Вівторок, 4 вересня 2018 р. z

Гумор

Зоря Полтавщини

Описки-самописки
Концерт для скріпки з ре
єстром.
Адміністрація управління
Президентом.
Реве і стогне джип "Черо
кі".
Друг пізнається в їді.
Арсен СКАКУН.
Миколаївська обл.

Словник жартівник

11

Запитаннячка
Ì

БОСОВОЗ – водій начальника.
ЙОРЖ – коктейль.
СТРАХОГОН – страховий агент.
СТУДІЯ – холодильник.
ХРОНІК – любитель хрону.
Василь ВЕРБЕЦЬКИЙ.
Вінницька обл.

Якщо істина у вині, то

непитущі

ніколи

її

не

спізнають?
Ì Якщо можна читати між
рядками, то навіщо тоді
слова?

• ГУМОРЕСКА

Мал. Віталія ГРІНЧЕНКА.

Ввічливість на півмільйона
АДИВИВШИСЬ на довгоногу
З
блондинку, я не встиг загальму
вати і в'їхав своїми старенькими
"Жигулями" прямо в зад "Мерседе
су" із затемненими стеклами. Я по
холов: "Або відразу пристрелять,
або все життя розплачуватися дове
деться".
З іномарки виліз молодий здоро
вань і попрямував до мене.
– Вибачте, – неголосно сказав він
і поцікавився: – Ви дуже постражда
ли?
– Ннні, – цокаючи зубами, про
мимрив я.
– З вами справді все в порядку? –
знову тихо запитав молодий здоро
вань.
– Ссправді, – відповів я дещо
впевненіше, хоча мене не полишала
думка про те, що незабаром я втра
чу свою квартиру.
– Ось вам півмільйона, купіть собі
нову машину, – він дістав зза пазу

Шкільний
куточок
Усмішки
Учителька географії оголошує:
– А зараз запитання на дванадцять
балів: чому європейський час випе
реджає американський?
Один з учнів підіймає руку.
– Ну, Петренко, скажи нам, чому єв
ропейський час випереджає?
– Тому, що Америку відкрили пізніше!

***
На уроці біології учениця каже:
– Зазвичай довжина дорослого кро
кодила від голови до хвоста становить
п'ять метрів, а від хвоста до голови –
сім метрів.
Учитель:
– Ти хоч думаєш, що говориш?! Та
кого не може бути!
– Може. От, наприклад, від понеділ
ка до середи – два дні, а від середи до
понеділка – п'ять!

***
Учитель розповідає:
– Цифри ми взяли в арабів, кален
дар – у візантійців, а монету та банків
ський чек запозичили в італійців. Хто
ще знає подібні приклади?
– Я, – відповів Вовочка. – Телевізор
ви взяли у маминого брата, а гроші,
щоб купити машину, позичили в дядь
ка Степана.

хи кілька товстих пачок купюр і кинув
мені на коліна.
Нічого не розуміючи, я машиналь
но поклав пачки собі за пазуху.
– Дякую! – задоволено прошепо
тів він. – А тепер всього доброго!
Він уже хотів піти, але я міцно схо
пив його за рукав:
– Скажіть, будь ласка, а з вами все
в порядку?
– У повному, – кивнув він. – Не
хвилюйтеся, все гаразд. Ще раз вам
дякую! Радий був познайомитись!
Ввічливий здоровань знову хотів
піти, однак я продовжував тримати
його за рукав.
– Вибачте, ви часом не хворі?
– Ні, не хворий, – він обережно,
але наполегливо відірвав мою
п'ятірню від свого рукава. – Всього
найкращого! Здоров'я вам і вашим
близьким!
Здоровань сів у свою розкішну
іномарку з пом'ятим багажником і

Сатиричні мініатюри

Поспішив
Коли прийшов зі школи внук,
Дідусь щоденник взяв до рук:
– За віщо двійку ти схопив?
– За те, що швидко відповів...
– За те, що швидко? – гримнув дід. –
За це ж "відмінно" ставить слід!
– Та що ви, діду, кричите?
Сказав я швидко, та не те...
Грицько БОЙКО.
м. Київ.

Причина

Якось каже батько сину:
– Ти чого постриг чуприну?
– В нас же новий вчитель, тату.
Ще не знає, як всіх звати.
Лиш почне усіх питати,
Враз мене: – Ану, патлатий,
Першим йди відповідати.
Віктор НАСИПАНИЙ.
м. Тернопіль.

поїхав далі. Проводжаючи поглядом
від'їжджаючий "Мерседес", я мимо
хіть запам'ятав його номер.
По дорозі додому мої "Жигулі" то
рохтіли розбитим капотом, але я не
звертав на те уваги. Мене перепов
нювали емоції: "Таке треба розпові
дати друзям, знайомим, дітям, ону
кам, правнукам! Якими всетаки
ввічливими й щедрими іноді бува
ють багаті люди! Втім навряд чи в та
ке хто повірить... "
Наступного ранку, збираючись на
роботу, я краєм вуха слухав новини
місцевого телебачення. Коли ж ді
йшло до кримінальних пригод, то я
ледь не похлинувся кавою. Бо ді
знався, що вчора на викраденому
автомобілі невідомі бандити вивезли
з пограбованого банку сто мільйонів
готівкою. Номер автомобіля був ме
ні, як кажуть, знайомий до болю…
Антон МАКУНІ.
(Із циклу "Не було б щастя…").

Дозволив
Перше вересня –
І знову
Біля школи діти.
Всі одягнені святково,
Всі тримають квіти.
– Ну й троянди у Миколи!
О, як їх багато! –
Оточили дружним колом
Школяра дівчата. –
Де вдалось
Такі дістати?!
Це ж не квіти – мрія!
– Я нарвав їх біля хати
Дідуся Андрія.
Сам дідусь
Мені дозволив
(Учень посміхнувся):
Біг за мною
Аж до школи –
Лиш потім вернувся.
Василь ШАРОЙКО.
Херсонська обл.

Всяка всячина
 У новому навчальному році в елітних школах будуть запроваджені глянцеві клас
ні журнали.
 Першокласник Сидоренко отримав одинадцять років шкільного режиму з конфіска
цією дитячих іграшок.
 Твір на тему "Завтра у класного керівника ювілей. Що подарувати?" плавно пе
рейшов у диктант.
 Як засвідчило опитування учнів, вони вважають добрими тих учителів, які лише пи
шуть зауваження у щоденник, а злими – тих, які ще й батьків викликають до школи.
 Завгосп, який щомісяця на ремонт школи збирав гроші з батьків учнів, покаявся і пі
шов у монастир. Тепер він на ремонт храму збирає гроші з прихожан.
Мал. Світлани ІЛЬЇНОЇ.

***
Мати говорить синові:
– Павлику, ти не забув, що тобі тре
ба робити уроки?
– Не забув. Зараз додивлюся теле
фільм і сяду за підручники.
– Так це пізно буде! Скоро вже північ
настане.
– Мамо, ти ж сама казала, що вчити
ся ніколи не пізно…

Навмисно не придумаєш
" У приміщенні свого будинку по
міщик Плюшкін влаштував секонд
хенд".
"Вирішивши привчити дітей до
самостійності, Іудушка Головльов
пустив їх по світу".
"Вершник хоч і сидів на коні, але
якось не полюдськи".
"Іноді Христя думала так, як і
всі кріпачки, а іноді головою".
"Кохання його так захопило, що
він навіть забув про свої монологи".
(З учнівських творів).

Оголошення
"Конфіденційна послуга для школя
рів! Швидко і якісно виготовляємо фак
симіле з підписом батьків. Дешево".

– Глянь: було три – один упав!

Наша консультація
Чи можна в учнівському документі виправити помилковий запис, який
вчителька зробила червоним фломастером?
Вася Шаламай, 3Б клас, школа № 25.
Васю, наскільки ми зрозуміли, ти маєш на увазі свій учнівський щоденник, у
якому вчителька щось помилково написала. Такот, ми не радимо виправляти її
помилку. Поперше, це буде неповага до вчительки, а подруге, написане чер
воним фломастером дуже складно виправляти. Буде помітно. Тож найліпший
вихід – акуратно вирвати зіпсовану сторінку.

Без слів.

Іронізми
9Іронія долі: медовий місяць по
чинається з вигуків "Гірко!"
9Ніщо так не полегшує пробле
му вибору, як його відсутність.
9Щоб молодість знала, винай

ПрЕслів'я
Ô Лети з привітом, вернись ро
зумним!
Ô Без сорочки ближче до тіла.
Ô Семеро ждуть одного з пляш
кою.
Ô Що заважає танцюристу, те до
помагає співаку.
Богдан ЧУРКО.
Сумська обл.

Маленькі хитрощі

Якщо робочий день становить
8 годин, у годині – 60 хвилин, а в
хвилині – 60 секунд, то вам по
трібно дорахувати до числа
28 800 і спокійно йти додому.

шли Інтернет, а щоб старість
могла – віагру.
9Хто вибирає серцем, тому
потрібен не кардіолог, а психіатр.
9На крутих поворотах історії
останнє гузно може стати пер
шим лицем.
Юрій МЕЛІХОВ.
м. Полтава.

• БАЙКА В ПРОЗІ

Не рівня
Шакал підійшов до Лева і каже:
– А давай поб'ємося!
Лев на цю пропозицію навіть ву
хом не повів. Тоді Шакал почав
погрожувати:
– Я зараз піду і всім розповім,
що ти злякався!
Позіхаючи, Лев розважливо від
повів:
– Краще нехай дурні осудять ме
не за боягузтво, ніж розумні будуть
зневажати за бійку із шакалом.
Фелікс КРИВІН.
м. Ужгород.

• БУВАЛЬЩИНА

"І щоб тихо мені!"
Л

ЕОНІД УТЬОСОВ, якому в
молодості довелося висту
пати в ролі конферансьє, з пова
гою ставився до цієї категорії
артистів й охоче розповідав про
них. Зокрема, як приклад справж
ньої майстерності конферансьє
він пригадував святковий кон
церт в Одеському порту. Було це
на початку тридцятих років ми
нулого століття, тож і публіка
зібралась відповідна – здебіль
шого вантажники і биндюжники.
Виступи артистів вони сприйма
ли загалом схвально, але надто
вже галасливо: шум, регіт, вигу
ки, солоні слівця…
Тож, коли конферансьє піді
йшов до молоденького со
ром'язливого піаніста і попере
див, що підійшла черга його
виступу, переляканий музикант
категорично заявив:
– Я на сцену не вийду! Не ви
йду! Ви тільки гляньте на публі
ку: вони ж не слухатимуть кла
сичну музику, тупотітимуть нога
ми і свистітимуть… Який жах,
Боже мій!

Конферансьє, старий вовк
одеської естради, поблажливо
посміхнувся і підбадьорливо
поплескав піаніста по плечу:
– Я кажу, а ви запам'ятовуйте:
слухатимуть усі! Головне – як по
дати номер. Станьте між куліса
ми і дивіться!
Конферансьє твердим кроком
вийшов на сцену й вигукнув:
– Ша! У мене загадка для вас!
На паркані написано слово з
трьох букв, починається на "хе".
Яке це слово?
У відповідь зал хором захопле
но загорлав добре знайоме всім
слово. Конферансьє докірливо
похитав головою:
– Ні! Таки ні, щоб ви пропали!
Це слово – хам! А тепер, босяки,
сюди вийде знаменитий на всю
Одесу піаніст Лазар Саксон
ський, і ви почуєте "Місячну со
нату" Бетховена. І щоб тихо мені!
Чи варто говорити, що під час
виконання сонати в глядацькому
залі панувала цілковита тиша?..
Григорій ГОЛУБЕНКО.
м. Одеса.

Êîðèñíà ïîðàäà
Коли не знаєте, за що братися, візьміть
ся за ум.
Архів “зорянського” гумору – на сайті
www.zorya.poltava.ua

