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Гумор

Зоря Полтавщини

Описки-самописки
Викрадач історії.
Зубна тітка.
Міністерво.
Пленарне заснідання.
Ріка руку миє.
Анатолій ЧУМАК.
с. Пронозівка
Глобинського району.

• ГУМОРЕСКА

Чотири вiдсотки
цим вже давно змирився. Маю на увазі
не те, що по ньому показують, тут ми з
ним міркуємо приблизно однаково. Я
про інше. Нещодавно, приміром, діз
нався, що є в ньому функції «сурдопе
реклад», «телетекст» та інші всілякі
штукенції. А я про це гадки не мав. Хоча
воно й не дивно, бо людина, як відомо,
в житті використовує лише чотири від
сотки можливостей свого головного
мозку. Мені, очевидно, вистачає тільки
на те, щоб використовувати чотири від
сотки можливостей свого телевізора.
Ну, Бог з ним, з телевізором. Всета
ки розумний прилад. А ось відчувати
себе дурнішим за свою пральну маши
ну – це вже навіть прикро.
А справа як була? Купили ми з дру
жиною пральну машину в магазині,
привезли додому, підключили, як змог
ли, і почала вона себе поводити дуже
дивно. Тобто спочатку підстрибнула під

• БАЙКА

ЗОЗУЛЯ Й ПІВЕНЬ
Розкукурікавсь Півень на
драбині,
Аж ярий гребінь став
у нього синій.
І ще він кукурікати хотів,
Та в рот йому рогатий жук
влетів.
І замість славного кукурікуу
Почав кричати: куку, куку,
куку!
Почула це зозуля і –
в атаку:
– Провчу тебе, горластий
забіяко!
Перехопив моє слівце?!
Й підкинула йому яйце.
Яйце під сонцем

розігрілось,
І зозулятко появилось.
Тепер похмурий татко
Гребтися вчить ротате
дитятко.
***
І між людей бува таке:
Не обберешся лиха,
Якщо занадиться пролітна
Зозулиха.
Анатолій ВИСОЦЬКИЙ.
Кіровоградська обл.

Скоромовка
Погожа звечора погода
зранку розмокропогодилася.

ніж машину вмикати! Дивно, що вона
вам взагалі всю квартиру не розвали
ла…
Викрутили вони ці болти, поїхали.
Ми з дружиною завантажили білизну в
машину, включили, і вона в нас через
всі режими пройшла: і прання, і полос
кання, і віджимання, і викручування…
– Ну як, – питаю дружину, – подоба
ється тобі таке прання?
– Воно то все добре! – каже дружи
на. – Ось тільки білизна чомусь як була
брудною, такою і залишилася.
– Усе! – вирішив я. – З мене досить.
Дзвони їм знову. Нехай приїжджають і
забирають цю браковану річ!
Дружина зателефонувала в магазин,
розповіла, як все було, а вони їй:
– Будь ласка. Ми, звичайно, можемо
цю машину забрати, а натомість дати
вам якусь іншу. Тільки ви, коли надума
єте прати, не забудьте спочатку ввім
кнути подачу води в машину!..

саму стелю, потім вискочила з ванної
кімнати в коридор і пострибала до вхід
них дверей. Я – за нею. Дружині кричу:
– Дзвони мерщій у магазин! Нехай
вони пояснять, куди й чому це вона ска
че!
Дружина подзвонила.
– Ну, – гукаю, – що вони відповіда
ють?!
– Та нічого, – каже. – Відповідають,
що в режимі викручування білизни мо
же бути легке тремтіння агрегата.
– І це вони називають тремтінням?! –
кричу я, намагаючись осідлати скаже
ний агрегат. – Треба, щоб з магазину
хтось негайно приїхав, поки вона на ву
лицю не вирвалася! Там же діти малі,
пенсіонери, ще покалічить когоне
будь!
Приїхали вони, подивилися й кажуть:
– Ви що, громадяни?! Треба ж було
інструкцію прочитати! У цієї машини
при транспортуванні барабан фіксуєть
ся чотирма великими хромованими
болтами. Їх потрібно викрутити, перш

– Маріє Семенівно, я прошу руки вашої дочки!
– Тільки через мій труп!
– Воля ваша, але ж накладка вийде: весілля й одночасно похорони…

***
– Раніше ковбасу я спершу давав своєму коту. Якщо він її жер, то я теж їв.
Але останнім часом все змінилось…
– А що саме?
– Та клятий кіт тепер жде, чи буду я їсти!

***
Одна подруга мрійливо говорить іншій:
– Я хочу, щоб у мене закохався мужчина з вольовим підборіддям…
– То в чому проблема?! Давай познайомлю тебе з мужчиною, в якого аж два
таких підборіддя!

У світі тварин

Êîðèñíà ïîðàäà

Про старого підсліпуватого орла
птахи говорили: «У нього орлиний
погляд!»
Вівця довго не могла зрозуміти, в
чому смисл життя… Аж поки не зус
тріла вовка.
«Якби в мене були крила, – мріяла
змія, – я б ще швидше повзала!»
«Я такої рідкісної породи, – хвали
лася собака, – що мої господарі
сторожують мене вдень і вночі!»
Задкуючи, рак усіх переконував:
«Життя – це рух!»
Максим ПОЛІЩУК.
м. Миргород.

Спіймавши удачу – не поспі
шайте радіти! Якщо ви злови
ли її за хвіст, значить, вона
стоїть до вас задом.

ПрЕслів’я
Брався за гуж – прийми душ.
Назвався грибом – не будь мухо
мором.
Одна голова добре, а з мізками –
краще.
Не побажай ближньому дружини
своєї.
Гусак товаришу – не свиня.
Шпигун – знахідка для базіки.
Денис УСТИМЕНКО.
Рівненська обл.

Афоризми
• Він ніс прапор високо – не хо
тів його бачити.
• Сатана підступний – він може
явитися нам в образі звичайного
чорта.
• Прагнеш крові? Ну й будь кло
пом!
• Спочатку було слово. Потім з’я
вилося мовчання.
• Болото іноді справляє вражен
ня глибини.
• Чи повинні люди мати сталеві
нерви? Мені часом здається, що
вся людина має бути з плоті й крові.
• Я бачив чудеса. Це було тоді,
коли люди обходилися без чудес.

• Не кожний залп розпочинає ре
волюцію.
• Я кажу речі такі старі, що люд
ство й гірші забуло.
• Серед сліпих і кривий осліпне.
• Всі боги були безсмертними.
• Там, де падають голови, завжди
крутяться ті, хто хоче присвоїти собі
хоча б лице.
• Стрілка зіпсованого компаса не
тремтить, бо вона вже не відповідає
за визначення правильного шляху
вперед.
Станіслав Єжи ЛЕЦ.
(«Непричесані думки»).
Мал. Віктора БОГОРАДА.

Костянтин МЕЛІХАН.
(Із циклу «Вітаміни гумору»).

Народні усмішки

• ОЧЕВИДНЕ+НЕЙМОВІРНЕ

Парадокс часу
АША біда в тому, що ми
Н
постійно живемо в теперіш
ньому часі. З усіма його реаліями. У
той час як в майбутньому (там, де
нас немає) все буде дуже добре –
це аксіома.
Та в майбутнє ніяк не вдається
потрапити. Ну, думаю, сьогодні
засну, завтра прокинуся, і ось воно
– майбутнє! Так ні, прокидаюся,
дивлюся у вікно і розумію: навколо
знову теперішнє. Мабуть, продов
жили сьогодення. Хоч я, між іншим,
надії не втрачаю.

* Якщо в кожного своя правда, то
чию ми постійно шукаємо?
* А вічність – це теж лише оди
ниця часу?
* Який трудовий стаж потрібен
мавпі, щоб вона стала людиною?
* Скільки треба вкрасти, щоб по
тім чесно жити?
* Влада народу? Будь ласка,
уточніть: над ким?

• ДВОРЯДКИ
Дітки, не ходіть у чат!
У чаті дорослі стирчать.
***
У кандидата всіх наук
Вища освіта – “Фейсбук”.
***
Вирішив кілеру замовлення
дати,
А того вже встигли розстріляти.
Михайло ВЕКСЛЕР.
м. Одеса.

В англійській мові все це прямо
так і називається: Present Continuo
us – теперішній тривалий час. У нас
він практично безперервний. Але
офіційно такого часу в нас немає.
Тож озирнешся навколо – і мимово
лі починаєш замислюватися про
недосконалість… Ніні, я не про
президентські вибори! Борони Бо
же! Я маю на увазі недосконалість
російської граматики.
Василь ШИМБАРЬОВ.
Республіка Татарстан.

Мал. Юрія ТИЛИНДУСА.

Словник-жартiвник
АВТОГРАФ – граф за
кермом автомобіля.
В І П – вино і пиво.
КОНВЕРТОВАНА ВАЛЮ
ТА – хабар у конверті.
ШИЛО – швейна машин
ка.
ЯЗИЧНИК – язикатий чо
ловік.
Олена СОЖИНА.
Житомирська обл.

Запитаннячка
Мал. Валентина ДУБИНІНА.

И ЖИВЕМО в оточенні речей і
М
предметів, які розумніші за нас.
Що я дурніший за свій телевізор – з
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Почуте й побачене
* Бог безплатно дав людям все, а
вони придумали все це продавати
одне одному за гроші.
* Нарешті вона знайшла своє
щастя: неголене, лисе, пузате та
ще й ледаче.
* Рідкісна збіжність: мало того,
що сам він був дурень, у нього на
віть прізвище було Круглий.
* Залиш Надію, хто сюди захо
дить, багато є своїх у нас Надій!
* Про нього говорили, що він му
хи не зобидить. Потім виявилося,
що в тих місцях водяться лише мухи
цеце.
* Вони зустрічалися п’ять років.
Із них три – лише очима.

* Дружина була дбайливою гос
подинею: коли посилала чоловіка в
магазин, завжди давала йому спи
сок товарів, які не потрібно купува
ти.
* Він ніжно поводився з нею, при
діляв їй багато уваги. Вона відпові
дала йому взаємністю, була його
окрасою – його елегантна борода.
* Море хвилюється раз… Море
хвилюється два… На жаль, воно
хвилювалося даремно.
* Витончений гумор у сальних
розмовах швидко стає товстим і не
охайним.
Євген ДЕМЕНОК.
(Із «Запасної книжки»).

Прикмета
Якщо біда приходить з понятими, то не сумнівай
теся – це справді біда.
Архів “зорянського” гумору – на сайті
www.zorya.poltava.ua

