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Словник-жартівник

Не засмучуйтесь, як6
що вас облили грязю6
кою. Може, вона ліку6
вальна…

АРХІВАРІУС – талановитий кухар.
АУДИТОРИ – присутні в аудиторії.
БАНЕР – працівник бані.
БАРИН – завсідник бару.
РИЛО – екскаватор.
Станіслав ПИРОЖЕНКО.
Херсонська обл.

• ГУМОРЕСКА

М

ОЗОЛЮК дивився детективний
телесеріал, в якому слідчий
вже третю серію поспіль уперто до6
питував підозрюваного: “Де ви були
вчора вночі?”
Мозолюк, розуміючи усю підступ6
ність такого питання, підозрювано6
му співчував і навіть спробував уяви6
ти себе на його місці.
– Де я був учора вночі? – про всяк
випадок запитав він дружину.
Та миттєво відгукнулася:
– Спав.
“Ну й дурепа! Ось так, в разі чого,
ляпне з ходу слідчому – і відразу
викличе підозру”, – невдоволено по6
думав Мозолюк і вирішив уточнити:
– А чим доведеш?
Дружина знову не забарилася з
відповіддю:
– Хропів, як слон!
– Хропіння до справи не приши6
єш! – увійшов у роль Мозолюк. – Та й
звідки ти знаєш, як хропуть слони?
– Я знаю, як хропеш ти! – у дружи6
ни була своя логіка.
– Невже у мене, крім хропіння, не6
має ніяких розпізнавальних знаків?
– здивувався Мозолюк і поставив
ще одне навідне запитання: – Може,
я вчора вночі виконував подружній
обов’язок?

Мал. Миколи ВОРОНЦОВА.

Допит
– Ой, не сміши мене! – іронічно
скривилася дружина.
– Значить, до ранку читав? – не
втрачав надії Мозолюк.
– Не фантазуй. У це вже точно ніх6
то не повірить! – дружина ще більше
ускладнила пошуки алібі.
– Невже тобі все одно, де твій чо6
ловік був учора вночі? – не вгавав
Мозолюк. – Може, я когось пограбу6
вав.
– А награбоване бідним роздав.
Теж мені Робін Гуд! – єхидно заува6
жила дружина.
– А може… Може, я вчора вночі
когось убив? – зопалу сказав Мозо6
люк і сам злякався страшної версії.
– Авжеж. Оглушив шльопанцями і
задушив краваткою.
Спересердя Мозолюк ледь не
плюнув:
– Тьху ти! Зрозумій же, я потрапив
у безвихідне становище! Уяви собі,
що мене вирішили запроторити у
в’язницю.
– З якого це дива?! Ти ж не олігарх
чи нардеп…
Мал. Євгена ГУРОВА.

– Мене хочуть посадити, бо неві6
домо, де я був учора вночі. Мені кон6
че необхідно мати залізне алібі!
– Ну і де я тобі його візьму?
– Це ж треба! – розвів руками Мо6
золюк. – Був чоловік уночі в ліжку – і
водночас ніби його не було!
Він на хвильку примовк, а потім
суворо запитав дружину:
– До речі, а ти де була вчора вно6
чі?!
Дружина від несподіванки витрі6
щила очі на чоловіка, однак швидко
оговталася і грайливо відповіла:
– Я в ліжку була. І не сама, а з Ва6
силем…
– Уб’ю! Обох уб’ю! – розлючено
заволав Мозолюк. – Нехай мене по6
садять!
Мозолюк хотів ще щось погрозли6
ве вигукнути, але зненацька його
осяяла здогадка і він лише промим6
рив собі під ніс:
– Так Василь – це ж я!
Тут Мозолюк нарешті вгамувався і
вже спокійно продовжив перегляд
телесеріалу.
Анатолій КОЛОМЕЙСЬКИЙ.
(Збірник гуморесок
“Теорія неймовірності”).

• САТИРИЧНІ МІНІАТЮРИ

Чужа кислиця

• БАЙКИ

Естафета
На відпочинок тихо й любо
спровадили старого Дуба…
Приймає естафету молодь –
з його ж таки гілляки Жолудь!
Микола ЦИВІРКО.
Київська обл.

Гусак
комунальник
Кричать кури: “Дах тече! Біда!”
Та що йому?! Як з Гусака вода…

Шпак
На різні голоси співає Шпак,
А свій забув – не втне, хоч плач,
ніяк.

Зозуля
Пішла у лісовий дитячий сад:
Вона там – вихователька
пташат.
Дмитро СОЛОДКИЙ.
Чернігівська обл.
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Вісті звідусіль
ВЧЕНІ нарешті з’ясували, чому ба6
ран завжди йде попереду отари. Ра6
ніше вважалось, що він знає, куди ве6
де овець. А насправді баран очолює
отару тому, що попереду немає куря6
ви від пилюки і трава ще свіжа й не
щипана.
МИНУЛОГО тижня група росій6
ських туристів заблукала в джунглях
Південної Америки. Орієнтуючись на
гучні матюки лісових папуг, рятівники
через три дні знайшли покусаних тер6
мітами туристів.
КИТАЙСЬКІ майстри фен6шуй
внесли в його методику важливе до6
повнення. А саме: якщо цеглина впа6
де на ліву півкулю вашої голови, то це
сильно порушить баланс інь6янь.
З ОГЛЯДУ на реалії сьогодення ре6
дакція журналу “Економіка і життя”
вирішила випускати свій часопис
двома незалежними виданнями:
“Економіка” і “Життя”.

У Гната – чудо не садочок:
Навколо хати – холодочок,
А яблуні (сортів усяких!)
Зародять – підпирай гілляки!..
Живи собі та тішся, Гнате.
Так ні ж бо! Гнат не може спати,
Адже в сусіда – Гриця –
Вродила яблучка кислиця.
І вже з’їдає Гната лють,
І чорні завидки беруть,
І вже одне бажання в Гната:
– А всохла б ти йому, проклята!..
____________
Біда то, людоньки, біда,
Як заздрість душу обсіда:
Тоді тобі й чужа кислиця
Медовим яблуком насниться.
Василь КРАВЧУК.
Хмельницька обл.

А треба знати

Ми лад наводимо у своєму домі,
Всі ганджі, прорахунки викриваєм.
Чимало про недоліки вже знаєм,
Та чомусь винуватці невідомі.
Юрій КРУГЛЯК.

Іронізми
• Найбільше вільних місць – для
подвигу.
• Не затягуйте узи дружби.
• Краще один раз сказати правду,
ніж до неї закликати.
• У жодній революції молодь не
бере такої активної участі, як у сексу
альній.
• Щоб підняти того, хто низько
впав, спершу ставлять його на коліна.
• Чим більше турбуємося про тва
рин, тим вони смачніші.
• По чистій совісті кожному при
ємно потоптатись.
• Дурневі можна дати тільки одну
пораду: стати ще дурнішим.
• За доброго батога і пряники не
потрібні.
Володимир ГОЛОБОРОДЬКО.
(“Українська афористика”).

– Навіщо нам той віз, якщо є пиво з раком...

Народні усмішки
Два співробітники обмінюються враженнями після корпоративної вечір6
ки. Один здивовано питає іншого:
– А чого ти весь вечір постійно цілував руку своїй сусідці за столом?!
– Та розумієш, нічим було масні губи витирати, бо мені забули покласти
серветку…

***
Чоловік хвалиться дружині, яка повернулася з відрядження:
– Поки тебе не було, я тут влаштував генеральне прибирання квартири!
Нарешті викинув на смітник увесь домашній непотріб. Уяви собі, у нашій ко6
мірчині навіть новорічна ялинка до сих пір валялася…
– Ох і телепень! Вона ж штучна, ми вже шість років її використовуємо!

***
Журналіст цікавиться в головного лікаря психіатричної лікарні:
– А серед ваших пацієнтів є очевидці інопланетян?
– Є. У тихому відділенні перебувають ті, хто думає, що вони бачили іно6
планетян. А в буйному ті, хто бачив насправді.

Реклама. Оголошення
• “Пппппродаєтьсякомммммппппппп’ютерна клавіатура з заппппппада6
ючимибукваммми “ППППППП” і “МММММ” (ммммммайже нова)”.
• “Як проводжають теплоходи? Зовсім не так, як поїзди! Туристичне
агентство “Інтерзюйдвестнордост” запрошує всіх бажаючих за помірну
плату подивитися, як від Одеського морського вокзалу відчалюють у зару6
біжні круїзи зарубіжні пасажирські лайнери. Для груп (десять осіб і більше)
передбачено знижки в оплаті наших послуг!”
• “Килими в магазині “Старий Хоттабич”. Чудові килими для трах6тібі6
дох!”
• “Хочеш навчитися класно цілуватися? Набери язиком 20873926026!!”
• “Де ти, моя омріяна друга половинка? Скільки заробляєш? Чи забезпе6
чена затишним житлом та шикарною іномаркою? Мій моб. 059638069248”.
Мал. Леоніда ЛЕВИЦЬКОГО.

Неоскоромовки
Де без квот вліза підлота, квот
нема для патріота.
Децибел на децибелі, децибели
геть дебелі.
Нудне нав’язливе цабе усім
нав’язує себе.
Підіймаються тарифи – знов
попали ми на рифи.
Ти фен6шуй не афішуй, афішує
сам фен6шуй.

Архів “зорянського”
гумору на сайті:
www.zorya.poltava.ua

