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• БАЙКИМал. Анатолія ВАСИЛЕНКА.

Словник	жартівник
ГРАВІЙ – музикант.
ПОКАЗНИК – дорожній знак.
САПЕР – городник.
КРІПАК – цвях.
ЛІНКОР – лінивий кореспон+

дент.
Катерина ПОМАЗКО.

Херсонська обл.

Павло ГЛАЗОВИЙ

НЕТЕРПЛЯЧКА
Чоловік притяг скульптуру на

базар велику.
– Гей, купіть, купіть фігуру! – аж 

хрипить від крику. 
Ця фігура ані їсти, ані пить не

просить,
Але щастя і достаток у сім'ю

приносить!
Люди кажуть: – Щось у тебе з

мозком не в порядку. 
А тобі хіба не треба щастя і 

достатку?
– Як не треба? Звісно, треба! – 

продавець голосить. – 
Так вона ж повільно щастя і добро

приносить.
Я чекать не можу довго, бо в

борги залізу.
Мені грошики потрібні зараз до

зарізу!

ПРОВІЩЕННЯ
Ротозіям ворожбит баки забиває, 

Як жили та як були, що на них
чекає. 

Раптом хлопчик прибіга: 
– Йди додому, тату! 
Влізли злодії в вікно, обікрали

хату. 
Підхопився ворожбит, бий його 

хвороба.
Як ошпарений, летить, лізуть очі 

з лоба... 
А у слід йому кричать жартуни 

завзяті: 
– Ось тепер поворожи у порожній

хаті! 
Набалакав, намолов арештантів

діжку, 
А собі передректи не зумів

крадіжку.
Василь ЮДОВ. 

Миколаївська обл.

ПІДЛАБУЗНИК
До всіх на маскараді посміхався, 
Люб’язно й доброзичливо вітався: 

Бо торік уже халепу мав –
Маску шефа не  вгадав.

Борис МИРОНЕНКО.

м. Львів.

ЯК У БОБРА...
У неділю на базарі
Два куми зустрілись,
Один живе у райцентрі,
Другий у селі десь.
– Як там справи, куме Йване?
– Та хай йому трясця!
– А що ж таке?
– Та недавно купив зубну пасту.
Воно ж тепер тільки й знають,
Що все рекламують:
Чистіть зуби цим "Колгейтом" –
І, як в бобра, будуть!
То я, дурний, і почистив.
І не забарилось:
Як у бобра, всього лиш два
Спереду лишилось.

Микола ШКУРПЕЛА.

Хмельницька обл.

ЗЗааппииттаанннняяччккаа
• Якщо знаки уваги приділяти грошовими знаками, то чи не вважатиметься

це хабарем?
• Чому кажуть, що в кожній жінці є загадка, якщо ніхто не знає підказки й

відгадки?
• Точність – ввічливість королів, а неточність – ввічливість снайперів?
• Чи варто мотати на вус локшину, яку вішають на вуха?
• Навіщо ще тугіше затягувати пасок, залишившись без штанів?

Народні усмішки
Дружина говорить чоловікові:
– Ти вже не вперше переконуєшся, що моя жіноча інтуїція ніколи мене не

підводить!
– Ага, знову накаркала.

* * *
– Щось ти мені сьогодні не дуже подобаєшся. Чому немає настрою?
– Так він закінчився ще вчора увечері.

* * *
– У вашому роду в кого+небудь були проблеми з психікою?
– Та начебто не було таких...
– Ну, тоді ви – родоначальник!

* * *
– Як живеш+поживаєш?
– Ох, як у лісі! Навкруги стільки звірів!..

* * *
Напросившись провести дівчину додому, хлопець не знає, про що з нею

розмовляти. Врешті+решт почав розпитувати про рідню:
– Як ся має ваша мама?
– Дякую, добре.
– А як ся має ваш тато?
– Дякую, добре.
– А як ся мають ваші брат і сестра?
– Дякую, добре.
Хлопець розгублено змовкає. Дівчина його виручає:
– До речі, я маю ще бабусю й дідуся...

* * *
– Кого я бачу? Гузенко! А ти мене упізнав?
– Боюсь, що ні...
– Е+е, так у тебе з пам'яттю не все гаразд! Фізіономіст з тебе ніякий.
– Може бути, тим паче, що я – не Гузенко.

* * *
Чоловік повертається від лікаря. Дружина цікавиться:
– Чому ти такий засмучений?
– Лікар дав мені пігулки і сказав, що доведеться пити їх усе життя.
– А чого ти так злякався? Інші люди теж без ліків не обходяться.
– Але ж він дав мені всього лише сім пігулок!

* * *
Один "новий" українець говорить іншому:
– У тебе прибутковий бізнес, п'ять іномарок, три квартири, маєток за міс+

том, золотий унітаз, а замість туалетного паперу – газета "Правда"… Як це
розуміти?!

– Це, друже, ностальгія… Я ж колись у райкомі партії працював.
* * *

Павло і Михайло – сусіди. Увечері Павло телефонує по мобільнику своє+
му сусідові. Той здивовано запитує:

– А ти де? Звідки дзвониш?
– Та я вдома.
– Тобі що, важко через двір перейти?! А може, ти захворів?
– Та я здоровий! Розумієш, друже, сьогодні тридцять перше число, а в

мене, виявляється, по мобільному зв'язку не всі бонуси використані! Шко+
да ж просто так втрачати! Тож давай п'ятнадцять хвилин про що+небудь по+
гомонимо...

* * *
В автобусі дружина лає свого чоловіка:
– Ти жодної спідниці не пропустиш, будь+яку в ліжко затягнеш!..
Поруч пасажирка цікавиться:
– Вибачте, ви його сварите чи рекламуєте?

– А ось і
лікар
прийшов!

Ввічливий Кіт
– З тобою, Мишко,
Грався б я до ночі!..
Та вибач, дорогенька, –
Їсти хочу!..

Капкан і Сало
– Мишей ловлю не гірше, ніж коти! –
Капкан в коморі вихвалявсь

зухвало.
– Еге ж, багато наловив би ти,
Коли б не я, – з гачка озвалось

Сало.

Іще раз про любов...
Щодня Хомут
Питає у Кобили:
– За що, скажіть,
Мене ви полюбили?..

Віктор СКАКУН.

Сумська обл.

Оголошення. Реклама
“Якщо ви мрієте зробити велике відкриття, але не знаєте – як, то ми вас

навчимо. Потрібно лише перевести на наш рахунок п'ятсот гривень. Спо�
сіб абсолютно безпомилковий: з нашою допомогою зробили свої відкрит�
тя Колумб, Дарвін, Ньютон, Менделєєв...”

“У нашому магазині завжди великий вибір китайських товарів з усього
світу”.

“На роль сексуального маніяка в телесеріалі запрошується імпотент ві�
ком від 30 до 40 років”.

“У кущах верболозу на дикому пляжі загублено чоловічі спортивні труси,
у лівому карманчику яких було 200 гривень заначки. Хто знайшов, прошу
повернути хоча б труси”.

“Акваланги напрокат. Вартість однієї години – 100 гривень. Запас повіт�
ря на 20 хвилин”.

“Пенсії, аліменти та інвалідність видаються у касі №2”.
“Вхід у супермаркет собакам заборонено!”
“Запрошуємо модниць у відділ взуття! Поспішайте! Розпродаж імпор�

тних дівочих черевичків закінчується! Залишилися 41–42 розміри!”
“Акція агрофірми “Світанок”! Ціни нижчі ринкових! Мед натуральний із

цукру нового врожаю!”.
“Жінка 45�ти років, яка знову стала ягідкою, мріє познайомитися з дос�

відченим ягідником”. 
“У тих, хто куритиме у приміщенні лікарні та на її території, до кінця пе�

ребування в стаціонарі будуть відібрані милиці”.
(Адміністрація травматологічної лікарні).

“Купуйте насоси нашої фірми! У потрібний момент вони не підкачають!”
“Акція! Продаємо оптом і вроздріб ялинки в хорошому стані. Після ново�

річних свят знижка – 90 відсотків від попередньої ціни”.
“У зв'язку з одруженням продаю двадцять томів енциклопедії, бо моя

дружина й сама знає все”.
“Попереджаємо: вниз ліфт не піднімає”.

ННааввммиисснноо  ннее
ппррииддууммааєєшш

“Тут говорили про п'янку в робочий
час. А я так вважаю, що не треба при+
нюхуватися. Всі ж знають, що ми з
Іваном Джемирченком напідпитку
працюємо краще, ніж тверезі”.

(Із пояснення).

“Зарахувати Бакланова Г.С. на по+
саду в.о. робітника”.

(З наказу).

“А ще в цій перукарні після стрижки
клієнтів недодушують...”

(Із книги скарг і пропозицій).

“Чеканка “Натюрморд”. 620 гри+
вень”.

(Цінник).

ОТАКЕ ЩАСТЯ
– Що таке щастя й нещастя? –

Запитала Федора Настя.

– Ну... щастя – це жити з тобою,

А нещастя – коли отаке щастя...

Владислав ГРЕБЕНЮК.

м. Запоріжжя.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /RUS ()
    /ENU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [2948.031 2267.717]
>> setpagedevice


