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Гумор

Зоря Полтавщини

Описки-самописки
Кінопланетяни.
Сім фунтів під кітелем.
Тут дух російський – тут брагою тхне.
Мій дядя бив без чесних правил.
Володимир МИХАЙЛОВ.
м. Кременчук.
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Словник-жартівник
ІРОНІЯ – оптимізм песиміста.
ІНФЛЯЦІЯ – найвигідніший час для повернення боргів.
КУБОМЕТР – кубинська міра довжини.
КОРЕКТОР – людина, яка заробляє на чужих помилках.
НІ СЛУХУ НІ ДУХУ – бездарний трубач.
СТИСЛІСТЬ – сестра шпаргалки.
Василь ВЕРБЕЦЬКИЙ.
Вінницька обл.

• І СМІХ І ГРІХ

Мал. Сергія АНДРІАНОВА.

Нормальна сім’я
АТО мій каже, що в нас нормаль?
Т
на сім’я. Бо хто що хоче, те й ро?
бить.
Уранці всі снідають.
Тато собі смажить яєчню. З ковба?
сою. Для калорійності.
Мама собі смажить картоплю. На
маслі. Вона береже фігуру.
Бабуся собі гріє вчорашню греча?
ну кашу. На олії. Бо в неї холосто…
Холесте?мар?га?рин у печінці.
Дідусь їсть вівсяну кашу. На воді.
Я зовсім не снідаю. Бо за мене
платять гроші в дитсадок. Тато каже,
що там калорійне харчування.
Тато вранці п’є каву. Для тонусу.
Чорну. Білої кави він не любить. Ба?
ночку з кавою ховає. Щоб ніхто не
взяв. А я знаю, куди він ховає. Під
шафу. Де коробки із взуттям.
Мама п’є чай. Без цукру. З давнім
варенням. Бо в неї фігура.
Дідусь п’є кефір. Бо в нього гас?
трит, коліт, діабет і собачий харак?
тер. Так говорить тато.
Бабуся п’є валер’янку. Бо тато з
нею жартує. Каже, що вона в нього
на шиї сидить. Але він її скоро скине
і запроторить у богадільню.
А дідусь каже татові, що, доки він

живий і тримає шаблю в руках, не
дозволить ніякому шмаркачу крив?
дити бабусю і себе.
А дідусь у нас знаменитий. У нього
на грудях іконостас з медалей і
значків. І він – ветеран.
А тато каже, що дідусь не вічний. І
як тільки ноги витягне, за бабусею
аж загримить. У богадільню.
А мама плаче. І каже, що краще її
нехай відправлять у богадільню, ніж
бабусю. Ще вона каже, що тато – ти?
ран, баран і узурпатор. Що йому
треба було йти в гицлі, собак вилов?
лювати, а не в автошколі дебілів учи?
ти їздити.
Тато завжди каже, що в нього дві
посади відповідальні. Він укалує,
щоб усім пельки позапихати. І бо?
реться за порядок. У своїй сім’ї.
Щоб опозиція – дід і баба – влади не
захопила.
Мама каже, що вона теж працює
для сім’ї.
А тато каже, що мама не працює, а
марки лиже на пошті. І має за це ду?
лю з маком.
Але тато помиляється, бо мама ні?
чого не лиже на пошті. А варить сур?
Мал. Вячеслава ШИЛОВА.

гуч. Вона чужі посилки посилає лю?
дям. А собі ні одної не бере.
Тато сказав, що в нормальній сім’ї
повинна бути домократія. І завів сі?
мейний підряд.
Тому бабуся підрядилася прино?
сити з базару картоплю, капусту, бу?
ряк та інші овочі, а з магазину – хліб,
молоко, цукор, м’ясо… Вона ще під?
рядилася готувати обіди і прибирати
в квартирі.
А дідусь все телевізор дивиться та
сердито ахкає і охкає. Каже, що він
колись теж і в футбол грав, і на льо?
ду катався, і по горах лазив, і по де?
ревах. А тепер ледве на ліжко зала?
зить.
А як тата нема вдома, то дідусь ка?
же, що він шахрай. Кругом пальця
всіх обвів. Дочку забрав. Хату про?
дав. Гроші проциндрив. А тепер хоче
й нас зі світу зжити. Та це йому не
вдасться. Доки я шаблю в руках три?
маю!
А в дідуся ніякої шаблі нема. Тіль?
ки палиця. Лікувальна. Він її в аптеці
купив.
А тато завжди каже, що в нас нор?
мальна сім’я.
Іван СОЧИВЕЦЬ.

• КАЛАМБУРИ
На свій смак
Шеф?поваром поставили Свиню…
Тепер – помиї лиш одні в меню.

Охорона
З року в рік займає посаду
Гусінь сторожа по саду.

Папірець і висота
Бере в житті найвищу планку,
Бо має печать на бланку.

Спадщина нетлінна
Була заведена чи нами
Торгівля правдою й чинами?..
Григорій ГАРЧЕНКО.
Дніпропетровська обл.

Народні усмішки
Жінка дає пояснення дільничному поліції:
– Мій чоловік, п’яний, мов чіп, під ранок
приплентався додому і затіяв сварку. А надво?
рі була гроза. В якийсь момент у відкриту ква?
тирку несподівано влетіла блискавка і вдари?
ла чоловіка по голові сковорідкою…

***

Один приятель цікавиться в іншого про зва?
ну вечірку, на якій той був напередодні:
– Ну, як тобі застілля?
– Не знаю, що й сказати, бо я нічого не їв.
– Що, страви були несмачні?
– Та, мабуть, смачні, всі охоче їли.
– Чому ж ти не їв?!
– Розумієш, у мене за столом сусідкою вия?
вилася косоока жінка, яка весь час їла з моєї
тарілки…

***

– Ну й гад же ти, Жора!
– Хлопці, я не хотів… Просто так вийшло… Я
більше ніколи…
– Поклянись!
– Ніколи! Гадом буду!

Кримінальна хроніка
ЦИМИ днями працівники митниці затримали громадянина Тюбі?
тейкостану Ануслана?Заде Карманберегалієва, який виявився
наркокур’єром?експедитором. Зловмисник намагався вивезти у
своєму шлунку накладні та рахунок?фактуру на сім тонн героїну.
НЕВДАЧЕЮ закінчилася спроба трьох злочинців пограбувати
банк “Бабло”. Грабіжники не врахували того, що цей банк не обслу?
говує фізичних осіб у масках.
НАРЕШТІ затримано маніяка, котрий заходив у ліфт з молодими
дівчатами і підморгував їм. Від його розпусних підморгувань, за
попередніми даними, постраждало 18 ні в чому не винних дівчат.
ПІД час операції “Глухар” співробітники міського управління полі?
ції виявили ще 123 нерозкриті кримінальні справи.
ХОРОБРІЙ восьмирічній дівчинці Катрусі С., яка допомогла пра?
воохоронцям затримати квартирних злодіїв, вручили цінні пода?
рунки (з числа вилучених у злодіїв речей) – срібний портсигар і по?
пільницю.
АГЕНТ поліції під прикриттям повідомив, що чергова сходка кри?
мінальних авторитетів вирішила на місці бандитських розборок кін?
ця минулого століття встановити меморіальний Вічний Пістолет. Із
ствола пам’ятника буде йти Вічний Димок.

Навмисно не придумаєш

“Вода була така прозора, що на дні річки було навіть
видно різне сміття”.
“Сини приїхали до Тараса й стали знайомитися з
батьком”.
“Чичіков подорожував у кареті з піднятим задом”.
(З учнівських творів).

“Хто не матиме квитка для разового відлову риби вуд?
кою, того охорона виганятиме зі ставка разом з дільнич?
ним поліції”.
(З оголошення).
“Лікар сказав, що я п’яниця, і не захотів мене огляда?
ти на предмет лікування, а я перед цим півтора дня не
пив, бо знав, куди іду”.
(Зі скарги).

• ФЕЙЛЕТОН В ОДЕЖІ БАЙКИ

Щучин син
У річці Н. прижився В’юн
Та й благоденствує, вертун…
Тамтешня риба не збагне:
Ім’я В’юниська не гучне,
Не Сом він і не Окунь,
Що так і лижуть оком.
Тож дивувались всі, чому
Усе дозволено йому:
Та ж він крутій, та ж він хитрун,
Оцей меткий пролаза В’юн!
Утратив совість, спритник,
Кепкує з нас, негідник!
Облюбувавши тиху заводь,
Невдовзі став у ній він завом
І там безбожно так дурив
Малих плотвичок, пічкурів,
Які сумлінно, до пуття
Шукали харч на прожиття.
А В’юн там жирував на диво,

Жив на всю губу, пустотливо.
Збирались часто в нього друзі,
Такі ж бо пройди, в тому ж дусі.
Їх вабила пахуча пристань:
Була макухою і тістом
Нафарширована садиба.
А звідки все те, як спитать,
Не стане В’юн відповідать.
Мовчить. Адже він – р и б а!
Частенько на своїм віку
В столичну запливав ріку:
Щоб провернути там дільце,
Возив дарунки А., Б., Ц. …
Бувало в сіті потрапляв,
Та з милості підкупних гав
Вислизав одразу
Й вертав на власну базу…
Давно подейкують, що він –
Хижачки Щуки рідний син
(Буває і така сполука,
Що батько – В’юн, а мати – Щука).
Отож?бо треба вам сказати:
Хижак він! Викапана мати!
Валентин ЛАГОДА.

Іронізми
• Наше нинішнє буття – насмішка над свідомістю.
• Чим більший досвід, тим сильніша спокуса експериментувати.
• Перш ніж промовчати, подумайте, що ви цим хочете сказати.
• Коли в державі щось не ладиться, то її керманичі зазвичай кажуть: так
історично склалося.
• Жодна неприємність так не засмучує, як своя.
• Якщо людина стала втричі багатшою, а жадібнішою лише наполовину,
то в цьому немає нічого дивного – звичайна затримка в розвитку особис
тості.
• І серед лікувальних трав є чимало отруйних.
• Лихо може прийти і звідти, звідки ждете дива.
• Метелик залітає на вогник лише один раз.
• Якщо нічого втрачати, можна сміливо ризикувати.
• Заманливе часто буває оманливе.
• З віком шопінг плавно переходить в аптекінг.
• Правда, розбавлена жартом, легше сприймається.
• У кожній черепній коробці свій набір швидкостей.
• Бог створив жінку, щоб чоловік не страждав манією величі.
(“Антологія афоризмів”).
Мал. Вадима ТОПОЛІНА.

Не святкові заклики
Халявщики – ширше рота!
П’ятою колоною – до палати № 6!
Кожному політичному флюгеру
– попутний ураган!
Великому кораблю – великих
пацюків!

Маленькі хитрощі
– А ми тільки що говорили про те,
яка в нас гарна й ласкава мама...

Не поспішайте викидати злама?
ні пластмасові виделки. Адже кож?
на така виделка – це чотири зубо?
чистки!

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

