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. НОВА ФАЗА ХОЛОДНОІ ВІйНИ. 



ГОВОРЯТЬ, Ц!О УЖЕ hЕЛИКИ ПРИЛЕТІЛИ. 
ДИВУЄШСЯ: ВЕСНА?- НЕЗНАЄШ І КОЛИ, 
І СЕРUЯ У ГРУДЯХ-ЯК ЯБЛУКО ДОСПІЛЕ, 
І ЧУЄШ ·_ В ГОЛОВІ ФІЯЛКИ ЗАUВІЛИ. 

І ТИ СТАЄШ НЕ ТОй ХQЧ ГНУТЬСЯ ВЖЕ КОЛІНА, 
І ЛОВИШ П'ЯНИй ШУМ ЗАОБРІйНИХ ВІТРІВ, 
І З РАДОСТИ, ЯК КІТ, ТИ ПЛИГАВБИ ПО СТІНАХ 
ЗВИЧАйНО, НА-КОЛИ Б ТИ ПЛИГАТИ УМІВ. 

ВСl\1ІХАЄШСЯ ДО ВСІХ, ЧИ ТРЕБА, ЧИ НЕ.ТРЕБА, 
І UІЛУВАВ БИ ТИ ДІВЧАТ І НЕДІВЧАТ, 
І ДАРУВАВ БИ їМ ПІВ СВІТ А І ПІВ НЕБА 

ЯКБИ ХТО ЗАВЕРНУВ ХОЧ ДВАДUЯТЬ ЛІТ НАЗАД. 

БО UE Ж ВЕСНА!- ПОРА ЛЕЛЕК, НУ І КОХАННЯ, 
ЖИТТЮ ВЕЛИЧНИй ГІМН, WO ЛИНЕ: ІЗ ВИСОТ. 
І В UЕй БЛАЖЕННИй ЧАС- ВІД НОЧІ ДО СВІТАННЯ
ОДНАКОВИМИ Є - МУ ДРЕІJЬ ТА ІДІОТ. 

Норвегія: У зв'язку з відкинеп
ням nакту неагресії, що його за
лроnонув_ав Норвегії Сов. Союз, 
норвезькІ комуюсти втратили на

АЇю на те, що будь-коли nрийдуть 
у Норвегії до влади. 
Львів: Місто має чисто україн

ський характер: всі вивіски і 
об'яви nисані nо-українськи, тіль
ки тепері~ні мешк~нці мають _з 
ЦИМ де}JЮ ТруДНОЩІ не ВМІ

ЮТЬ їх правильно nрочитати. 

Париж: Заява nровідника 
французьких комуністів Тореза 
про те, що у виnадку війни, 
французькі комуністи вітатимуть 
Ч. А. як визволи:rельку, не зро
била на 'заході ніякого вражен
ня: мало хто вірить, що б в май
бутній війні, большевики мали час 
~в.йти аж до Франції. 
Аmаффенбурr: Редакція .,Не

ділі" готує до друку велику кни-

БАБАй 

гу п. н.: "Сенсаційний nровідник 
по українській еміграції", в якій 
будуть nодані Джерельні інформа
ції про те, що в українському 

-житті на еміграції було, є і буде. 

Китай: На фронтах ніяких ве· 
ликих дій нема: Нові пляни на
ступу комуністичних військ ще з 
Москви не надійшли. 
Лондон: Немаючи змоги само

му nовісити Тіта, Кремль мусить 
задовольнитися фактом, що Ті
то сам завис між Сходом і За
ходом. 

Тунезія: Українські емігранти у 
nівнічному Туніс і на своє nреве
лике здивування ·ствердили, 

що тут зимою буває так холодно, 

що й кожух (в кого він ще ли
шився) робить свою корисну ро
боту. Дошукуючись nричин цьо
го незвичайного явища, - . ·що 
цього року виявилось у швме

тровій сніговій nелені, - дослід
ники дійшли до висновку, що 
.,ясне сонічко" заняте огріванням 
всіх .,вовновь nриобрєтенихь" 
країн не мало ще дотеnер часу як 

слід обігріти nівнічної Африки. 

Франкфурт: Повідомляють, що 
останнім часом сильно пожвави· 
лась реnатріяційна акція до СССР. 
На nрикінці лютого ц. м., за доз
волом американської влади, реnа
тріоваласи додому совєтська ре
nатріяційна місія. 

РОЗМОВИ. 

Чу ли . ви, що Довженко по· 
мер? 

- Яка Шкода! IJje минулого 
тижня я віддав йому 50 марок. 

-о-

- Чи ваша жінка по вчорашній 
пригоді nрийшла до себе? 

- Вона так, але я ще ні. 
-о-

• - Я чув, nане Калитко, що ви 
розлучуєтесл і прийшов nросити 
вас руки вашої жінки. 

-о-

- Пане до~торе, моїй друж~ю 
щось сталося 1 вона не може ВІд

крити уст. 

- Може в неї скорЧ гортанки? 
- Думаєте? Ну, якщо це на-

ГАе, то загляньте колись nри на

годІ до нас, як будете мати час ... 

В АДВОКАТА. 

Адвокат: Мені мусите сказати 
ТІЛЬКИ nравду. . 

Клієнт: Я й говорю, а брехати, 
то вже nан меценас бу дуть. 

ПРАВОПИСНА ЗАГАДКА. 

- Яке слово в нас усІ зле пи
шуть. 

Не знаю. 
Але ж ти недотепа! 

Таж саме слово «зле». 

ДОБРИй ЛІКАР. 

На н~шо~о лікаря ніхто ще 
дотепер не нарІкав. 

- Знаю; н~біжчики все бувають 
дуже мовчезю. 

дивно 

Дивно, як ці а~троно~и ус
талили, що nоодин_ою зорІ нале

жать до тої, а не Іншої констеля
ції чи груnи? 

- We дивюше, звІдки вони 
знають, що· поодиною зорІ саме 

так називаються? 

ДОБРИй СПОСІБ 

Під час останніх страйків у 
Франції всюди відбувалися де
монстраЦії. Тільки одне мале мі
сто бу ло зовсім . сnокійне. Коли 
колеги nитали місцевого nрефек
т~ по~іції, як він це зробив, він 
ВІДПОВІВ: 

- Дуже легко! Коли тільки я 
побачив, що на якомусь місці зби
рається надто багато людей, я не
гайно посилав ту ди збірщиків з 
збіркою на Червоний Хрест; тов
nа моментально розходилася! 

БЕЗ ЗАСТАНОВИ 

Він: Я мушу виповІсти цьому 
новому шоферові, вже два рази 
вІн мало що не вбив' мене. 
Вона: Ох, коханий, чи не мо

жеш ще раз виnробувати його? 



ВІДБУДОВА НІМЕЧЧИНИ 

Питається американець німця: 
Як думаєте, як багато часу 

треба вам на від бу до ву ваших 
збомбардованнх міст? 

- То залежить від того, як 
довго триватиме ваша окупацІя, 

- відповідає німець. 
- Ну, ми передбачаємо час 

тривання окупації· на 40 років. 
- Отже нам треба на відбудо

ву 41 років. ~ 
-Якщо? 
- Рік після вашого відходу на-

ШІ міста бу дуть відбу.-овані. 
~о~ 

ШЕВЧЕНКОВІ ЮВІЛЕІ 

З нагоди 135 .літньої річ·ниці 
народин Т. Шевченка ряд виз
начних письменників Сов. Укра
їни ~обов' язались написати низку 
творІв, присвячених цим рокови

нам. 

О;rже, Павло Тичина пише ве
лику поему п. з. "Дума про Ста
ліна" О. Корнійчук готує до дру
ку нову п'єсу п. з. "Сталін ~а .за
сланню». Максим РильськИй на
писав нову "Пісню про во ж да:·, а 
музику до , цього тексту склав 

композитор Ревуцький. Петро 
Панч готує повість про _ ~еребу
вання тов. Сталіна на Кавказі, 
який, як відомо, оспівав такот 
Т. Шевченко в поемі "Кавказ". 

-о~ 

МІЖ ДРАМАТУРГАМИ 

Одну. з Вольтерових п'єс ви
ставляли '·в Парижі. Вона не ма:
ла,· однак, надто великого успіху. 
Одного ра.зу, зустрівши знайомо~ 
го поета Пірона, Вольтер запитав 
про його думку. Пірон засміявся: 

- Я певний, що тепер ви волі~ 
ли б, що б ЦJ? п'єсу був написав я! 

\ 

ДП - ПЕРЕД АФІДАВІТОМ 

• 

ДП ПІСЛЯ ОДЕРЖАННЯ 
АФІДАВІТУ 

НОВИй КОЛІОМБ. 

Хто ві.цкрив Америку? 
Для цілого світа ХристофОр 

Колюмб, а для діпістів - Т руман. 

ЗОРІ~АВСЯ 

Непопулярний політик про~ 
ляє. Товпа на залі починає с; \ 
тати, тільки один добродій 1'11.:• 
плескати в долоні. До ньоm 
Ааються з ку лаками: 

- Ти чого плещеш? 
- Бо... бо я не вмію свистати 
плещу тим, що свищуть! 

~о~ 

СПОСІБ 

Знаєш, дорогий, ти повинен 
піти до фотографа і зробити собі 
иову зниику. 

- Пощо? Для кого? 
- Для мене. Ти так мало сн-

АИШ дома, що я часом забуваю як 
ти тепер виглядаєш! 

-о-

СОБАЧА ВІР}JІСТЬ 

Знаєш, приятелю, купив я 
собі собачку. Прив'язавсь до мене 
так, що до нікого не піде, тільки 
до мене, від нікого не візьме іди, 
тільки від мене, нікого не вкусить, 
ТІЛЬКИ мене ... 

-о-

Вертається поплентач до.цому 
Аесь по півночі і бачить, як якийсь . . . . 
ТИП ЛаЗИТЬ наВКОЛІШКИ ПІД ЛІХ-

тарнею. 

Wo ви там, чоловіче, шука-
ете? 

100 марок. 
Чекайте, я вам поможу DIJ- ' 

кати. 

По добрій годині. 
- Слухайте, чоловіче! 
-Чого? 
- Ви напевно загубили 1 ОО 

марок? 
- А чи я вам казав; що я за

губив? Я тільки шукаю! ... 

ПАРАдА В МОСКВІ ЯКА НЕ BJA6Y ААСЯ. 



ІСТОРІЯ ОДНОГО ЛИСТА. 

Пані, що живе в таборі пересе
~нців у Німеччині одержала не
·.а.Rно листа з Австралії від знайо
го, який виїхав ту ди на працю. 

··,,_ tст зовсім звичайний, однак, 
· дальше «збагачення» його змісту 
кандидатами на переселення за

слуговує на увагу. 

Ред. ~<Лиса Микити» 

Шановна Пані! 
Нарешті я в Австралії! Пишу 

Вам коротесенького •листа, бо в 
Сіднею забув купити собі поште
вого паперу, а тут, де працюю, 

степ та праліс. Наступним разом 
напишу Вам довшого листа, бо 
фармер, який мене в цю пустелю 
привіз своїм літаком, обіцяв мені 
за два тижні разом з іншими ре
чами привезти і поштовий папір. 
Я пасу вівці, їх близько 2.000 
штук. Ку ди вівці, ту ди і я, сам 
один як. палець. У день ще сяк -
так, але вночі трішки мені прикру
нато, не те, щоб я лякався, але у 

випадку чого навіть нема кого на 
допомогу гукнути. Недавно, я поз
найомився з чорно шкірями ту
більцями, досить цікаво бу ло. При
йшло їх до мене щось із п'ять і 
почали балачку, тобто вигукували 
і вимахували руками. По дуже 
довгому часі я зрозуNІів, що вони 
хочуть, що б я їм дав трьох ба
ранів. Ясна річ я їм дав, бо що ж 
мені було робити? Біда знає скіль..: 
ки було в пралісі. Чорношкірі взя
ли баранів і вигукуючи, подалися 

. назад у праліс. Досі ще не прихо
дили, мабуть, ще не поїли баранів. 
Напишіть мені довгого листа, про 
всі новини, як живуть наші знайо
мі, хто куди виїхав і. т. д. 

Здоровлю Вас 
І.М. 

Друга пані присутна під час чи
тання цього листа, друго ж дня 

пеJ?еповіла своїй знайомій його 
ЗМІСТ: 

Я вам кажу, до Австралії не 
поїду. Один скиталець написав 
листа, як йому там живеться. Ви 
ще не чу ли? Отже він пасе вівці, 
ІЦось · із 20.000 штук. Навколо 
джунглі, що нема ку ди обернутися. 
Але це ще пів біди. У явіть собі, 
одної ночі прийшло до нього кіль
кадесять чорношкірих дикунів і 
зажадали від нього 1 О баранів. Він 
не хотів дати, але вони бу ли оз
броєні, ну і мусів дати. I!J.e трохи 
і були б і його взяли, викупився 
~л отим годинником. І що ви на те? 
Uя знайома переповіла це іншій 

знайо:-'lій, а. вона знову іншим пе
реповІла змІст листа: 

- Ue неймовірне, що наші люди 
мусять перетерпіти. Один наш ски
талець в Австралії чу дом уря• 
тувався від смерти. Там, знаете, 
самі вівці і йому казали їх пасти. 
А навколо ні живої душі, сам пра
ліс. І от одної ночі прийшло до 
його колиби ціле плем'я людожерів 
і зажадали, щоб він їм дав кіль
кадесять баранів, звичайно він 
дав, але людожери взяли не тІльки 

баранів, взяли і його. В своїй оселі 
людожери роздягли бідного ски
тальця до гола і посадили перед 
вогнищем, над яким висів великий 
казан і почали дикий танок смерти. 
Над ранком, коли бідолаха думав, 
що уже йому приходить кінець, 
людожери обмазали його всього 
якоюсь жовтою фарбою і пустили 
до дому. По двох тижнях, коли до 
колиби скитальця навідався своїм 
літаком фармер, скиталець розпо
вів йому свою пригоду. Тоді фар-

ПЕРЕЛЕТНІ ПТИUІ 

мер, аж підскочив: - «Помалю
вали вас жовтою фарбою} То зна
менито! Ue значить, що вони вас 
уважають своїм приятелем. Мае~е 
щастя, двох ваших попередникІв 

з'їли!! 
А останню редакцІю цього ли

ста, яка нам відома, можна бу ло 
почути недавно в одному поваж

ному товаристві; Ось вона: 
- Ue так! Ви чу ли, що сталосsr 

з одним нашим скитальцем, який 
виїхав до Австралії? Його пожер
ли ·людоїди. Він на безлюдній пре
рії пас вівці, а навколо праліс, пра
ліс і більше нічого .. Одної ночі на 
нещасливого скитальця напали лю

дожери, пірвали його, завели до 
своєї оселі і під гуркіт бубнів спе
кли його на вогні і п·ожерли. Кажу 
вам - жах! Фармер, в якого він 
пас вівці літаком шукав за ним два 
тижні, аж в кінці віднайшов 9селю 
людожерів, і обстрілявши її зі ско
ростріла, приземнився. Знайшов 
тільки трохи попелу і обгризені 
костки. З попелу випорпав пере
цалений золотий годинник. Стріл
ки показувалИ' другу ночі. 
Жах! Де наші люди не гинуть!~ 

Б. 

ПОРАДИВ СОБІ 
Ви алькоголік. Мусите пе

реС'rати nити. Від сьогодні най
більше одну чарку по їді! 
За кілька днів лікар зустрічtе 

СВОГО ПаЦІЄНТа. 

Бачите, вже краще вигляда-
ете! 

Так, бо я їм десять разw 
денно! 

Виїжджаючи з Ніиеччива ... 
дайте Адміністрації "Лиса М•-
кити'' свою нову адресу-! .:

1 



ВЕСНЯНЕ 

Ось, іде весна прекрасна, 
Зеленіє вже трава, 
Та нехай, холєра ясна! 
Ладу в світі, ще нема 

Один о~го за вуха 
Тягне вперто у свій бік ... 
На холодне, тепер дмуха 
Хто гарячим рота спік. 

Лад в політиці змінився 
Правди в нім іще нема _.:_ 
І Китай вже зажурився 
Йосиф ніс свій, всЮдИ пха .. . 

Вже, про Тіта, мало чути .. . 
К~рдиналів су ~ять всіх, , 
І про-те, нам не забути, -
Ті та, теж завижуть в міх! 

І у нас, теж не до-ладу 

Хоча, німці кажуть rут! ... 
Той хотів-би у Канаду, 
Uей, лишився би ще тут ... 

Дол яр, злетів у долину -
Все, і всюди, пропада. 

Хтось, зробив таку машину
I,Uo по п'ятці, викида ... 

ПідеШ сотку розміняти, 

Чи кому, що продаєш-
І,Uось фалшиве, можуть впхатк, · 
А з тим, скоро попадеш! ... 

Вже на Розенгаймерштрасе, 
Там, де нумер сорок-шість. 
Де, народні всякі маси -
Де ходив, у-сякий гість, 

Де дипломи, продавали, -
Про це кожний добре знав, 
Де маrістрами всіх звали. 
Хто лиш, гарну течку мав ... 

Там, весна теж за-гостила
Та, не дуже легко жить ... 
Кос, у діл спустив вже крила 

Бо нема кому, варить! 

, В комітеті,· «етикети» 

Чогось тихо, він сидить -
С1юро прИйдуть «Кер-пакети>, 

Бу де чим, себе ділить! ... 

.. Кожний, тішить св'оє горе. 
Хай; ще трохи по-живуть ... 
А поїдуть десь за море, 

Там лопату їм дадуть! 

Кер-пакетів, не дістати! ... 
Бо, в Европі їх нема, 

Землю бу дем, всі копати, 
Як прийде лише весна! ... 

Кукудак 

• 

"Я другой такой страви не знаю, 
rде так вольно дишет чоловвк". 

ОПИШУ КОРОВУ 

Із шкі~ьвоі задачі малоrо Ромци. 
Корова належить до ссавців і є 

домашньою твариною. Корова має 
шість боків, один направо, дру
гий налі.во, третій зверху, четвер
тий знизу, п'ятий ·-ззаду а шостий 
зпереду. Корова є обтягнена воло
вою шкірою, а ззаду кінчиться 
:хвостом, яким відганяє мухи, що б 
не падали до молока. Внизу під 
коровою висить молоко, яке є у

ряджене до потягування. Як хтось 
потягне, то йде молоко. МолоІ<о 
робить корова постійно і це юко
ли fle кінчиться. 

' Крова ' дає приємне сільське 

повітря. Чоловік корови нази· 
ваvься бик, який виглядає так са
МО як корова, лише не має внизу 

молока і тому не належить до 
ссавцІв. 

Корова їсть траву, сіно, гафер
фльоки і запліснілий хліб. Якщо 
корова має добрий харч, тоді дає 
добре молоко, а як не має добро~ 

го харчу, тоді робить кисле моло
ко. Корова їсть дуже мало. Те, що 
.:з 'їсть, пережовує ще раз, або два 
рази, так довго, аж наїсться. У 
нас в таборі бу ла корова, але здо
хла і її мусіли дорізати. М'ясо по
ділили поміж себе, а на:'ІІ ючого 
не дали і тому мій тато належить 
тепер до опозиції. 



• 
більше му. шкода знищіти маши
ну тай знов лишит би ше на тре
тій ден трохи тисєчів нафибрику
вати. І так ден по дню аж йдиого 
днє поліцня го враз маmинов 
злапаї й замкне до гарешту. 
Така вже люцка натура, жн єк 

ни маї, то си бій,де, а єк маї, то 
ше хоче мати і кілько би му ни 
дати, то ше вєнци хоче. 

А друге шо си мєркую, то ци
се, жи відав таки война бу де. Бо, 

~ .1t(J..J}lД_ ~ днвіт си, і ~има_ йкас у нас ни 
• бу ла тєжка 1 сюrу бу ло мало, а 

J\t(lCffi 
. }с:>"Йп Г1 rY' rf'--~ 11 1/'\/)/ : J'"r"f/'.1 вітри та~j моцні· віют, жн з хати 
V/ f \V' МЛ LU W tlA..Л) lAJ. тєжко в1ити. А тимчєсом в теп-

ЧЄСНА ЄЛІТО! 
Вобіцєв еми Вам написати від 

води, але дивіт си, кілько чєсу 
минуло, а я з жонов фурт ше на 

Функу. Відложяли нам транспорт, 
бо. відав тепернка великі бурі на 
морьох і моглиби шіфи потопити. 
Вжем всьо полерехдив шо тра, 

навік конзулі тай всі папері маю 
в поридку. Т иперика лежу цалий 
день на ліжку тай ружне си мєр
кую. 

Перше си мєркую, ци богато си 
нашого нароДу верне з Г америки, 
єк би си в світі рух1 зробив. Бе
РУ тото на всі боки і гадаю, жи 
таки мало хто си верне. Люди си 
посвинет, бо f:к зачнут цесі доля
ри зароблєти то їм ~~рт буде 
шкода цего си лишити 1 1хати на 
біду та зниещнє. Бо то дивІтси, 
чому то цих махлойняків-, жн гро
ші фалmують все поліція прила-

- пає? Бо то зробили собі такий 
мах.лойник машину на гроші, на
товче кі.л'ько тисяч і машину ни 
ЗНИІ!І,ИТ' але сховаї, жиби си ше 

завтра натовчи. А на другий. день 
то зновка натовче, натовче 1 ше 

лих крайох сні~ віпав, а жи там 
ЛЮДИ ВСЬО ГОЛІ ХОДЄ, ТО Т~пер 

дуже вімерзают. Т ото всьо в1дко 
воро~ит на вилику войну. 
Отак, видите, цалий день лежу 

на ліжку і ружне мєркую. Біжу, 
жи єкбим ше так з місєц полежів, 
то зробивби си з мене виликий 
полійтик. Бо цим вєнци христє
нин думаї, тим вєнци му си ро
зум розшірєє. А розум в полійти
ці - то r'рунт! Хоц у нас то всьо 
йнакше бу ло. Єк був r'рунт, то ни 
було розуму, а єк є розум, то ни
ма r'рунту. 

Гадав еми, жи сн до мене зві
даєте на Функ, але відав маїте 
богато затру днєнї в ІJепейве, бо 
то і 1збори си відбувают і бенде
рівці йкус ліворуцію хтє робити. 
Таке еми ві читав у "Неrілі", тай 
мє дивуї, жи так цися казета 
всьо знаї наперід шо ся маі ста
ти. Така була в нас у силі баба, 
жи товсьо знала де шо люди ва

рили тай хто шо їв тай який з 
жонов мав порахунок. Бояла си 
большовкків тай тиж пішла на мі
крацію тай мешкала в цесім бльо-

З РИСУНКІВ МАЛОГО РОМUЯ. 

ці жи я. То раз прийшла -з ляІ'ру, 
ходє по ридорі тай- кричит, ri би і 
'хто різав: 

- Дивіт си, люди, йкий дим в 
ридорі! Відав хтос мєсо варит тай 
му си на лєнтриці спалило. Та то 
нині ка пєтниці свита! . Та й кий 
калвін та окаянник в пєтницу мє
со варит. т~ биз такого грішника 
всєх нас Господь караї тай ше 
карати ме! 

Повиходили люди на ридор, 
нюхают - ба є! Так чюти мєсом, 
шо раз! 
Йдут під єдні двері, нюхают

не тут. Йдут під другі - тиж нє! 
Ходє від дверий до дверий -
ніц! 
Аж йкий бахор став під . цесІ 

двері, де мешкаї цеся баба 1 гу
кає: 

-,Та це тутечки- чюти! 
А баба шос си згадала, кину л а

си до двернй, вотворила, а з ха
ти дим єк бухне - гі з колєї. 
А баба в плач: 
- Отом забула! Ше в полудне 

nоставилаІ\І каваличок вендзунки 

тай чисто згоріла. Ой бідна, я 
бщна! 
Люди поразходили си по цим

рах, трохи си nосмієли тай на тім 
конец. 

Відав і тота "Неrіля" так ню
хаєт та всю на nапір бер~, але 
шо си на останку може в1казати 

то ше ни знати. 

А на цесім бу дьти ми здорові 
тай тримайте си моцно на зборах 
тай єк Вам подам адрес то ми 
напишіт. єк наші риндикалні ді
ла стоє. 

А від води, то Ва!\1 ше наnишу. 

fрвц Зазуля. 



З. К., Мюнхен: Тішить нас, що 
Ви їдете за океан, але залеглу 
передплату таки заплатіть тепер, 
бо хто 'знає, ~о з Вами може 
статнея на· морІ. 

П. М., Параrвай: За листа ду
же дякуємо, але мавпи нам не по

силайте. Кажуть: що мавп'яче мя
со дуже тверде І не смачне. 

Б. Л., Діллінrен: Те, щ<;> Вам: 
народився син, дуже нас. тІшить, 

але при чому тут "Лис Микита"? .. 
В. К., Фрайман: Вірші пішли до 

коша, а ку ди Вас післати, що б 
Ви нам більше їх не посилали? 

Ст. Ф., Реr~нсбурr: Ваш гумо
. ристичний вірш дуже песимістич-
ний. Пишете: 
Хто політию' в нас робить, хто? 
Хто питаю?. 
IJe політики такі о! 
О, я знаю! 
ми знаємо, о! ... 

КОРОЛЬ І БАНКИР 
Каса одного з колишюх серед

новічних королів бу ла порожня. 
Wоб її знову наповнити, король 
надумав обвинуватити найбагат
шого своєї країни банкиря в то
му, що банкир приготовляв, ніби
то, змо~ з метою схоплення ко

роля; король хотів мати підставу 
конфіскувати його майно. Банки
ря поставлено перед суд. 

- Світ лий суде! - заявив об
винувачений, - я знаю, чого мо
же хотіти від банкпря король; а
ле не можу уявити ~обі, чого бан-

. · кир міг би хотіти від короля? 

1\лькоголь руйнує, але коли ти 
~ приводу цього станеш свинею, 

то він тобі дасть хвилини свідо
мости, що ти колись теж був лю
диною. 

-о-

Із своєю дружиною завжди жий 
у згоді, бо інакше вона тебе за
лиmит~ і ти все життя тремтіти
меш ЗІ страху, що твоя дружина 

може колись вернутися назад. 

-о-

Коли божевільний забажає вліт
ку їздити на леща11ах, то в ньоrо 

ПЕРЕД ПРОПОЗИUІЄЮ ПАКТУ HEArPACII СССР З НОР
ВЕГІЄЮ 

І 

~. 

ПІСЛЯ ВІДКИНЕННЯ НОРВЕrІЄЮ ПРОЛОЗИУІІ СССР 

це нормальна річ, але коли тобі 
таке прийде на думку, то ти напев
но боЖевільний. 

-о-

Їдучи за океан, не забувай про 
своїх ближніх, що залишаються в 
Европі, бо хто зна, чи в близькому 
майбутньому не потребуватимеш 
від них афідавіту на поворот на 
батьківщину. 

-о-

Коли в житті не маєш успіху, не 
вдаванся в розпач, бо саме життя 
- це вже великий успіх, з якого 

ти повинен бути задоволений. 
Оптимісти завжди мають досить 

рожевої фарби на те~ щоб обмаза· 
ти нею все навколо І таким чином 

збридити життя песимістам. 
-о-

Після кожної нашої невдачі не
гаЙн? шукаємо її причин і вину
ватцІв; ду ж~ часто не можемо 

найти, бо ми за бу ли про себе. 
-о-

Коли б вірити в реінкарнацію 
(перевтілення) душ, - який пре· 
красний "З оо" можна б створити 
з наших знайомих! 

-о-

Коли мовчатиме~ - перекона
єшся про дурноту Інших людей, а 
про твою - ніхто! 

-о-

Якщо алькоголь перешкоджує 
тобі в праці - перестань працю
вати! 



І 

БУДІВНИUТВО ОБ'ЄДНАНИХ НАРОДІВ. 
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