянд на столiття.
Ступа - український традицiйний посуд, у якiм товчуть воду.
Тактовнiсть - умiння на всi питання вiдповiдати «так».
Татарин - непрошений гiсть.
Теща - придане милодої.
Титул - вiзитна картка самохвала.
Тортури - тури з багатьма перешкодами.
Точно - в сучаснiм розумiннi - приблизно.
Трохи - в сучаснiм вжитку - багато.
Фальш - недоведена правда або доведена неправда.
Худоба - недоживлена людина.
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Вiд кохання в мене в серцi рана:
Не двоїстi ми i не троїстi...
В кожнiм мiстi в тебе є кохана —
Я ж не можу бути в кожнiм мiстi...
Добре, що за мною не сумуєш,
Променем всмiхнуся крiзь фiранку.
Уявляй мене, коли цiлуєш
В кожнiм мiстi ти нову коханку.
Ну а я, мiй легкокрилий друже,
Серця не палитиму журбою.
Вiрю я твоїм листам не дуже.
Добре врештi, що ти – не зi мною...
1. Не думай.
2. Якщо думаєш – не говори.
3. Якщо думаєш i говориш –
не пиши.
4. Якщо думаєш, говориш,
пишеш – не пiдписуй.
5. Якщо думаєш, говориш,
пишеш i пiдписуєш – потiм не
дивуйся.

■

Теща приїхала в гостi i питає свого внука.
— Ви радi моєму приходу?
Той вiдповiдає:
— Ще i як! Вчора тато якраз казав мамi, що тiльки вас
нам i не вистачає!

Іван Ярич

Кохайлик-усмiхайлик
Ми живемо у епоху Фразозою, коли великою
популярнiстю в сучасникiв користується продукцiя
фразорувальникiв, смiхоробiв, фiглярiв, гуморсменiв,
афоризматикiв. Короткометражна лiтература нинi
виходить на передову людського буття, яке надто
бурхливе, швидкоплинне, i людям нiколи читати
лiтературнi £росбухи, їм подавай такi собi лiтербродики,
гамбур£ери, щоб на ходу проковтнув, зареготав i далi.
Пропоноване І. Яричем заафоризмоване
гумористичне асортi не тiльки для усмiхайликiв, але й
для всiх i кожного. Зарубайте собi на носi: усмiхайлики
– довгожителi, загартованi смiхом. Дай i вам Боже,
кохайлики, вiд смiху щодень вмирати, то будете довго
жити.
Смiшного!

ПАННИ І ПАНІ... В ЄВИНІМ ЖУПАНІ
Вiд громадськостi пишного тiла не приховаєш, це не доходи.
У храмi серця панни поiнколи править молебень по кiлька
„священикiв".
Панна не винна, що вона невинна.
Порноупорна панянка.
Панни - мiнне поле краси. Все одно на котрiйсь з мiн
пiдiрвешся.
Якщо дiвчинi вже нiкуди не хочеться йти, пора йти пiд
вiнець.
Жiнцi на голову не сядеш. Вона не дозволить попсувати
своєї зачiски.
Вона вся була у золотi, тiльки тому що приховувала ним
свою фальшивiсть.

Обороннi вали жiнки проходять лiнiєю вирiзу сукнi.
Жiнки - цукерки одного розливу, тiльки в рiзних обгортках.
На неї молились доти, доки не согрiшила, а тодi вже до неї
йшли, як до сповiдi.
Бик бере на роги, жiнка на ноги.
Чим бiльше панi крутиться бiля дзеркала, тим бiльше коло
неї крутиться панiв.
Жiнка найсильнiше любить, щоб її любили.
Розпластанi жiнки - вiяння часу. Це тi, котрi проходять
через пластичнi операцiї.
Тiло жiнки прочитується на всiх мовах без перекладу.
Комплiмент для жiнки, це, як для жебрака гривня.
І серед француженок трапляються українки.
Є жiнки, з якими не постарiєш. Вони дочасно загонять в
грiб.
Жiнка не може всiм подобатися, вона ж не гривня... Хiба
валютна жiнка.
Жiнка, якщо дуже прискiпатися, може показати фiгуру... iз
трьох пальцiв.
Панi, що роздягається, втрачає обличчя – не одяг.
У жiнки стiльки спокус, що не знаєш, за що вкусити, щоб її
спокусити.
Пташка щебече од пори до часу, жiнка – до смертi.
Пусти жiнку за стiл, то вона й на лiжко залiзе.
І жiнки, i щастя усмiхаються усмiхненим.
Мудрi жiнки не дають спати, дурнуватi - жити.
Хiба жiнка - це тiльки iстерика? Нi. Це ще й качалка.
Жiнка, коли немає зубiв, заводить нiгтi.
Жiнка - вулик. А хiба в кожному вулику є мед?
Що у п'яного на язицi, те у тверезої жiнки в головi.
• • •

Якщо ви усе життя кохали одну жiнку, вимагайте пiльгової пенсiї.
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Микола Савчук

Інтимне

Весiлля досягало свого вершка.
Щойно молодi повернулися зi
шлюбу, i староста з музиками
запрошували гостей за щедрi
весiльнi столи. З усiх кутiв помоста
найлiпше проглядався наречений —
майже двометрового зросту з
залисиною Юрко Горобчик.
Наречена, що сягала його першого
ребра, звалася Настею, або
Настунею, як кликали її хатнi. Пара
була не аж, проте пару не особливо
хвилювала оцiнка весiльних гостей.
Важливо, що Юрко, який
домагався Настi, таки досяг свого. І
хай буде, що комусь вона замала,
комусь загруба, а комусь трошки
косоока. Зате вона має якусь
внутрiшню привабу, яка не давала
спати багато ночей такому
власниковi маленького бару, як
височенний Горобчик. І зрозумiй ту
любов. Отже ж, весiлля...
Столами гуляла вже хтозна-котра
чарка. Помiст гудiв, брязкали
миски, розмови ставали
голоснiшими, i раптом криклива
Юлька з Горiшнього кута зажадала
«гiркої». Юрко при цьому нагадав
недавню розмову зi своїм дядьком,
який розтлумачив йому, молодому,
що оте «гiрко» запхалося в
українське весiлля з росiйського i
що давнi українцi цiлувалися аж
тодi, коли князь приїжджав по
княгиню. І що цiлуватись без кiнця
на людях та ще й змушувати
цьомкатись у губи дружбiв з
дружками, братiв зi свiтилками i
сватiв зi сватами — це чиста
азiятчина. І що такого у свiтi бiльше
нiде нема. Але Юрко лише
посмiхнувся, згадуючи дядькову
фiлософiю, i чекав, коли аж
захрипнуть весiльнi гостi, а тодi
треба буде пiдвестися i солодко
поцiлуватися з наймилiшою в свiтi
дiвчиною, а властиво вже жiнкою
— Настею.
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І раптом двометровий наречений
вiдчув, як його зарiзало в животi.
Вiн мало не йойкнув. І вже коли
наставала крайня пора
задовольнити прохання гостей, i
коли молода жона копнула його
легенько пiд столом у ногу, вiн
зрозумiв, що мусить цiлуватися. Та
в цю хвилю всерединi знову щось
боляче кольнуло i Горобчика
пройняла страшна думка, що коли
вiн не вибiжить з-за столу, то може
бути запiзно.
Але як втiкати саме на цьому
важливому моментi? Що подумає
Настуня?! Що скажуть весiльнi
гостi?! Такi блискавичнi роздуми
просто кинули в пiт молодого. І все
ж вiн пiдвiвся, пiт покрив його
залисину, а зуби зцiпилися, мов не
перед поцiлунком, а перед бiйкою.
Горобчик розумiв, що те, чого вiн
нiколи не сподiвався i що тепер його
перестрашило, було вже дуже
близько. Ближче нiж Настя, що
вже ставала навшпиньки, щоби
досягнути солодких уст свого
законного мужа. Гостi помiтили, як
спiтнiв молодий i навiть поблiд, та
вигукували: «Чого ти переживаєш
— це ж не слiдчий iзолятор?!». А
Горобчик вiдчув, що один його
порух може спричинити
непоправне, i так закляк над
столом, дивлячись страшними
очима на свою омрiяну дружину.
Вона ж здивовано зиркала на свого
обранця i допитувалася: «Що з
тобою?». А Юрко не мiг їй
вiдповiсти, бо треба було миттєво
обдумати план поведiнки.
Вихiд був один — чимдуж бiгти
надвiр. І рвучко повернувшись, вiн
вихопився з-за столу i кинувся до
виходу. Стiл молодих стояв
якнайдалi до виходу. Та Юрком
уже не володiли жоднi категорiї
етики. Вiн вискочив на столи i побiг
ними, встромляючи свої iталiйськi
туфлi у холодцi, борщi, салати,
збиваючи пляшки з питвом i, врештi
перестрибуючи через галасливих
бабiв. До катастрофи залишався
який крок-два, але цей крок уже
був за помостом, де починався
густий малинник. Горобчик

застрибнув туди, але розшпилити
свої штани не встиг. Бiгунка тому й
називається бiгункою, що вона бiгає
швидше за людину. Це був
трагiчний фiнал!
Заки Горобчик лаяв на чому свiт
стоїть весiльну кухню, гостi не
знали, що робиться. Однi вважали,
що молодий з'їхав з глузду,
згадуючи при цьому якусь
Горобчикову прабабку, що теж не
мала всiх клепок у головi. Іншi
шептали, що це в молодого такий
нервовий приступ вiд радости, а
деякi вважали, що це справа рук
однiєї ворожки, яка хотiла Юрка за
зятя. Молода ж зомлiла, i її
вiдливали кока-колою та махали над
нею кухарчиним фартухом. А в
малиннику плакав нещасний
Горобчик. Плакав уперше в життi.
Такi-то бувають трагедiї, що й
нiкого не звинуватиш.
Розповiдали менi люди з того
села, що Горобчик просто з
малинника зголосився на роботу аж до
Іспанiї i там тепер заробляє єврики та
забуває свою Настуню, яка не могла йому
простити пiдлого вчинку. «Лiпше б ти був
наробив у штани, але таки поцiлував мене!»
— писала вона йому в листах. Це, мабуть,
було єдине «гiрко» з усiх весiль, яке справдi
закiнчилося так гiко.
Коломия.

Я укладаю
Енциклопедiю гумору та
Енциклопедiю Коломийщини.
Прошу допомогти фiнансово.
Дякую.

ТОСТ
за жiнок i вино
В них є подiбнiсть:
• i вино i жiнки паморочать голову;
• спричиняють до непевних i невiрних
крокiв;
• добрi, справжнi жiнки i вино дорогi;
• жiнки i вино з роками стають добрiшими
й добрiшими

Мiж нами,
чоловiками
– Нашi жiнки витрачають на
косметику бiльше, нiж країна на
озброєння.
– Воно й зрозумiло – вони й
перемоги одержують частiше.
– Ох, друже, з роками все
важче бiгати за
жiнками.
– Як не можеш бiгати, то
волочись.
– Я свою жiнку можу схилити на
свiй бiк тiльки ласкою.
– А я свою – гаманцем.
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Камiнський Володимир, Торонто
Паар, Осип i Ірина, Торонто
Демчук Володимир, Керi,Норд Каролiна
Наконечний Михайло, Парма
Бiрко Анатоль, Лiвонiя, Мiчi£ан
Костка Михайло, Сан Дiє£о, Калiфорнiя
Слота Степан, Соледж Парк, Мериланд
Лiщинський Дамiян, Сауд Орандж, Н.Дж.
Дмитрик Василина, Нью-Йорк
Зелений ¢. Тандер Бей, Онтарiо
о. Никифорук, Едмонтон
Буба Стефанiя, Судбури, Онтарiо
Матанович Надя, Мiсiса£а, Онтарiо
Томащук Микола, Монтреаль
Фi£оль Мирослав, Монтреаль
Король Володимир, Ворм Мiн.Спрiн£, Фл
Слиж Роман, Релай, Норд Каролiна
Мартиненко Михайло, Трентон, Нью-Дж.
Оришкевич Йосип, Прiнстон, Нью-Дж.
Яворський Іван, Бенсалем, Пенсилванiя
Шумаков Вiталiй, Кемпбел, Калiфорнiя
Довбня Антон, Алентавн, Нью-Джерзi
Богданик Йосип, Чiка£о
пп. Кушнiр, Фiладельфiя
пп. Рiба, Сиракюз, Нью-Йорк
Бздель ¢арi, Елфрос, Саскачеван
Козак Ярослав, Гантiн£тон, Пенсилванiя
Халява Параска, Пiнкнi, Мiчi£ан
Луцишин Мирон, Фенiкс, Арiзона
Петрик Федiр, Левiттавн, Пенсильванiя
Ощипко Григорiй, Отрмонт, Квебек
Столяр Володимир, Парма, Огайо
Корж Василь i Ольга, Товсон, Мериленд
Бочар Вiра, Мейпл, Онтарiо
Бiлецький Павло, ¢лендейл, Калiфорнiя
Гуцуляк Зоя, Торонто
Пасiчник Кирило, Фiладельфiя

ПОДАРУВАЛИ "ВСЕСМІХ":
пп. Ірина й Осип Паар з Торонто – для
сина Юрiя Семенюка в Асторiя, Нью-Йорк, в
подарунок на 50-рiччя, з побажанням успiхiв,
доброго здоров'я i веселого настрою; для
Антона ¢араджi у Львiв – друга з £iмназiйних
часiв за Польщi.

– Чи ти щось дiстав вiд
своєї коханки на
уродини?
– Думаю, що так.
Завтра iду до лiкаря.
— А як ти зрозумiв, що то був вовк,
а не собака?
— По очах.
Погляд такий же,
як i у моєї жiнки.

Щось
такого!..
– Жiнка, якщо
захоче, може забрати
у чоловiка все. Навiть
прiзвище.
– Такi чоловiки, як
твiй, на дорозi не
валяються.
– Так, вони
валяються на диванi.
– Менi здається, що
Іван одружився зi
мною ради грошей
мого батька.
– Твiй чоловiк
виявився розумною
людиною.
– Мiй чоловiк вклав усi
свої грошi в коней!
–А як вiн
буде їх
звiдти
дiставати?

Величезною творчою силою є смiх. Саме вiн обмиває
свiт свiжою, емоцiйною хвилею радостi, змiнює його
i обновляє. Рiзноманiтнiсть вiдтiнкiв смiху, таких як
гумор, сатира, iронiя, сарказм, жарт ,
шутка, насмiшка, каламбур
вiдображають естетичне багатство
дiйсностi. Смiх унiверсальний,
оскiльки спрямований на всiх i на все,
в тому числi й на тих, що смiються.
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