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Через теревені – до зірок!
Нас на бікіні не проведеш.
Мийте руки перед бідою!
Бережи штани ззаду, а спідницю спереду.
Якщо ворон виклював око ворону, то в сім'ї не

без урода.
Не плюйте в колодязь, якщо самі ще з нього не

напилися.
Марія ГУРЖІЙ.

Житомирська обл.

Іронізми
(професійні)

Пожежники теж люблять зайти на вогник. 
Двірники злочинів не роблять, а сліди замітають. 
Ледачому електрикові  все до лампочки. 
Щасливі годинникарі за часом не спостерігають. 
Вірні своїм чоловікам швачки відшивають чужих мужиків. 
Поганого кур'єра можуть далеко послати. 

Валерій СТРИЖАК.
м. Вінниця.

– Чоловіче добрий, ку�
піть квіти!

– Мені квіти не потрібні.
– Так дружині подарує�

те, їй буде приємно.
– А вона пішла від мене,

я тепер знову холостяк.
– Так  ви ж  їх  подаруєте,

і вона до вас повернеться.
– Слухайте, що я вам по�

ганого зробив?!..
***

– Отже, підсудний, ви
стверджуєте, що вас пів�
року не полишала нав'яз�
лива думка захопити літак

разом із пасажирами?
– Так, ваша честь.
– А ви з цього приводу

не зверталися за допомо�
гою до психіатра?

– Був у мене такий на�
мір, але потім я вирішив,
що зможу захопити літак і
без допомоги психіатра.

***
Далеких  родичів  ділять

на дві категорії:
1. Слава Богу! Нарешті

ми провели цих гостей…
2. Ура! Цього літа вони

не приїдуть.

ПрЕслів'я

• МАЙЖЕ З НАТУРИ

НЕДАВНО прочитав у газеті, що
канадський дослідник Вайн7

берн відкрив незвичайне явище:
музика прискорює розвиток рос7
лин і навіть сприяє появі нових
якостей. При звукових хвилях з
частотою 500 герц рослина розви7
вається швидше, виростає вищою
та міцнішою, ніж контрольні неоз7
вучені. А головне – з однієї зерни7
ни під музику можна отримати
п'ять7шість урожайних стебел. 

Прочитав я газетну замітку і по7
думав: це ж які хліборобські ре7
зерви ми ще можемо задіяти! Ви
лишень уявіть собі: посівна в су7
проводі класичної музики, досхо7
дове боронування з хороводами,
культивація під акомпанемент на7
родних інструментів, пасинкуван7
ня за участю заслужених артистів,
кореневе підживлення у виконанні
самодіяльних аматорів сцени...

Тоді й департаменти агропро7
мислового розвитку звітність по7
даватимуть за іншою формою.

Тепер, скажімо, цікавляться:
скільки гектарів пропололи?

Тоді, крім усього, питатимуть: а
скільки га омузичили?

Тепер: яку площу обробили гер7
біцидами?

Тоді стоятиме ще й примітка та7
кого змісту: вказати в тому числі,
яку площу і якими піснями компо7

зиторів оброблено. Чи не поруши7
ли агромузичний комплекс?

Тепер цікавляться в агрофірм та
фермерів, чи полагодили тракто7
ри, сівалки й причіпний інвентар.

А тоді ще й спитають: а музичні
інструменти у вас на мазі чи не на
мазі?

Я певен, що з'явиться в нас і
спеціальна музика. Для кожної
культури окремо. Скажімо, пше7
нична симфонія, кукурудзяна сюї7
та, віночок з городніх пісень, буря7
кова фантазія, картопляне кап7
ричіо...

Лаштуватиметься тракторист на
роботу, а вчений агроном візьме
та й поспитає:

– Ти, Миколо, що сьогодні бе7
реш у поле?

– Та ось узяв другий концерт
для фортепіано з оркестром. Буду
полоти соняшники.

– Тю, – скаже агроном. – Другий
концерт для фортепіано з оркес7
тром ми ж приготували на гречку.
Краще випиши на складі квінтет
(соль мінор) для двох скрипок,
двох альтів і віолончелі. Ото для
соняшника найкраща річ.

Ну, а поки з'явиться спеціальна
музика, поки напишуть концерт
для скрипки з... трактором, можна
скористатися тим, що вже надба7
ли.

Згадайте хоча б українські на7
родні пісні. Чим не супровід для
хліборобської праці? Так городни7
кам може стати у великій пригоді
пісня "Посіяла огірочки", гречкосі7
ям – інша не менш популярна ме7
лодія "Гоп, мої гречаники". Баш7
танникам до появи у світ спеціаль7
ного твору доведеться користува7
тися хоч би такою піснею:

Три городи обробила – 
Одна диня уродила.
Гуляю я!
Гей, гуляю я!

Якщо взятися по7справжньому,
то можна з успіхом радіофікувати
всі наші поля і кілька разів на день
омузичувати рослини. Вранці  –
класична музика, в обід – народ7
на, а під вечір – легка. Або ж нав7
паки.

У нас родюча земля7годуваль7
ниця. У нас охочий до співу музи7
кальний народ. Якщо добре поміз7
кувати, то такі вимальовуються
райдужні перспективи, що, їй7бо,
танцювати хочеться! Буде тоді,
повірте мені на слово, дуже цікаве
життя. Не життя, а вічний концерт.

Олекса ВУСИК.

Дніпропетровська обл.

Ой заграйте, музики!

• САТИРИЧНІ МІНІАТЮРИ

Корисна
порада

ЯКЩО ви пішли в
ліс на прогулянку і
заблукали, то не па7
нікуйте. У вас є всі
шанси вижити до
тих пір, поки вас
знайде служба по7
рятунку.  Приміром,
барсеткою зручно
збивати шишки, а
антеною мобільного
телефона – виколу7
пувати з них орішки.
З допомогою стодо7
ларових купюр і за7
пальнички Zippo на7
віть під дощем мож7
на розпалити багат7
тя, а ключами від га7
ража та під'їзду лег7
ко викопати смачні
корінці та черв'ячків.

Реклама. 
Оголошення

• "У всіх магазинах зачинено, а
в супермаркетах мережі "Зачине7
но" – завжди відчинено! Відчиняй
двері в "Зачинено"!

• "Запрошую до пайової участі
у випивці на трьох біля пивного кі7
оску!"

• "Продам мухобійку. Абсолют7
но нову. Муха не сиділа". 

Уточнення
З ВИНИ працівників редакції у ряді матеріалів минуло7

го номера нашої газети допущено прикрі помилки. При7
носимо вибачення і даємо уточнення.

На стор. 2  у міжнародних новинах замість слів "посол
вручив свою фількіну грамоту"  слід читати: "посол Фі7
ліппін вручив свою вірчу грамоту".

На стор. 4 у кореспонденції "Депутатські будні" за7
мість слів "упевнено дивиться в майбутнє" слід читати:
"проігнорував виклик у Генпрокуратуру для дачі пока7
зань". Там же замість "…нардеп твердо вирішив перейти
у ліву фракцію…" слід читати: "…нардеп  перейшов у
праву фракцію…".

На стор. 6 у розповіді про хірурга замість слів "узяв со7
киру" слід читати: "узяв скальпель".

На стор. 10 у рекламі нових технологій замість "про7
фесор Петя" слід читати "процесор Пентіум".

Квити
– За послугу спасибі,

любий друже.
У бізнесі моєму це велика річ.
На знак подяки подарунок мушу
Тобі купить. Чи ставить могорич?
– Я не з хабарників.

Невже не бачиш?
Недарма вже стільки літ

працюю тут.
Коли ж від серця хочеш 

ти віддячить,
Влаштуй мого синочка в інститут.

Борис ШРУБЕНКО.
Дніпропетровська обл.

Досада
Маєтки, яхта, літак
власний – 

В Дмитра давно вже
все це є,
Від того настрій
розпрекрасний,
Що бачить – все воно твоє.
І все ж зітхне, бува,
й Дмитро – 

Немає власного метро.
Василь КРАВЧУК.

Хмельницька обл.

А гроші – хороші
Якось стріла Віолетта 
(бачились давненько)
Свою подругу шкільну 
З дідусем глухеньким. 
Їхній зустрічі зраділа 
Й подруга Галина:
– Познайомся, це мій муж, 
моя половина.

Здивувалась Віолетта: 
– Не збагну нічого! 

Як могла ти вийти заміж 
за пенька старого?
Усміхнулась та лукаво:
– Відповім я так, подруго
(якщо це тобі цікаво),
В нього ж гроші – не старі!..

Валентина ДОНЦОВА.
Одеська обл.

Інтуїція
Питає вчителька Тараса: 
– Як розуміти – "шосе" і "траса"? 
А Тарас: – Гладеньке – то шосе. 
А траса... Це – коли трясе...

Петро КРАСЮК. 
Рівненська обл.

Запитаннячка
• Скільки потрібно мати грошей, аби

переконатись, що не в них щастя?
• А на світло в кінці тунелю вже є тарифи?
• Коли вже і наш життєвий рівень буде на

рівні?
• Як при склерозі  щось забувають, коли нічого

не пам'ятають?

Ìàëåíüê³ õèòðîù³
ЯКЩО звечора добряче пригодувати рибу горілкою, то вранці вона

шалено клюватиме на пиво.

Êîìïåòåíö³ÿ
В ОДНІЙ міській установі мені потрібно було вирішити

важливе питання. Знаючі люди порадили йти одразу
до заступника директора департаменту. "Він найкомпе7
тентніший у цих справах", – пояснили мені.

Рівно через тиждень  я потрапив до нього на прийом.
Заступник  ввічливо прийняв, окинув оцінюючим погля7
дом, уважно вислухав і сказав: "Це питання, на жаль, не в
моїй компетенції. Вам треба йти до першого заступника".

Через тиждень перший заступник  дуже ввічливо
прийняв мене, уважно вислухав і, похитавши головою,
сказав: "Ваше питання не в моїй компетенції". І порадив
звернутися до директора департаменту. 

Не минуло й тижня, як директор надзвичайно люб'язно
тиснув мою руку в своєму кабінеті. Дуже уважно вислу7
хавши, він глибоко задумався і з жалем сказав: "Це не в
моїй компетенції". І направив мене до свого помічника.

Той з великою увагою вислухав і сказав:"Я некомпе7
тентний приймати такі рішення". І послав мене до рядо7
вого співробітника, який сидів на першому поверсі в кім7
наті, схожій на прохідний двір.

Співробітник, насилу відірвавшись від комп'ютера,
глянув на мене, як на набридливу муху. Не припиняючи
стежити за монітором комп'ютера, він без будь7якого ін7
тересу вислухав мене і за п'ять хвилин  вирішив моє пи7
тання. 

Я згодом випадково з'ясував, що цей співробітник ли7
ше третій  день працював  у департаменті і ще не знав
про свою  компетенцію...

Руслан  ЯРУЛІН.
(Збірка гуморесок "Лабіринти влади").

Прикмета
КОЛИ роз7

в'язанням вашої
проблеми зай7
меться дурень,
якому все зрозу7
міло, то у вас
з'явиться ще од7
на проблема. 

Народні усмішки

Мал. Анатолія МАГДИНИЧА.

Без слів.
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