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Зоря Полтавщини

Запитаннячка
• Якщо вірити вислову
“Кожному – своє”, то де ж
взяти стільки свого, щоб
кожному вистачило?
• А чим брехня сивого ме
рина відрізняється від ма
ячні сивої кобили?

Корисна
порада

11

Словник-жартівник

Будьте пильні! В Інтернеті
з’явився корейський вірус. Він
може потрапити у вашу елек2
тронну пошту і з’їсти собачку.

ВАРИВОДА – самовар.
ДІРОЛ – бублик.
ЕНЕРГОНОСІЙ – енергійний злодій.
ПОДОРОЖНИК – асфальт.
ПРИБІЙ – молоток.
Станіслав МІНИЧ.
Сумська обл.

• 1 КВІТНЯ – ДЕНЬ СМІХУ

Мал. Анатолія ВАСИЛЕНКА.

Мене не обдуриш!
ЕТРО Швайка прокинувся пізно,
П
аж під обід. Взагалі міг би цілий
день спати, адже на роботу йому
тільки завтра. Та ніжитися в ліжку не
було настрою, бо Петрові приснили2
ся гроші. А він чув ще від свого діда
Никифора, який умів розгадувати
сни, що коли тобі сняться гроші, то
насправді їх не буде. Треба, щоб
приснилося зовсім протилежне, те,
що не хрустить, не дзвенить, а смер2
дить так, що в носі крутить. А гроші
ж, як відомо, не смердять. Навіть уві
сні.
Швайка сповз із ліжка, почалапав
босоніж у кухню, напився води з2під
крана й вирішив перекурити. Шука2
ючи попільницю, побачив на столі
записку дружини: “Петю! У холо2
дильнику є балик, сир, ковбаса, яй2
ця, оселедці, грибочки, майонез та
багато іншого смачненького. Цілую.
Твоя Катруся”.
– Теж мені, жартівниця, – пробур2
чав Швайка. – Гадає, що я спросон2
ня забуду про перше квітня. Балик,
яйця, грибочки… Могла б щось і ве2
селіше вигадати.
Справа в тому, що після жіночого
свята, яке тривало майже цілий тиж2
день, Швайки змушені були сісти на
сувору дієту. А до зарплати залиша2
лося ще чотири дні. Тож Петро навіть
не зазирнув до холодильника: дос2
теменно знав, що нічого там шукати,
крім вареної картоплі в мундирах,
вівсяної каші, кефіру, солоних огірків
і кільки в томаті.
Повернувшись до кімнати, Швай2
ка влігся на дивані й звично ввімкнув
телевізор. На різних телеканалах
провладні й опозиційні нардепи за2
пекло звинувачували одне одного у
зраді та інших страшних гріхах. Вод2
ночас запевняли, що тільки вони мо2
жуть ощасливити бідний народ. “Хоч
би в день дурня людей не дурили”, –
подумав Петро і в цю мить його роз2
мірковування обірвав квартирний
дзвінок над дверима.

• САТИРИЧНІ МІНІАТЮРИ

– А2а, це ти, куме, – сказав Швай2
ка, побачивши на порозі Степана
Колоду. – Пива, часом, не прихопив?
Немовби не почувши, Колода
жваво заторохтів:
– Іду й думаю, сьогодні ж перше
квітня – день сміху! Давай, думаю,
заскочу до свого кума, може, він
чим2небудь почастує, може, відзна2
чимо свято дурнів?
– Чим? – зітхнув господар, прово2
дячи гостя на кухню. – Хіба що оцією
запискою, яку лишила Катря. Їй, бач,
пожартувати закортіло…
– Хочеш мене обдурити? Мене не
обдуриш! – весело підморгнув Ко2
лода і по2господарському відчинив
дверці холодильника. – О, так у тебе
тут справжній продуктовий склад!
Ай2яй2яй… А казав…
Степан швиденько виставив на
стіл пляшку горілки, балик, ковбасу
та інші наїдки, згадані в записці Кат2
рі.
У Петра від подиву очі полізли на
лоба, ще й піт виступив.
– Їй2бо, куме, я не знав! Думав, що
вона хоче мене розіграти, – спанте2
личено промимрив.
Куми випили. Колода заходився
так уминати м’ясні делікатеси, наче
поклав за мету врятувати їх від пе2
редчасного псування. Швайка, хоч і
був голодний, жував мляво, даючи
зрозуміти кумові, що негоже їсти з
вовчим апетитом. Та, усвідомивши,
що гість не збирається наслідувати
його приклад, теж взявся до закуски
по2справжньому.
Невдовзі від розкішних наїдків на
столі залишились тільки прозорі
шкірки та яєчна шкаралупа.
– Непогано живеш, – задоволено
погладжуючи живіт, сказав Колода. –
У наш час…
Закінчити вголос свою думку він
не встиг, бо повернулася з роботи
господиня. Миттєво оцінивши ситу2
ацію, Катря заглянула в холодильник
і розгублено глипнула на захмелілих
кумів.

– Ви що, все підмели?!
Степан завовтузився на табурет2
ці, мов шкідливий кіт, а потім, не
прощаючись, подався до дверей.
Петро, залишившись наодинці з
дружиною, сердито запитав:
– Де ти гроші взяла? У кого пози2
чила?
Жінка, ніяковіючи, промовчала.
Потім мовила:
– А хіба кум тобі нічого не гово2
рив?
– Що він мав сказати? –здивував2
ся Петро.
– Сьогодні вранці вирішила пози2
чити в нього гроші, сказала, що хочу
купити що2небудь смачненьке. А кум
відразу запропонував продати йому
твої спінінги, мовляв, все одно ти
вже два роки не ходиш на рибалку.
От я й продала, ще до своєї роботи,
поки ти спав, збігала в магазин за
продуктами. Кум ще й сумки допоміг
занести в нашу квартиру… Ти дуже
на мене сердишся?
– Та чого на тебе сердитись, –
махнув рукою Петро. – Мені кум з го2
лови не йде…
Його більш за все зараз обурюва2
ло оте кумове лукаве підморгуван2
ня: “Хочеш мене обдурити? Мене не
обдуриш!” А сам узяв та й пошив йо2
го у дурні! До вечора Швайка не міг
заспокоїтись, думав: “Все ж таки
прикро, коли тебе дурять, хоч і жар2
тома. Тим, що сидять у затишних ка2
бінетах від низу до верхів, ще можна
пробачити. Бо вони чужі. А тут – при2
ятель і кум. Вважай – близька люди2
на!”
Врешті2решт Катря втішила Пет2
ра:
– На ставках, куди ти колись ходив
рибалити, браконьєри і орендарі
давно вже вицідили всю рибу. Так
що кум тими спінінгами там лише
облизня спіймає!..
Анатолій СЕМЕНОВ.
Запорізька обл.
Мал. Василя ДУБОВА.

ДУМАЙ, ЩО КАЖЕШ
Коли ти кажеш, що всі крадуть,
Коли ти кажеш, що всі п’ють,
Коли ти кажеш, що нечесні всі,
То й ти такий? Ти – ні? Тоді не всі…
Василь ВАСИЛАШКО.
Київська обл.

НА СВОЮ ГОЛОВУ
Подарунок отримала
Дружина від Гоші:
Книгу з порадами –
“Економте гроші”.
Від початку й до кінця
Уважно читала
І сімейний бюджет
Економить стала.
Тепер Гоша вже не п’є,
Кинув і палить.
На роботу пішки
Змушений ходить.
Раїса ГАРБУЗ.
Черкаська обл.

СЕКРЕТ ПРАВОСУДДЯ
Секрет відкрив один знавець
судових справ:
– А що тут довго думати, чого
метикувати?
Хто багатий чи вищий має чин –
той прав,
А хто бідний сіромаха – той і
винуватий.
Юрій КРУГЛЯК.

– Як твої справи? Що нового?

Народні усмішки
Вранці поголившись, чоловік задоволено роздивляється себе у дзеркалі
й говорить дружині:
– От як поголюся, так відразу відчуваю себе справжнім мужчиною!
Та у відповідь:
– Ти б краще на ніч голився…

***
Один приятель телефонує іншому:
– Слухай, коли йтимеш на роботу, то прихопи парасольку, яку ти брав у
мене минулого тижня.
– Вибач, так сталося, що три дні тому в мене її попросив знайомий…
Вона тобі зараз дуже потрібна?
– Та ні, але той мужик, в якого я її брав, говорить, що власник парасольки
вимагає терміново її повернути…

***
Суддя запитує:
– Чому ви наполягаєте на розлученні? Які у вас претензії до своєї
дружини? Наведіть, врешті2решт, вагомий аргумент.
– Ваша честь, останнім часом я навіть уряду більше довіряю, ніж їй!

Іронізми
• Дорожче здоров’я може бути лише лікування.
•Упертість – це достоїнство, яке з роками стає діагнозом.
•Щастя дихає у спину тоді, коли ти наступаєш успіхам на п’яти.
•Через те, що ми гуманні, нас закидали гуманітаркою.
•З довгими ногами в дівках довго не засиджуються.
•Вчених – хоч греблю гати. От би іще розумних стільки!
•Нині кожен може стати Колумбом: відкрити для себе Америку, якщо,
звичайно, має гроші.
•Колись коливались з лінією партії, тепер – з курсом долара.
•Якщо у країні все куплено, тоді починаються великі політичні торги.
•Аліменти – це грижа від кохання.
•Дійними бувають не тільки корови, а й посади.
•Жінці короткий розум компенсує коротка спідниця.
•Котра виходить заміж з розумом, та з ним може й залишитися.
•Нині для мільйонів людей точками опори стали торговельні точки.
Іван ЯРИЧ.
Івано0Франківська обл.

• КАЗКА ДЛЯ ДОРОСЛИХ

Стежка і Дорога
Стежка до Дороги й зу2
П– РИБІГЛА
пинилася в захопленні.
Ой, тьотю, звідки ти така вели2

Навмисно не придумаєш
“У нашому селі горить господарська прибудова водонапірної вежі. Конс
трукція вежі не дає змоги брати воду на місці. Тож приїжджайте зі своєю во
дою, щоб погасити водокачку”.
(Телефонний дзвінок у пожежну частину).
“Шановна замовниця! Просимо Вас терміново прибути в ательє і анулю
вати своє замовлення, оскільки воно побите міллю”.
(Письмове повідомлення з ательє).
“Обвинувачений знайомився зі справою разом з перекладачем і захис
ником, які після ознайомлення заявили, що клопотань у справі вони не ма
ють, винними себе визнають повністю”.
(Із протоколу).

ка?
– Нічого дивного, – знехотя відпо2
віла Дорога. – Я теж колись була ма2
лою, як ти, а потім виросла.
– От би й мені вирости! – мрійли2
во вигукнула Стежка.
– А що тут хорошого? Кожен на
тобі їздить, кожен топче – оце і вся
радість.
– Ні, не вся, – заперечила Стежка.
– Поки я маленька, мене далеко не
пускають… А так би я далеко пішла!

– Далеко? А навіщо далеко? Я ось
до міста дійшла – і все, з мене вис2
тачить…
Зітхнула Стежка і сумно назад
побрела: “А й справді, чи варто бути
Дорогою? Може, краще залишити2
ся Стежкою, назавжди загубитися в
лісі?”
Думаючи так, Стежка помиляла2
ся. Просто вона цього разу вийшла
не на ту дорогу.
Фелікс КРИВІН.
м. Ужгород.

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

