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ПОЛІТИЧНИЙ
АНЕКДОТ
CARTOONS,
JOKES, NEWS
& POLITICS
Because of Russia's actions
in Ukraine, President Obama
is threatening them with economic sanctions. Obama said
if Russia doesn't pull out of
Kiev we're not going to let
them borrow any of the
money that we borrowed
from China." –Conan
O'Brien
"New reports show that the
Crimean vote to join Russia
on Sunday did not include an
option for 'no.' There were
only two boxes on the ballot,
one for 'yes,' and one for
'murder my family.'" –Seth
Meyers
A guy walking along a
Vancouver beach comes
across a lamp partially
buried in the sand. He picks
up the lamp and gives it a
rub. A genie appears and
tells him he has been granted
one wish.
The guy thinks and says,
“I want to live forever.”
The genie replies, “ Sorry,
I’m not allowed to grant
eternal life.
The guy reconsiders and
says “OK, then I want to die
after the government balances the budget, eliminates
the debt and abolishes the
Senate."
“You crafty little bastard,”
said the genie.

Степан Герилів
(Стефко із Долини)

УКРАЇНЕЦЬ – Я!
Українець – я!
Путіне, чуєш?
Хоч з дияволом ти ночуєш
І хропеш на всі діри в писку,
В диких снах з ним складаєш
списки
Наших бід і смертей майбутніх…
Через тебе часи в нас скрутні,
Навіть ні – криваво-жорстокі,
Проте глянь на чотири боки,

А не тупо в люстерко чорне,
Звідки глипає одна морда,
То побачиш мене й зі мною
Не, як думаєш, купу гною,
А відважно-хоробрі лиця,
Бо ми маємо чим гордиться
І боротися гідно вмієм!
Твоя нечисть нам не посміє
Диктувати: із ким нам жити,
Як Вітчизною дорожити.
…Не кричу я і не волаю,
Хоч й на це повне право маю,
А плюю на кремлівські стіни:
«Українець – я! З України!!!».
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Художник Валерій Чмирьов, Київ

Щастя – це коли не треба
брехати, що тобі добре.
Може це у НИХ усі дороги
ведуть в Рим, а у нас усі
дороги ведуть до
бездоріжжя.
WELCOME TO THE
21ST CENTURY!
*Our Phones ~ Wireless
*Cooking ~ Fireless
*Cars ~ Keyless
*Food ~ Fatless
*Tires ~ Tubeless
*Dress ~ Sleeveless
*Youth ~ Jobless
*Leaders ~ Shameless
*Relationships ~
Meaningless
*Attitude ~ Careless
*Wives ~ Fearless
*Babies ~ Fatherless
*Feelings ~ Heartless
*Education ~ Valueless
*Children ~ Mannerless
Everything is becoming
LESS but still our hopes are
~ Endless.
In fact we are ~ Speechless
And Parliament is –CLUELESS.
And our Politicians are –
USELESS!!
Everyone has Rights, but
with no obligations and
responsibilities attached
- Як каже півник, ну
скажи?
- Ку-ку-рі-ку.
- Як каже песик?
- Гав-гав.
- Як каже свиня?
- Ваші водійські права і
техпаспорт.

У зв'язку з підвищенням
акцизу на горілку, МЗС
Росії направив ноту категоричного протесту, вказуючи на жорстокий утиск
прав російськомовних
громадян в Україні ...

Слухайте українську щоденну
радіопрограму

ПІСНЯ УКРАЇНИ
з радіостанції CJMRна хвилях 1320

від понеділка до п'ятниці
від 7:30 до 8:00 вечора;
Керівник
ОКСАНА
СОКОЛИК
Тел. 416-536-4262
Daily Radio SONG

OF

UKRAINE
P.O.Box 2, Station D, Toronto, ON M6P 3J5

КРИМ... ЗА ПОЛЯРНИМ КОЛОМ
дуже довго...”
Лист донецької тітки із “Русского Крима”
“Ну і залишайтесь, дурні, у своїй
незалежній Україні! А ми будем жити в
Русскому Криму”.
Цю фразу я запам’ятаю на все життя, її
сказала мені моя донецька тітка на
перепускному пункті, виїжджаючи з України.
Минув лише тиждень, але я вже зрозумів
увесь глибокий смисл тітчиних слів. Я ж не
знав, що “Русский Крим” знаходиться десь
поруч із Полярним колом. Тітка так і написала
у Facebook: “Летіти сюди із Сімферополя

"Ну и оставайтесь, дураки, в своей
незалежной Украине! А мы будем жить в
Русском Крыму", - эту фразу я запомню на
всю жизнь, ее сказала мне моя донецкая тетка
на пункте пропуска, уезжая с Украины.
Прошла всего неделя, но я уже понял весь
глубокий смысл теткиных слов. Я же, дурак, не
знал, что "Русский Крым" находится где-то
рядом с Полярным кругом. Тетка так и
написала мне в Фейсбуке: "Лететь сюда из
Симферополя очень долго..."

ПРЕДСТАВЛЯЄМО АВТОРА
КАРИКАТУР: Євген Романенко
Народився 4 квітня 1959 р. на Харківщині.
За фахом - архітектор. Десять рокі працював
в інституті, з 1992 й до теперішнього дня
займаюся різбленням по дереву.
Майстер традиційного народного мистецтва
України.
Люблю оформляти гумористичні видання.
Карикатурою захоплююсь з дитинства.
Співпрацював з багатьма виданнями, в тому
числі і з журналом "Перець".
Одружений, маю сина, чекаю онука.

Окупант

...І не посперечаєшся...

Крим у складі України

КРИМНАШ
Із розмови з “Переконаним”
– Ну, признайся, ти ж згоден, що Крим - це
російська земля.
- Ні, я не згоден!
- І знов ти мене спеціально дратуєш, ну,
признайся.
- Насправді, я вважаю, що у росіян на цю
землю стільки ж прав, як і в українців, татар,
генуезців, греків чи турків.
- Але ж це ми Крим завоювали!
- Спільно з українцями, перебуваючи з ними в
одній державі. Наприклад, найбільш відомий
герой оборони Севастополя матрос Кошка - зпід Винниці. Рід адмірала Нахімова - із-під
Полтави...
- Ну і що? Крим - русский, і все тут!
- Ну, якщо це всі твої аргументи, то я не
сперечаюсь, але стою на своєму.
- І знов ти за своє... е ми подарували Крим
хохлам. Микитка-дурачок взя в і віддав!
- Але ж віддав! Потім ще десяток різних вождів
цю віддачу підтверджували. І бумажки
підписували. І гарантії давали. Включаючи
вашого улюбленого Путіна.
- Це нічого не значить. Крим - русская земля!
- Ну що ж.., проти лома нема прийома. Скажи,
а навіщо тобі моя згода з тобою? Ти так
вважаєш - ну і на здоров’я. А навіщо тобі, щоб і
я так само вважав. Тобі що, не по собі, що не
всі так думають, як ти?
- Аж ніяк! Для мене Крим - русская земля, і
нічия згода мені не потрібна.
- Ну й чудово! На цьому й зупинимось. А що

- Найважчу роботу я завжди
роблю зранку.
- Це яку ж?
- Встаю з ліжка!
У дачників свій Гороскоп.
Влітку вони стають Раком і
Водолієм.

Новий російський прапор
там у нас з Аляскою? Теж русска земля?
- З Аляскою складніше - ми її продали. Там все
ніби законно. Правда, за безцінь...
- Виходить, за твоєю філософією, продати має значення, а подарувати - ні? Якщо
подарували, то можна назад відібрати? А якщо
продали за безцінь, то це ніби подарували? А
як би так Аляску назад...?
- Нум думаю, піндоси будуть проти...
- Так і українці проти.
- Але в Криму був референдум!
- Референдум, кажеш? А якщо б на Курилах
провели референдум про приєднання до
Японії? А в Калінінградській області - про
приєднання до Німеччини і ЄС?
- Хай тільки спробують!
- Ось і про те ж...
- Ну от бачиш, я тебе і переконав.
- У чому?
- Та в тому ж...
І політична дискусія почалася спочатку...

Вступний іспит у Вузі.
Екзаменатор:
– Поясніть, будь ласка, чому
крутиться електромотор.
– А тому що електрика...
– Що ж це за відповідь? Чому
ж тоді електрична праска не
крутиться?

– А тому що не кругла...
Якщо два українці - це три
гетьмани, то двоє русских - це
раб і наглядач.
Придивись до того, хто довше
сміється над жартом шефа!

Віталій Перетятько

ТРЕТІЙ – НЕ ЗАЙВИЙ
Билиця
Таня вийти заміж хоче і шукає восьмий рік
Чоловіка, що розгледить в ній, як кажуть люди, сік.
Йдуть роки, не бачать соку чомусь в Тані мужики
Й бур’яном позаростали до її грудей стежки,
Бо ніхто стежки не топче, не запрошує в кіно.
Підказали люди Тані, що не просто так воно
Мужика знайти такого, який Тані до смаку,
Бо мужик такий у змозі легко дівку будь-яку
Повести до Купідона, а на Таню він не гляне,
Навіть, якщо за ним Таня, як багно* в степу зів’яне.
Прочекавши літ дванадцять, Таня вирішила так:
В Україні всяк мужчина – це нездара і слимак,
Що не здатний ні любити, ні в театр взять білет.
Й запустила Таня фото свого тіла в Інтернет.
Перед цим, звичайно, Таня оплатила фото-шоп,
І дива зробились з фото: стала Таня модель-топ.
Ну і, звісно, уже згодом на Танюшичкин е-майл
Загрузився з закордону не один жаданий файл.
І у Неті шведи, німці, італійці і французи
Вже змагаються, хто перший заб’є Тані кулі в лузи.
Таня аж тремтить від щастя, бо оті всі мужички
Мають фірми, яхти, коней, із трьох поверхів хатки
Й пишуть, що життя своє все – лиш про Таню думку мали.
І тому відразу Таню всі гуртом і покохали.
Таня радісна, щаслива й вибирає шведа Тома,
А за місяць вже чекає того Тома в себе вдома.
Місяць слів по телефону і письма через е-майл
Пролетів, і вже прямує в Україну Том Рудгайл,
Де його чекає Таня так, що в животі лоскоче,
І в уяві Таня бачить, як до Тома вона скочить
У обійми, бо чекала на такого всі роки
І такого саме мена бачили її думки.
У Борисполі народу – тьмуща тьма, а Таня жде,
Поки Том таможню нашу вже нарешті перейде.
Виглядає Таня Тома, вже пройшли всі термінал,
Та не бачить Таня Тома і вже дума, що фінал.
Перепису в Інтернеті не відбудеться сьогодні.
Том же – в стороні тупцює, мне рукою штанці модні
І, як Таня, виглядає, те що бачив на екрані
Монітору і чим марив.
І не йде на думку Тані,
Що рудий весь в ластовинні, з волом качки чоловік –
Є той Том, ради якого всю ніч не змогла повік
Ізтулити, бо боялась, що проспить його приліт
І утратить оте щастя, що чекала сорок літ.
Потопталися обоє та й за серце узялися,
Ну, а далі кожен в різний бік помалу подалися.
Таня мало не ридає, Том також, як смерть зробився,
Потім Том дзвонити став, й телефон заворушився
У кишені Тані, й Таня тулить апарат до вуха,
А за мить вже завмирає, мов в холодній хаті муха.
Зустріч відбулася швидко. Важко їм було таки,
Бо приховувати мались свої щирії думки.
Таня мало не кривилась, зуби ціпила, терпіла,
Бо не те узріла Таня, що побачити хотіла.
Том також хапавсь за очі, щоб не дерлися на лоб,
І почула Таня Тома – після трьох невдалих спроб
Забалакати із нею. Ні, мовчав Том не тому,
Що не знав, як те казати – подив не вдалось йому
Подолати надто довго. Ну, а далі лід з мартіні
Відігнали від Танюші ті розчарування тіні,
Що аеропорт навіяв. Том також забув той шок,
Що долав його спочатку, випив добре, і грішок
Вони смертний учинили – на матрац лягли утрьох,
І до півночі мовляли – чи то «ах» чи просто «ох».
Потім обнялися міцно і поснули усі разом.
Третім був напій «Мартіні», бо щоб не були під газом,
То навряд чи захотіли б одне з одним те робити.
То-то правду кажуть люди: «Як не пити – й не любити».
Часто так у нас буває, що удвох вони – ні-ні,
Та коли до них підсісти горілочці чи вині,
То цей третій – в саму пору і не зайвий, – навпаки:
Бо цей третій швидко змінить попереднії думки.
Зранку знову Том і Таня очі пхали у підлогу,
І тому напій із льодом їм прийшов на допомогу.
Так за тиждень вони звикли… Далі фільми про кохання
Не залишили обом їм – ні сумнівів, ні вагання.
І вже заздрять люди Тані, що за шведа заміж йде,
Лише дід один з під’їзду мовив: То воно ж руде,
Ще й дурне – як цап у ямі, зуби навіть з пальця скалить,
Воло має, як та качка, і як вип’є, воду варить.
Таня каже всім: Розумний, дім високий, фірму має,
Там не п’є він, тут дешевше, тому тут і випиває.
Дід знов каже: Яка фірма, що не бачу, що баран.
Таня каже: Не баран він, він змінив у кухні кран,
Душ у ванні теж міняє і прочистив весь стояк,
Тому ви помовчите, діду, не баран він аж ніяк.
Одружились Таня з Томом, у Швецію подалися,
Живуть якось і на диво й досі ще не розвелися.
Через рік зізналась Таня: Том п’яничка-свинопас
І до цього дня ні хати, ані фірми не припас.
Але як у нас чекати на гарного мужика,
Ліпше хай козла рудого вже проріджує рука
Бур’яни, якими стежка до грудей позаростала,
Хоча я геть не такого мужика таки чекала.
Дивна Таня, що не рада Тому, котрий її взяв
І із нею в край холодний на роки попрямував.
«Який їхав, таку й здибав» – кажуть так у нас давно,
То отак і в тої Тані, як у приказці воно…

Мати лає дитину:
- Чому речі на підлозі?
- Гравітація, мам.
Мати лає дитину:
- Ти забруднився, як справжнє
порося! Ти знаєш, що таке
порося?
- Так, мам, це син свині.
Погана у мене репутація: із усіх
друзів, кому я повідомила, що
зламала руку, лише один
поцікавився: ліву чи праву. Решта
запитали: - Кому?
Жінка вибирає в магазині килим:
- Мені треба щось таке практичне
для дитячої кімнати, щоб не
забруднювалось.
- А скільки у вас дітей?
- Шестеро.
- Шестеро? Тоді практичніше
заасфальтувати усю кімнату.

Із Росiї – Без вiзи

You can say what you want about
Florida, but you never hear of anyone retiring and moving north.
Ads seen in ''The Villages'' Florida
newspaper.

5 MINUTE MANAGEMENT COURSE
Lesson 1:
A man is getting into the shower just as his
wife is finishing up her shower, when the doorbell
rings. The wife quickly wraps herself in a towel
and runs downstairs. When she opens the door,
there stands Bob, the next-door neighbor.
Before she says a word, Bob says, "I'll give you
$800 to drop that towel."
After thinking for a moment, the woman drops
her towel and stands naked in front of Bob. After
a few seconds, Bob hands her $800 and leaves.
The woman wraps back up in the towel and
goes back upstairs. When she gets to the bathroom, her husband asks, "Who was that?" "It was
Bob the next door neighbor," she replies. "Great!"
the husband says, "did he say anything about the
$800 he owes me?"
Moral of the story:
If you share critical information pertaining to
credit and risk with your shareholders in time, you
may be in a position to prevent avoidable exposure.
Lesson 2:
A priest offered a Nun a lift. She got in and
crossed her legs, forcing her gown to reveal a leg.
The priest nearly had an accident. After controlling the car, he stealthily slid his hand up her leg.
The nun said, "Father, remember Psalm 129?"
The priest removed his hand. But, changing
gears, he let his hand slide up her leg again. The
nun once again said, "Father, remember Psalm
129?" The priest apologized "Sorry sister but the
flesh is weak."
Arriving at the convent, the nun sighed heavily
and went on her way.
On his arrival at the church, the priest rushed
to look up Psalm 129. It said, "Go forth and seek,
further up, you will find glory."
Moral of the story:
If you are not well informed in your job,
opportunities for advancement will pass right by
you.
Lesson 3:
A sales rep, an administration clerk, and the
manager are walking to lunch when they find an
antique oil lamp. They rub it and a Genie comes
out. The Genie says, "I'll give each of you just one
wish."
"Me first! Me first!" says the admin clerk. "I
want to be in the Bahamas, driving a speedboat,
without a care in the world." Puff! She's gone.
"Me next! Me next!" says the sales rep. "I
want to be in Hawaii , relaxing on the beach with
my personal masseuse, an endless supply of Pina
Coladas and the love of my life." Puff! He's gone.
"OK, you're up," the Genie says to the manager. The manager says, "I want those two back in
the office after lunch."

Moral of the story:
Always let your boss have the first say.
Lesson 4:
An eagle was sitting on a tree resting, doing
nothing. A small rabbit saw the eagle and asked
him, "Can I also sit like you and do nothing?" The
eagle answered: "Sure , why not."
So, the rabbit sat on the ground below the
eagle and rested. All of a sudden, a fox appeared,
jumped on the rabbit and ate it.
Moral of the story:
To be sitting and doing nothing, you must be
sitting very, very high up.
Lesson 5:
A turkey was chatting with a bull. "I would
love to be able to get to the top of that tree,"
sighed the turkey, "but I haven't got the energy."
"Well, why don't you nibble on some of my droppings?" replied the bull. They're packed with
nutrients."
The turkey pecked at a lump of dung, and
found it actually gave him enough strength to
reach the lowest branch of the tree. The next day,
after eating some more dung, he reached the second branch.
Finally after a fourth night, the turkey was
proudly perched at the top of the tree. He was
promptly spotted by a farmer, who shot him out of
the tree.
Moral of the story:
Bull shit might get you to the top, but it won't
keep you there.
Lesson 6:
A little bird was flying south for the Winter. It
was so cold the bird froze and fell to the ground
into a large field. While he was lying there, a cow
came by and shit on him.
As the frozen bird lay there in the pile of cow
dung, he began to realize how warm he was. The
dung was actually thawing him out! He lay there
all warm and happy, and soon began to sing for
joy.
A passing cat heard the bird singing and came
to investigate. Following the sound, the cat discovered the bird under the pile of cow dung, and
promptly dug him out and ate him.
Morals of the story:
(1) Not everyone who shits on you is your
enemy.
(2) Not everyone who gets you out of shit is
your friend.
(3) And when you're in deep shit, it's best to
keep your mouth shut!
THIS CONCLUDES DAN'S 5-MINUTE
MANAGEMENT COURSE

Jewish joks
Q: Why do Jewish divorces cost so
much?
A: They're worth it.
The Harvard School of Medicine did a
study of why Jewish women like
Chinese food so much. The study
revealed that this is due to the fact that
Won Ton spelled backward is Not Now.
There is a big controversy on the
Jewish view of when life begins. In
Jewish tradition, the fetus is not considered viable until it graduates from
medical school.
Q: Why don't Jewish mothers drink?
A: Alcohol interferes with their suffering.
Q: Why do Jewish mothers make great
parole officers?
A: They never let anyone finish a sentence!
A man called his mother in Florida:
"Mom, how are you?"
"Not too good," said the mother. "I've
been very weak."
The son said, "Why are you so weak?"
She said, "Because I haven't eaten in
38 days."
The son said, "That's terrible. Why
haven't you eaten in 38 days?"
The mother answered, "Because I didn't want my mouth to be filled with
food if you should call."
Q: How many Jewish mothers does it
take to change a light bulb?
A: (Sigh) "Don't bother. I'll sit in the
dark. I don't want to be a nuisance to
anybody."
Short summary of every Jewish holiday: They tried to kill us. We won.
Let's eat.

ПРЕЗИДЕНТИАДА

Яку напише мафія.

ФЛЮГЕР
Кравчук як справжній
партократ:
Міняє прапори стократ.

ІРОНІЯ ДОЛІ
Манила Ющенка Говерла,
А потім геть його поперла.

ПОТУРБУЮТЬСЯ
У Кучми буде епітафія,

Віктор Ігнатенко
м. Прилуки

HOW DO YOU
DECIDE WHO
TO MARRY?
(written by kids)
You got to find somebody who
likes the same stuff. Like, if you
like sports, she should like it
that you like sports, and she
should keep the chips and dip
coming.
Alan, age 10
No person really decides before
they grow up who they're going
to marry. God decides it all way
before, and you get to find out
later who you're stuck with.
Kristen, age 10

ПРОЗРІННЯ
Dates are for having fun, and
people should use them to get to
know each other. Even boys
have something to say if you listen long enough.
Lynnette, age 8
(isn't she a treasure)

WHAT IS THE RIGHT AGE
TO GET MARRIED?
Twenty-three is the best age
because you know the person
On the first date, they just tell
FOREVER by then.
Camille, age 10 each other lies and that usually
gets them interested enough to
go for a second date.
HOW CAN A STRANGER
Martin, age 10
TELL IF TWO PEOPLE ARE
MARRIED?
WHEN IS IT OKAY TO KISS
You might have to guess, based
SOMEONE?
on whether they seem to be
When they're rich.
yelling at the same kids.
Pam, age 7
Derrick, age 8

Євген Романенко
them. It's the right thing to do.
Howard, age 8
IS IT BETTER TO BE SINGLE OR MARRIED?
It's better for girls to be single
but not for boys. Boys need
someone to clean up after them.
Anita, age 9
(bless you child)
HOW WOULD THE WORLD
BE DIFFERENT IF PEOPLE
DIDN'T GET MARRIED?
There sure would be a lot of
kids to explain, wouldn't there?
Kelvin, age 8
And the #1 Favorite is ...

WHAT DO YOU THINK
YOUR MOM AND DAD
HAVE IN COMMON?
Both don't want any more kids.
Lori, age 8
WHAT DO MOST PEOPLE
DO ON A DATE?

The law says you have to be
eighteen, so I wouldn't want to
mess with that.
Curt, age 7
The rule goes like this: If you
kiss someone, then you should
marry them and have kids with

Сім’я приходить в ресторан. Поїли, батько
платить, а мати говорить офіціантові:
- Ви не проти, якщо ми заберемо те, що
недоїли, додому, для собаки?
Офіціант:
- Звичайно, ні.
Діти хором:
- Ура, нам куплять собаку!

HOW WOULD YOU MAKE A
MARRIAGE WORK?
Tell your wife that she looks
pretty, even if she looks like a
dump truck.
Ricky, age 10

Павло Глазовий
КУМІАДА • БАЙКОГРАФІЯ • СМІХОЛОГІЯ • ВЕСЕЛИЙ
СВІТ

Збірки І і ІІ

За столом жінка розповідає з гордістю:
- Ми свого старшенького назвали в честь його
тата, Миколкою. А ти, Микольцю, звертається жінка до синка, - як виростеш, то
теж напевно назвеш свого сина на честь тата?
- Як жінка скаже, так і буде! - випалив
Миколка.
SPECIAL EDITION
Selected Pavlo Hlazovyj’s humor from the
Ukrainian monthly
magazine Bcecmix(Laughter).
Замовте/Order: 905-891-0707
bcecmix@bell.net

- Чому це, тату, ми з Петром однолітки, а він
ходить у сьомий клас, а я лише в другий?
- Не базікай, а наливай ще по одній!
Шестирічний синок дивиться, як батько, стоячи
на драбині, малює вікна. Підходить мама і каже
повчально:
- Підростеш - будеш татові допомагати.
- А хіба він до того часу не закінчить, відповідає синок.
Вчитель задає Петрусеві задачку.
- Маєш десять яблук, твій товариш приходить і
забиртає в тебе п’ять яблук. Що тобі
лишається?
- Смальнути його по голові!

Урок граматики. Вчительє питає учня:
- Що таке жінка?
- Не знаю, я ще малий...
- Це однина, - каже вчитель. - А дві жінки?
- Не знаю...
- Це множина. Зрозумів? А тепер подумай і
скажи, що таке три жінки?
- О, а це я знаю, пане вчитель. Це базар!

Dating Ads
for Seniors
FOXY LADY:
Sexy, fashion-conscious blue-haired beauty, 80's, slim, 5'4'
(used to be 5'6'), searching for sharp-looking, sharp-dressing companion. Matching white shoes and belt a plus.

- ...І тоді він запитав: Який найкращий
засіб проти вагітності після 60-ти?

LONG-TERM COMMITMENT:
Recent widow who has just buried fourth husband,
looking for someone to round out a six-unit plot. Dizziness,
fainting, shortness of breath not a problem.
SERENITY NOW :
I am into solitude, long walks, sunrises, the ocean, yoga and
meditation. If you are the silent type, let's get together,
take our hearing aids out and enjoy quiet times.
WINNING SMILE :
Active grandmother with original teeth seeking a dedicated
flosser to share rare steaks, corn on the cob and caramel
candy.

- Знаєш, чому жінки ніколи не можуть
впоратись з роботою?
- Тому що вони пізно встають.

BEATLES OR STONES ?
I still like to rock, still like to cruise in my Camaro on
Saturday nights and still like to play the guitar.
If you were a groovy chick, or are now a groovy hen,
let's get together and listen to my eight-track tapes.
MEMORIES :
I can usually remember Monday through Thursday. If you
can remember Friday, Saturday and Sunday, let's put our
two heads together.

- Скажи мені, і що це за “найкращий
друг“, який тебе каструє?

MINT CONDITION :
Male, 1932 model , high mileage, good condition, some hair,
many new parts including hip, knee, cornea, valves.
Not in running condition, but walks well.
- Бог є найкращим винахідником! Він узяв
ребро в Адама і
зробив із нього
гучномовець.

- Моя жінка запитала мене: - І що ти
сьогодні робиш?
Я відповів: - Нічого.
- “Нічого” ти робив учора.
Я відповів: - А я не скінчив.

КОМП'ЮТЕРИ І ЛЮДИ • COMPUTERS AND THE PEOPLE
Стрибають якось з парашута математик, фізик
і програмувальник із 20-метрової вишки в
маленький басейн.
Програмувальник дістав нотбук, подумав,
склав програму, стрибнув, потрапив.
Фізик подумав, пригадав усі закони, підрахував,
стрибнув, потрапив.
Математик подумав, підрахував, ще подумав,
ще підрахував, потім почав рахувати заново,
підрахував, стрибнув... і полетів вверх. Знаком
помилився.
Tech support: - What kind of computer do you
have?
Customer: - A white one...
Tech support: - Click on the 'my computer' icon
on to the left of the screen.
Customer: - Your left or my left?
Tech support: - Good day. How may I help you?
Male customer: - Hello... I can't print.
Tech support: - Would you click on 'start' for me
and...
Customer: - Listen pal, don't start getting technical on me! I'm not Bill Gates...
Customer: - Hi, good afternoon, this is Martha, I
can't print. Every time I try, it says 'Can't find
printer'. I've even lifted the printer and placed it
in front of the monitor, but the computer still says
he can't find it.
Customer: - I have problems printing in red.
Tech support: - Do you have a color printer?
Customer: - Aaaah... thank you.
Tech support: - What's on your monitor now,
ma'am?
Customer: - A teddy bear my boyfriend bought
for me at the 7-11.
Customer: My keyboard is not working anymore.
Tech support: - Are you sure it's plugged into the
computer?
Customer: - No. I can't get behind the computer.
Tech support: - Pick up your keyboard and walk
10 paces back.
Customer: - OK
Tech support: - Did the keyboard come with
you?
Customer: - Yes

Tech support: - That means the keyboard is not
plugged in. Is there another keyboard?
Customer: - Yes, there's another one here. Ah that
one does work..
Tech support: - Your password is the small letter
'a' as in apple, a capital letter V as in Victor, the
number 7.
Customer: - Is that 7 in capital letters ?
Customer: - I can't get on the Internet.
Tech support: - Are you sure you used the right
password?
Customer: - Yes, I'm sure. I saw my colleague do
it.
Tech support: - Can you tell me what the password was?
Customer: - Five dots.
Tech support: - What anti-virus program do you
use?
Customer: - Netscape.
Tech support: - That's not an anti-virus program.
Customer: - Oh, sorry... Internet Explorer.
Tech support: - How may I help you?
Customer: - I'm writing my first email.
Tech support: - OK, and what seems to be the
problem?
Customer: - Well, I have the letter 'a' in the
address, but how do I get the little circle around
it?
A woman customer called the Canon help desk
with a problem with her printer.
Tech support: - Are you running it under windows?
Customer: - No, my desk is next to the door, but
that is a good point. The man sitting in the cubicle
next to me is under a window, and his printer is
working fine.
And last but not least...
Tech support: - Okay Bob, let's press the control
and escape keys at the same time. That brings up a
task list in the middle of the screen. Now type the
letter 'P' to bring up the Program Manager.
Customer: - I don't have a P.
Tech support: - On your keyboard, Bob.
Customer: - What do you mean?
Tech support: - 'P'.....on your keyboard, Bob.

Дороговказ до світлого майбутнього
– Туди!
– Ні, туди!

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ
ХТО І ЯК ХОДИТЬ В ГОСТІ
Англієць із гонором.
Француз із жінкою.
Рускій - з пляшкою.
Єврей - із тортом.
ХТО І ЯК ПОВЕРТАЄТЬСЯ З ГОСТЕЙ
Англієць - з гонором.
Француз - із коханкою.

– Так ні ж! Ось туди!

Рускій - з набитою мордою.
Єврей - із своїм тортом.
ХТО ЩО ДУМАЄ, ПОВЕРТАЮЧИСЬ З
ГОСТЕЙ
Англієць: чи не втратив я свого гонору?
Француз: а дамочка справа була краща.
Рускій: зате я перебив увесь посуд.
Єврей: куди б іще піти в гості, поки торт
свіжий?

