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SOVIET BURPING
РАДЯНСЬКА
ВІДРИЖКА
The Soviet government
was cracking down on the
alcohol problem that was
escalating. So, a communist
party official goes to a factory and says to one of the
workers, "If you had a glass
of vodka could you work
today?"
The worker said, "I guess
I could."
"If you had two glasses of
vodka, could you work?"
He said,"I guess I could."
"If you had three glasses
of vodka, could you work?"
He said,"I'm here, aren't I?"

ПСИХОЛОГІЧНО-ПОЛІТИЧНИЙ ТЕСТ
1. Які програми ви дивитесь по телебаченню?
а) Не дивлюсь через тещу (зятя, невістку) – 1 бал;
б) Серіали – 2 бали;
в) Рекламу – 3 бали;
г) Політичні ток-шоу – 4 бали.
2. Якими іменами ви називаєте домашніх тварин?
а) Іменем тещі, зятя, сусіда – 1 бал;
б) Героїв серіалів – 2 бали;
в) Рекламованих препаратів – 3 бали;
г) Політичних діячів, міністрів, президентів – 4 бали.
3. З яких причин виникають сварки в сім‘ї?
а) Алергія на тещу (зятя, невістку) – 1 бал;
б) Ви назвали дружину (чоловіка) іменем героя серіалу – 2
бали;
в) Дружина хоче розрекламовану шубу – 3 бали;
г) Ваші політичні погляди не збігаються – 4 бали.

Радянський уряд вів
боротьбу з алкоголізмом,
що постійно зростав.
Одного разу партійний
керівник пішов на завод і
запитав одного робітника:
"Якби ти сьогодні випив
стакан водки, чи зміг би ти
працювати?"
Робітник відповів:
"Думаю, що так".
" А якби випив два
стакани?"
"Думаю, що зміг би".
"А якби три, - допитувався партієць, - чи зміг би ти
працювати?"
"А хіба я зараз не
працюю?".

4. З плакатом якого змісту вийдете на демонстрацію?
а) “Геть тещу (зятя, невістку)!” – 1 бал;
б) “Свободу Юрію Дєточкіну!” – 2 бали;
в) “Ви варите білизну? Ми йдемо до вас!” – 3 бали;
г) “Ганьба президенту (прем’єру, прокурору, партії...)!” – 4 бали.
5. Де плануєте провести відпустку?
а) Подалі від тещі (зятя, невістки) – 1 бал;
б) На Канарах – 2 бали;
в) У Криму – 3 бали;
г) На майдані в акціях протесту – 4 бали.
– Ви набрали не більше п‘яти балів – як не дивно, але ви
нормальна і цілком здорова людина. Нікому про це не кажіть і
не признавайтесь, бо засміють на роботі і серед друзів та
знайомих.
– Десять балів дає вам право на туристичну путівку на Канари.
В усякому разі ви там почуватиметеся як дома – там у вас
знайдеться багато знайомих.
– П’ятнадцять балів дають вам можливість працевлаштуватися
в будь-якому рекламному агентстві. В крайньому випадку ви
досить успішно зможете розносити по квартирах кращі зразки
прального порошку.
– Якщо вам вдалось набрати двадцять балів, то не марнуйте
часу – негайно пишіть статут та назву своєї партії і беріть
участь у парламентських виборах. Успіх найбільшої фракції вам
гарантовано. У вашій особі країна зачекалась нового
політичного лідера.

It could take years to get
a car in Soviet Russia at that
time. So the guy goes to the
car dealer and says, "I'd like
to buy a car." The sales manager said, "Okay, put your
name on the list, and come
back in 20 years to pick up
your car." The guy said, "Do
I come back in the morning
or in the afternoon?" The
manager said, "What's the
difference? It's 20 years from
now." The guy said, "The
plumber is scheduled to
come that morning."

Якщо Ви, чи хтось з ваших знайомих хоче
видати книжку, брошуру, особисті мемуари,
фотоальбом чи іншу друковану літературу,
зверніться до редакції ”Всесміху”. Я, Раїса
Галешко, маю багатолітній досвід у цій справі. Я
допоможу Вам видати Вашу книжку — без
проблем, без помилок і без неприємних
”сюрпризів”. Ви одержите Вашу літературну
працю швидко і в точності такою, якою Ви хочете її бачити. І
недорого.
Більш досвідченого редактора і видавця Вам не знайти.
Подзвоніть до мене сьогодні
905-891-0707.

Щоб за радянської
влади купити автомобіль,
треба було чекати багато
років. Якось один чоловік
пішов до відповідного
відділу і сказав, що хотів би
купити авто.
Чиновник сказав:
"Гаразд, запишися в чергу і
приходь через 20 років
забрати своє авто".
"Приходити зранку чи
пообіді?"
"Яка тобі різниця, відповів чиновник, - це аж
через 20 років".
"Я замовив сантехніка
на ранок", - відповів
покупець.

Павло Глазовий

Українське сало
Над безмежним океаном
Лайнер проліта,
А в салоні дід старенький
Сало упліта.
Пахне салом українським
На увесь літак.
Підбігає стюардеса
І говорить так:
— Командір наш сало любіт,
Он у нас хохол.
Просіт он кусочек сала
Принести на стол.
Настовбурчились у діда
Вуса, наче дріт.
— Він не буде їсти сала, —
Відмовляє дід.
Вертається стюардеса

My father was dangerous
to the regime because at
night, when everyone was
asleep, he was listening to
the Voice of America on a
short-wave radio. In the
morning, he would be considered an outlaw because he
made up a joke. He told me,
"In Soviet Russia, they claim
that we have freedom of
speech. But in America, they
have freedom after they
speak. That's a nice little feature."
Мій батько був небезпечним для режиму, тому що
коли усі спали, він слухав
Голос Америки. А вранці
він уже вважався особою
поза законом, тому що він
міг розказати такий
анекдот: "В Радянському
Союзі нам кажуть, що ми
маємо свободу слова. Але в
Америці вони мають
СВОБОДУ після того, як
скористаються свободою
слова".

Через п'ять хвилин.
— А у нас любітєль сала
Єсть єщо одін.
— А це ж хто?— старий питає.
— Наш второй пілот.
Он хохол і любіт сало.
Щирий патріот.
Дід серветкою утерся:
— Дівко чи мадам,
Він не буде їсти сала,
Повторяю вам.
Стюардеса пильно в очі
Дивиться йому.
— Як це так, не буде їсти...
Поясніть, чому.
Дід насупився сердито:
— Поясню, мадам.
Той і цей не будуть їсти
Тому, що не дам.
Українцям дав би сала,
А хохлам — не дам!

УВАГА!
У видавництві ”Всесміх” вийшла друком друга збірка
гумористичних творів Павла Глазового.

Павло Глазовий
ПОЛІТИЧНА САТИРА • СМІХ КРІЗЬ СЛЬОЗИ • ВЕСЕЛИЙ
СВІТ

Збірка II

Слухайте українську щоденну
радіопрограму

ПІСНЯ УКРАЇНИ

SPECIAL EDITION II
Selected Pavlo Hlazovyj’s humor from the Ukrainian monthly
magazine Bcecmix(Laughter) Toronto, Canada, 2010

з радіостанції CJMRна хвилях 1320

від понеділка до п'ятниці
від 7:30 до 8:00 вечора;

Якщо ви ще не заплатили за Збірку №1, яку ми вислали Вам
у грудні, будь ласка, заплатіть сьогодні. Ціна однієї книжки $15, а
якщо купите обидві – №1 і №2, то одержите знижку 20%.

Керівник
ОКСАНА
СОКОЛИК
Тел. 416-536-4262
Daily Radio SONG

До неї увійшла
ПОЛІТИЧНА САТИРА
останніх років
творчості
геніального
сатирика, яка
позначається такою
сміливістю, на яку
спроможний не
кожен із сучасних
літераторів України.
Поезії розділу
СМІХ КРІЗЬ
СЛЬОЗИ – це жартисмішки і правди
трішки. А розділ
ВЕСЕЛИЙ СВІТ
підніме настрій,
розсмішить –
і легше жити,
коли брати світ
навесело.

Вишліть свого чека на: Raissa Galechko, 1300 Woodhill Court
Mississauga ON L5E 3H1 Canada
або зателефонуйте до мене, Раїси Галешко, редактора і
видавця, на тел 905-891-0707, і замовте собі ці смішні і мудрі
твори геніального гумориста.
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UKRAINE
P.O.Box 2, Station D, Toronto, ON M6P 3J5

Із Росiї – Без вiзи
Ватні новини
(Ватник по-англіцьки - фуфейкл)
Пост-радянський фольклор:
"Нам не треба ковбаси, нам не
треба сала, аби вата у Кремлі
весело палала!"
А ви знаєте, що ватнику для
щастя треба лиш пшона лопату та
колорадської стрічки пучок:
А знаєте ви, як справжні ватники
розпізнають один одного? Пароль:
“А чьо там у хахлов?" Відповідь:
“Зато Крим наш!”
Утренний разговор "ватников"
у телевизора
- Ой, Вань, гляди какие карлики,
Их, целых двое там, в Кремле.
Надуют щеки как два шарика,
И вонь пускают по Земле.
Один другого мал-мала,
А ско-о-олько, Вань, у них бабла!!
- Да то ж Х-йло, Мань, ла-ла-ла!
На них все ФСБ работает,
И всякие там МВД.
Да он же, Мань, по фене ботает,
А ж-пу моет на бидэ.
Ты вот сидишь в такую рань,
А он из телика всю срань
Сливает в уши тебе, Мань.
Пойди стакан лучше достань...

APHORISM
APHORISM: A SHORT,
POINTED SENTENCE
THAT EXPRESSES A
WISE OR CLEVER
OBSERVATION OR A
GENERAL TRUTH...
or "IF IT AIN'T BROKE,

- Ну, на здоровье, дыхай в тряпочку,
Давай и телик поглядим
Сейчас всё скажут нам по ящику,
Сидим, Манюня, не гундим!

DON'T FIX IT".

The nicest thing
about the future is...
it always starts
- Ты, Вань, уж больно разошёлся то, tomorrow.
- Сиди, блин дура, не манди!
Вон снова новость про хохлов идёт, Money will buy a
fine dog ... but only
Уткнися мордой и гляди!
kindness will make
Пусть говорят Он - ФСБ,
him wag his tail.
Или какой-то бывший мент,
Он наш, российский президент.
If you don't have a
Сечёшь момент ?
sense of humor ...
И пусть по виду - карлик он
you probably don't
Зато пиндосам на рожон
have any sense at all.
Наш карлик-то не дал полезть.
Красава он, в нём что-то есть.
Seat belts are not as
Пусть говорят, что пи...арас,
confining ... as
Но от "бандер" Рассєю спас,
wheelchairs.
А вякнешь против - въеду в глаз.
- Да я, Мань, вроде и не против то...
- Так вот сиди и не п--ди.
С экрана говорят всё правильно,
Сиди б--дь сука, и гляди.
И ва-а-аще не фиг вонять
Смотри, уж нечего бухать,
Иди бутылки собирать.
Не вздумай "ящик" выключать,
Е-ёна мать!!

A good time to keep
your mouth shut is ...
when you're in deep
water.
How come it takes
so little time for a
child who is afraid of
the dark ... to
become a teenager
who wants to stay
out all night?

ЄРУНДИЗМИ
Графомани! Збільшуйте золотий
фонд макулатури!
Взявся б за розум,
та де його взяти?

Якщо на Донбасі
терористи складуть
зброю, то не буде
більше війни.
Якщо армія України
складе зброю, то не
буде більше України.
If the Donbass terrorists lay down their arms,
there will be no more war.
If the Ukraine army lay
down their arms, there
will be no more Ukraine.

Шлях до громадянства США
YES

NO

Married Life
A wife asks her husband,
"Could you please go shopping
for me and buy one carton of milk
and if they have avocados, get 6
A short time later the husband
comes back with 6 cartons of
milk. The wife asks him, "Why did
you buy 6 cartons of milk?"
He replied, "They had avocados."
• • •
If you're a woman, I'm sure
you're going back to read it again!
Men will get it the first time. My
work is done here.
Water in the carburetor...
WIFE: "There is trouble with the
car. It has water in the carburetor."
HUSBAND: "Water in the carburetor? That's ridiculous "
WIFE: "I tell you the car has
water in the carburetor."
HUSBAND: "You don't even
know what a carburetor is. I'll
check it out. Where's the car?
WIFE: "In the pool"
• • •
THIS IS A FRIGHTENING
STATISTIC, PROBABLY ONE
OF THE MOST WORRISOME
IN RECENT YEARS.
25% of the women in this country
are on medication for mental illness. That's scary!
It means 75% are running around
untreated.
• • •

Самокритичний
фіміам.
Погана та копія,
яка краща за свій
оригінал.
Виробнича травма
— ударився в
амбіцію.

Рубль падає

Приїзд
Меркель у Київ –
це німці у гарному
значенні слова.

Режисер мав таку вагу, що
міг провалити яку завгодно
п'єсу.
•••
Тягти свого хреста
найзручніше на ближньому.
•••
Пігмеї теж сподіваються на
акселерацію.
•••
Справжній герой нашої
літератури — це читач.

Маляр фарбує стінку в
дурдомі. Підходить псих: - Ти
міцно за пензлик тримаєшся?Ґ
- Так - відповідає той.
- Тоді я сходи забираю.

Микола БІЛОКОПИТОВ

ПОВІСТЬ ПРО ШОКОЛАД
ЗАСПІВ
Життя швидкозмінне: гучне, наче дзвін,
То ніби дірява бомажка…
«Не дай, Боже, жити у час перемін!»
Ну, тобто, невпевнено й тяжко.
Це хтось із премудрих китайців прорік –
Ден Сі, Мао Гун чи Конфуцій…
А ми живемо одинадцятий рік
В полоні своїх революцій.
Бажаємо змін, що мов тіні бліді,
То світяться в душах, то тануть –
Міняєм закони, міняєм вождів,
А зміни ніяк не настануть.
І зводиться все до блаженних ідей:
Черговій довіритись владі,
І все нам складеться, все, як у людей,
І будемо – у шоколаді!

Приготуйтеся «балдіть»
В шоколаді…»
Ще луною бравий тріск
Не відбито –
Діячі вже подались
До корита.
Те, що люди вслід гули –
Вже й не чули.
Те, що людям наплели –
Геть забули.
Чим же кращі, ніж старі,
Новобранці?
То, виходить, угорі
Знов засранці?
5
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Плід мирних помаранчевих протестів
Довірливо-наївних чесних мас
Явився у подобі… хитрих бестій
Із лейбами «Олігархічний клас».
Вони засіли в Раду й коло Ради,
Проникли в міністерський Кабінет,
Нахабні їдаки, мов колоради,
За рік вмегелять не один бюджет.
Цікаву запровадили методу
Розподілу доходів – красота:
Дістався аж ОДИН процент народу,
А їм лиш те, що лишилось до СТА…
І, навчені казуїстичним трюкам,
Так пудрять мізки, аж «тоска бєрьот»:
Є успіхи – то їхні роблять руки,
А є проблеми – винен сам народ.
В електорату щелепи відвисли,
Коли на світ явилось диво з див:
Аж двічі зека в президентське крісло
(Так, тіпа, люди «голоснули», звісно)
Олігархат підступно посадив.
Ото вже в хамів розпустились руки –
На Україну кинулись, мов круки,
Хто ріже, хто здирає, хто клює…
За принципом: що бачу, те моє!
Багато хто вважав, що все пропало –
Ніколи не скінчиться дерибан…
Та збурилась народу кров зухвала* –
Повстанський дух прорвавсь крізь лінь і сало
І люд повстав.
І знову – на Майдан!

«Бандитам – тюрми!»,
і «Свободу Юлі!»
До гасел ми удатні мастаки…
А замість виконання гасел – дулі
І з лівої, і з правої руки.
Чи нам чужинські бабки пошептали –
Бажаєм змін, а зміни (бля!) не пруть:
Продовжують хапати ті, хто крали
І ті, хто брали, знов таки – беруть.
І лізуть пацифісти в генерали
У переддень новітньої війни…
І Крим ми не програли, а просрали,
Бо зверху – «геніальні» серуни.
Бо нагорі ділки – до грошей ласі,
Які лиш язиками бла-бла-бла…
Тому-то на вкраїнському Донбасі
Все йде за планом дикого Huyla.
Гримлять російські «Гради» й «Урагани»,
А нашим є команда «Не стрілять!»
У нас новітня зброя – «мирні плани»,
А ворогам на плани ті начхать!
Коли скажений пес хапа за сраку
То це, природно, виклика протест:
Для захисту потрібно брать ломаку,
А не читати псові маніфест!

Кримнаш
6
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Вже звикли хами, що народ – це бидло.
І в цьому винен сам-таки народ,
Якому до пори не остогидло,
Що ними править круглий ідіот,
Що у найвищу – у Верховну Раду
Народу нерозбірлива рука
Сама напхала добровільно й радо
Не депутатів, а котів з мішка.
О пресловуті ці «закриті списки»
Вони й тепер, як мовиться, в ходу,
Тож біля держкорита і держмиски,
Куди не глянеш – кримінальні писки,

Не те із нами щось.
Бо дико й тошно –
Шукати глузд в простих
речах дарма:
Що ж то за бійня йде у
нас АТОшна*** – Загиблі
є, але війни… нема (?).
Зникає люд у смерті
хижій пащі,
Із примхи ліліпутапалача,
А телевізор, чи як кажуть – ящик,
Здається, тих «дрібниць» не поміча.
Десь за вікном, під гуркіт канонади,
Хтось глухо видиха останнє «ой!»,
А в ящику – реклама шоколаду,
Прокладок і картинок із «Playboy».
А в ящику якесь веселе шоу,
Хтось заклика: «Лови щасливу мить!»,
А хтось блазнює тупо: «йєс?» чи «ноу?»
І всюдисущий Савік шустерить…
І пофіг багатьом!
Бо в шоколаді,
У каві й шоу – їхній сенс життя.
А щоб ви ними, подавились, бл@ді,
І зникли з тим «добром» без вороття!
Пардон, прокльон цей вирвавсь ненавмисне,
Хай швидше він травою заросте.
А серце то колотиться, то тисне:
Ой, щось не те із нами, щось не те…
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В яких на думці тільки власні зиски –
Тому-то в нас усе й не до ладу…
І ось Майдан – величний і трагічний,
Бурхливий океан людських надій.
Киплять народу прагнення одвічні
У вулканічнім клекоті подій.
Змішалися в суєтнім вінегреті
Ненависть і любов, життя і смерть…
І наші гасла знають на планеті:
І «Слава Україні!» й «Банду геть!»
Від цього владі страшно і незручно
Немов засів у мізках геморой…
Якщо життя – театр, то власноручно
Народ сценарій дійства пише влучно
І сам народ – там головний герой.
3
Майдан переміг.
Перемога – важка,
Не всі тут живі і здорові.
Є Сотня Небесна на вічних зірках
І екс-президент у Ростові.
І можна б радіть під чужинське «ура!»
Бо ж нерядовенька нагода:
Крізь палені шини з димів прозира
Жертовно здобута СВОБОДА.
Та радісна мить святкування звитяг,
Мов іскра – спалахує й гасне.
А далі…
А далі – буденне життя
Далеко не завжди прекрасне.
Потроху згасає бунтарський запал
І протяг дими пилососить…
А піна Майдану – підступний кагал
На віче народне ще теплий загал,
Мов Проня: вляглися і просють.
Обіцянок-цяцянок ллється сироп,
Витьохкують пишні рулади:
«Та ми…
та для вас…
та вопще…
куля в лоб!..
Ось тільки… пустіть нас до влади…»
І люд, як на хитру наживку карась,
Клює на привабливу фразу –
Признавши кармічну свою іпостась**:
А може ж таки цього разу?..

Ми люди мирні
вроді
Та хитру і брудну
Кацапи нам на Сході
Підсунули війну.
Хотіли нас нахабно
Шапками закидать,
Та виявилось раптом –
Ми вмієм воювать.
Ех, яблучко, да з Лугутіно
Розіб’єм на вухналь тих, що з Путіном!
Ех, яблучко, під Дебальцями,
А ми роблені зовсім і не пальцями.
Нас «буратіни» й «гради»
Довбають кожен день,
А ті, що в Київграді
На це анітелень.
Плекають мирні плани,
Та скільки ж їх плекать?
Пора цю рать погану
Із Лугандону гнать!
Ех, яблучко, да АТОшнеє
Зробим ворогу життя суматошнеє!
Ех, яблучко, да на танкові
Хай про нас пам’ятають на Банковій!
Злізайте, хлопці, з коней –
Сідайте в БТР
Поїдемо драконить
Фальшиву ДНР.
Повернемо країні
Захоплений Донбас,
Який у бійню кинув
Міжгірський підарас.
Ех, яблучко, да на пороху,
Ой, наробимо ворогу шороху!
Ех, яблучко, да з бананами
Всю Росію засіємо Майданами!
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…Все згадується виборча агітка –
Правдива, мов брехня без каяття,
Привабливо-солодка оповідка
Про наше шоколадне майбуття:
Як і життя – із присмаком цікавим,
Зі специфічним запахом воно…
І явно – це не виріб із какави,
А в фантик запаковане giwno.

4
Ой, тривожні «врємєна»,
Ой, тривожні…
Правлять нами імена
Геть порожні.
Не з небес ці діячі
Узялися –
На Майдані стоячи
Нам клялися:
«Маєм наміри благі
І чистенькі –
Вбережем од ворогів
Рідну Неньку!
Януковщину брудну
Ми – за шийку!
Корупційну сарану –
На помийку!..
Безкорисливо служить
Завжди раді,

***
Щоб хтось мене не звинуватив нині
У песимізмі – присягаюсь вам:
Я вірю в гасло «Слава Україні!»,
Ну і, звичайно ж, в це – «Смерть ворогам!»
Микола БІЛОКОПИТОВ,_
м. Запоріжжя. Грудень 2014 – січень 2015 рр.

З порталу
Передруковується з дозволу редакції порталу “Українське життя в Севасторполі”
“Українське життя в Севастополі” — це
тематичний україномовний портал
(http://ukrlife.org/), заснований 29 березня 2000
року. Портал об'єднує понад 20 різних сайтів

Серед народних
знань, які
несправедливо
призабуті або
просто не беруться до уваги, є
вироблена віками система передбачення
погоди, побудована на основі спостережень і
закріплена у вигляді примовок і приказок,
прикмет, а інколи й забобонів. Ця система
широко використовується й нині. Хто з нас,
глянувши на захід сонця, не робить прогнозу на
завтра, хоча потреби в цьому, для міських
жителів особливо, практично немає. Але кров
предків-землеробів міцно прив'язала нас до
необхідності визначати погоду, і виринають у
пам'яті невідомо коли й від кого почуті
прикмети, яким не одна сотня років.
Необхідність передбачення погоди тісно
пов'язана із господарською діяльністю людини,
отже, прогностик як система склався найперше
у землеробських племен, оскільки від правильності вибору часу для сівби чи саджання
залежало благополуччя людини. Асоціативнонаслідковий зв'язок явищ природи із поводженням птахів, тварин, рослин тощо і витворив
прогностик, корисний для представників
практично всіх видів людської діяльності.
Український прогностик, певно, своєю
побудовою не є чимось відмінним від систем
прогнозувань у інших народів, хіба що
особливості географічного розташування та
пріоритетність деяких видів занять внесли свої
корективи.
Складається він з прикмет-прогнозів, які
тематично можна розподілити на такі частини:
1. Календарні довготривалі прогнози. 2. Довготривалі, пов'язані з порами року. 3. Короткотермінові прогнози, спільні для всіх пір року. 4.
Короткотермінові прогнози для окремих пір
року.
Ці передбачення легко перевірити, знаючи
хоча б невелику кількість тих прикмет, якими
користувались наші предки. Подаючи стисло
український прогностик, хочемо зауважити, що
ми наводимо лише прикмети, не оформлені у
вигляді приказок.
На весну. Якщо 1 лютого (Макара) погода
ясна, то весна буде рання. Якщо 4 лютого
(Тимофія) після обіду буде сонячно - весна буде
рання. Якщо 14 лютого (Трохима) на нічному
небі багато зірок - весна очікується пізня.
Якщо сніг випав 15 лютого (Стрітення) - весна
буде дощовою і холодною, а якщо в цей день
сонячно - весна буде рання. Якщо цього ж дня
погідно, але не видно сонця, то морози
посиляться 24 лютого (Власа).
На літо. Якщо 14 березня (Явдохи) погода
сонячна і тепла - буде тепле літо. Якщо весняні
води не рушать до 14 квітня (Марії) - літо
очікується холодне і дощове. Якщо погода не
встановиться до 22 квітня (Антипа) - літо буде
сухе, як і весь рік. Якщо при зустрічі Сонця з
Місяцем 21 квітня (Родіона) погода тепла і
сонячна, то й літо буде таким, якщо негода чекай холодного літа. Якщо 13 травня (Яреми)
схід сонця безхмарний і ясний, літо буде
погоже, якщо цього ж дня буде теплий вечір і
зоряна ніч, літо буде засушливим. Якщо 24
травня (Мокія) буде туман - літо буде
дощовим. Якщо на Трійцю (49 день після
Великодня) йтиме дощ, то дощитиме до кінця
місяця. Якщо 3 липня (Мефодія) йде дощ, то
дощитиме ще 40 днів. Якщо дощ йтиме 10
липня (Самсона), то аж до бабиного літа буде
сирість і мряка. Якщо липа цвістиме 22 червня
(Кирило) - літо буде теплим і сонячним.
На осінь. Якщо 1 серпня (Мокрини) буде
дощ, осінь буде дощовою, якщо сухо, то й осінь
буде сухою. Якщо 23 серпня (Лаврентія)
безвітряна погода, осінь буде теплою і сухою.
Якщо 27 серпня (Михеїв день) буде буря чекай непогожого вересня, якщо вітряно, без
дощу - осінь передбачається суха й вітряна.
Якщо погода "молодого бабиного літа" (з 23
серпня по 11 вересня) гарна, то "старе бабине
літо" (з 31 вересня по 8 жовтня) непогоже.
Якщо молодик з'являється у дощовий день
жовтня, то весь наступний місяць теж буде
дощовим.
На зиму. Якщо 30 червня (Мануїла) дощить
- зима буде сніжною. Якщо 23 серпня
(Лаврентія) погода безвітряна - зима буде без
заметілей і хуртовин. Якщо у перший половині
серпня погода стала, то зима буде затяжною.
Якщо 14 жовтня (Покрова) вітер дме з півдня зима буде теплою, якщо із заходу - помірною,
якщо з півночі або сходу - холодною. Якщо
цього ж дня зранку дме вітер з півдня, а з обідуз півночі, початок зими буде теплий, а потім
значно похолодає. Якщо до 14 жовтня опаде
листя з вишні, зима буде теплою, якщо листя
тільки жовте - лютою і сніжною. Якщо
журавлі відлітають до Покрови, зима буде
ранньою. Який буде перший день грудня,
такою бути зимі. Якщо до 13 грудня
(Парамона) сніг не випаде, зима буде теплою,
якщо сніг вже лежатиме - сніжна і холодна.
Пізньої осені дме вітер зі сходу - буде холодна
зима. Новоріччя буде морозним: якщо на 25
грудня сонце ясне й променисте, якщо ж сонце
ховатиметься за хмари, а на деревах паморозь,
то під Новий рік буде хмарно і можлива
відлига.
Ознаки раннього приходу весни. Якщо сніг
випаде ранньої осені - чекай на ранню весну.
Якщо восени листя берези жовтіє зверху весна буде ранньою, якщо знизу - пізньою.
Ознаки холодної весни. Якщо зайці весною
довго не линяють - холоди ще повернуться.
Довгі бурульки - чекай затяжної весни. Ознаки
ранньої, теплої весни Ранній виліт бджіл - на
теплу весну. Одночасний приліт птахів зграями
- на дружну весну. Якщо у вересні багато
дощів - мало буде в травні. Перший грім року
при східному вітрі - весна буде сухою і теплою.
Ворони купаються ранньою весною - на
тривале тепло. Як закувала зозуля, то морозів
більше не буде.
Ознаки літа. Якщо сніг тане з північного
боку мурашника, літо буде теплим, якщо з
південного - коротким і холодним. Якщо
береза листям вкривається раніше за клен, то
літо буде сухим, якщо навпаки - дощовим.
Якщо птахи в'ють гнізда на сонячному боці
дерева - літо буде холодним, а якщо у затінку жарким. Якщо на дубі листя з'явилось раніше,
ніж на ясені - літо вологе і прохолодне, якщо ж
раніше зазеленів ясен - літо буде сухим.
Ознаки теплого літа. Якщо у берези листя
з'являється раніше, ніж у вільхи, - літо буде
теплим. Блискавка без грому ранньої весни
віщує посушливе літо. Пізня весна - тепле літо.
Маловітряна весна - тепле літо. Якщо верба
зацвіла у теплу і ясну погоду - літо буде тепле і
на мед щедре. Малина родить рано - літо буде
теплим. Якщо гусенята вилуплюються на
початку травня - літо буде сонячним і теплим.
Морозна зима - жарке літо. Багато павутиння
летить весною - тепле літо.
Ознаки холодного літа. Якщо граки
прилітають до середини березня - зійде рано
сніг, але літо буде дощовим. Якщо у червні
сохне трава - літо буде дощовим і холодним.
Пізно розвивається тополя - літо буде
прохолодним. Щедрий сік у берези - літо
дощове. Якщо вільха розпускається раніше за
березу - літо буде дощове і холодне. Сніг тане
раптово, а вода збігає швидко - літо дощове.
Ознаки теплої осені. Грім у жовтні малосніжна осінь. Грозовий кінець серпня чи
початок вересня - довга і тепла осінь. Багато
павутиння на бабине літо - осінь буде ясною, а
зима морозною. Пізно зацвіла горобина - осінь
довга і тепла. Якщо калина вже достигла і
зберігає зелене листя, то осінь буде теплою.
Якщо польові миші в копицях сіна живуть в
самому низу, осінь буде сухою. Журавлі летять
у вирій високо в небі - осінь тепла і довга.Якщо
шпаки довго не відлітають, осінь буде сухою.
Довго не зникають мухи восени - осінь буде
довгою і теплою. Влітку на деревах з'являється
жовте листя - осінь очікується рання і тепла.
Доки з вишні не опаде листя, скільки б снігу не
випало - розтане. Грім у вересні - тепла і довга
осінь.
Ознаки холодної осені. Рано замовкають
сороки - осінь буде ранньою. Ранній вирій
птахів - холодна осінь. Синиці, сороки, сойки
рано починають моститись на ночівлю - осінь
буде холодною. Якщо достиглий овес зазеленів
знову - осінь буде непогожою.

культурної, освітньої та громадсько-політичної
спрямованості. Засновник і головний редактор
порталу — Владзімірський Микола Іванович.

Ознаки зими.
Зима настане
через 40 днів
після першого
снігу. Якщо в жовтні листя з
берези і дуба опадає не все - зима буде
суворою, якщо ж все зразу - теплою і мокрою.
Якщо на сосні шишки рясніють зверху - зима
м'яка, посередині - холодна, знизу - люта. Якщо
вхід до кротячої нори розташований з
північного боку - зима буде тепла, якщо з
південного - холодна. Якщо гніздо білки
розташоване на дереві високо - зима буде
теплою, низько - холодною.
Ознаки теплої зими. Рано восени линяють
кури - зима буде теплою. Багато щавлю влітку
- тепла зима. Пізні гриби віщують малосніжну
зиму. Ознаки холодної зими. Багато ягід влітку
- холодна зима. Урожай на жолуді передвіщає
холодну зиму. Вологе літо і тепла осінь - довга
зима. Горіхи вродили рясно, а на гриби
неврожай - зима буде сніжною і морозною.
Буремне літо - зима з заметілями. Чим більші
восени мурашники, тим суворіша зима. Пізній
листопад - на довгу зим. Рано опало листя з
липи - зима буде лютою. Снігурі прилітають у
грудні - зима передбачається сувора.
Ознаки гарної погоди, спільні для всіх пір
року. Зоря має промінь зеленуватого відтінку.
На небі багато зірок. Чумацький Шлях зоряний
і світлий. Сонце сідає червоне при безхмарному
небі. Сонце заходить за низьку суцільну хмару,
а небо має зеленуватий відтінок. Білі світлові
кола навколо Сонця чи Місяця. Місяць блідий.
Хмари повільно рухаються зі сходу або півночі.
Поступове послаблення чутності віддалених
звуків. Постійність північних і північно-східних
вітрів. Послаблення дощу або снігу надвечір.
Велика роса на траві. Роса або іній після заходу
сонця і зникнення після сходу. Туман під час
сходу сонця. Дим іде прямо вгору.
Прикмети непогоди, спільні для всіх пір
року. Небесні світила мають червоний колір
(вітер, дощ); сліпо мерехтять зорі; при сході
сонця - червоні хмари; тьмяний Чумацький
Шлях; сонце заходить за низькі хмари, а небо в
перистих, хмарах (дощ і вітер); посилення
чутності звуків; перисті хмари швидко
рухаються із заходу або півдня; різка зміна
напрямку вітру; туман вранці не розсіюється;
дим стелиться донизу.
Погода весною. Зозуля кує на голому
дереві - буде мороз. Ранкове сонце здається
зеленим - похолодає. Місяць у туманному
великому колі - через два дні буде гроза.Грім у
березні віщує заморозки. Вранці чути грім ввечері буде дощ. З'явилась висока і крута
веселка - буде вітер, а якщо полога і низька дощ. Сильно пахне жимолость перед дощем.
Костяниця і папороть за 15-20 годин перед
дощем загинають листя догори. Кульбаба
стулює кульку парасолькою перед дощем.
Бджоли літають недалеко від вулика перед
дощем. Граки поводять себе неспокійно:
зграями піднімаються вгору і стрімко падають
вниз - на дощ. Гуси сидять, заховавши голови
під крила, - похолодає. Журавлі летять мовчки,
швидко і низько - очікуй негоди.
На теплу сонячну погоду навесні. Хмари
пливуть високо. Над лісом повітря здається
синюватим. Розцвітають дзвіночки первоцвіту.
Костяниця і папороть закручують лист донизу.
Зацвітає горобина. Кульбаба легко розкидає
пушинки. Граки рано повертаються з півдня.
Жайворонок співає довго. Кажани ввечері
літають густо. Кури в негоду ходять під дощем.
Ластівки почали лаштувати гнізда. Соловей
співає всю ніч. Кішка спить черевом догори.
Чайки з півдня прилетіли - через три дні
потепліє.
Погода на дощ влітку. Сонце сідає багряно
або за хмару. З'являється кільце навколо
Сонця і Місяця. Сонце припікає при хмарному
небі. Сині хмари чергуються з білими. Зранку
хмари у вигляді гір - ввечері злива. Злива при
сонці - дощ і завтра. Дощова хмара шумить буде град. Глухий грім - тихий дощ,
розкотистий - злива. Вода в річках темнішає.
Вночі нема роси. Дим стелиться над землею.
Цвіт акації обліплений бджолами. Никнуть
квіти картоплі. "Плачуть" верба, черемха,
вільха, осока, каштан. Закриваються нагідки.
П'явки вилазять з води. Бджоли повертаються
до вулика пізно ввечері. Метелики в сонячний
день ховаються. Горобці сидять набундючившись. Ластівки літають низько над землею.
Коні качаються на спині.
Перед сухою теплою погодою.
Зеленуватий місяць. Посилюється вітер.
Швидко рухаються хмари. Випадає рясна роса.
Бджоли не сідають на цвіт акації. Хмарного
ранку бджоли вилітають з вулика. Зозуля кує
довго. Соловей співає без угаву цілу ніч.
На дощову погоду восени. Хмари йдуть
низько з півдня на північ. Небо затягнуте
білими хмарами. Стеляться важкі тумани.
Відволожуються сіль і цукор. Сильно пахне
вовча ягода. Комахи ховаються в листі дерев.
Домашні птахи ховають голови під крило.
Кури ощипують пір'я. Кішка тягнеться до води,
п'є більше звичайного. Собака стає кволим,
мало їсть. У корови твердішає вим'я.
На суху теплу погоду восени. Небо на ніч
вкривається хмарами. Ввечері або вночі
з'являється туман і довго не розсіється.
Холоднішає під час дощу. У вересні гримить.
Дим піднімається догори. Павутиння
розстелюється на рослинах. Багато павутиння
в час бабиного літа. Горобці збираються
зграями і галасують.
На відлигу взимку. Білі зірки на небі. Білий
вогонь у печі. Жар у печі гасне швидко. Падає
сніжна крупа. На льоду виступає вода.
Перед снігопадом, хуртовиною. Сонце
сходить червоне. Сонце сідає у хмарах. Хмари
йдуть проти вітру. Птахи сідають на сніг і
кричать.
Перед ясним погожим днем взимку.
Вечірнє небо червоніє. Падає пухнастий сніг.
Дим з труби йде вгору стовпом. Вітер дме з
півночі. Дрова, згораючи, потріскують. Туман
стоїть високо над землею. Порипує сніг, голос
чути далеко. Ворони сідають головами в різні
боки. Горобці тихо сидять на деревах чи хатах.
Ось такий далеко не повний перелік
прикмет, якими послуговувався наш народ для
передбачення погоди. Правильність народних
передбачень легко перевірити, використавши
записи у щоденнику спостережень. Зрештою,
знання цих прикмет може стати в нагоді всім,
хто збирається на прогулянку до лісу чи до
роботи в саду або городі.
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...ЯК МУЖЧИНА З МУЖЧИНОЮ
До пивної
заходить відвідувач і,
показуючи на п'яного,
що лежить в кутку:
— Мені, будь-ласка, те
ж саме.
Приходить англійський
лорд додому. Йому
відчиняє дворецький і
каже:
— Ну що, старий хрін,
знову бухав і швендяв
по дівках?
— Ні, Джон. Ходив
купувати слуховий
апарат.
Чоловік розлучається
із жінкою. Забрав свої
речі і вже з порога
наказує дітям:
— Ви ж глядіть, дітки,
матері хоч не
зобижайте!
— Чоловік — дружині:
— Стефо, ти бачила

зім'ятий долар?
— Так, а що?
— А десять доларів?
— Так, але рідко.
— А зім'ятих десять
тисяч доларів бачила?
— Ні!
— То піди до гаражу,
подивися!
Чоловік зайшов до
крамниці й кричить
продавцеві:
— Сірників!
— Не кричіть так, я не
глухий! Вам які — з
фільтром чи без?

Noah's Ark: Everything I need to know, I
learned from Noah's Ark
ONE: Don't miss the boat.
TWO: Remember that we are all in the same
boat!
THREE: Plan ahead. It wasn't raining when
Noah built the Ark.
FOUR: Stay fit. When you're 60 years old,
someone may ask you to do something really
big.
FIVE: Don't listen to critics; just get on with
the job that needs to be done.
SIX: Build your future on high ground.
SEVEN: For safety's sake, travel in pairs.
EIGHT: Speed isn't always an advantage. The
snails were on board with the cheetahs.
NINE: When you're stressed, float awhile.
TEN: Remember, the Ark was built by amateurs; the Titanic by professionals.
ELEVEN: No matter the storm, there's
always a rainbow waiting.
Please pass this on to people you want to be
blessed. Give it! Don't just get it!

Кореспондент ставить
запитання мисливцюаматору:
- І давно ви полюєте на
слонів?
- Ні, недавно. Я приїхав
сюди полювати за
метеликами, але
втратив окуляри.

Є такі люди, до яких хочеться підійти,
заглянути в очі, обняти за плечі і ласкаво
запитати: "Як же ж ти живеш без мізків-то?"

Читайте
"Всесміх" і
радьте іншим
www.Bcecmix.com
Там є всі випуски
від 1991 року.

