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"Фармацевтична компанія гарантує бонус усім покупцям засобу для

схуднення – кілограм сала безплатно!" 
"Магазин модного взуття оголошує акцію: "Кожній тварі – по парі!"
"Продаю половину будинку за півціни. Звертатися в другій половині

дня, питати співвласника лівої половини будинку". 
"Запрошуються жваві й кмітливі дівчата для роботи у фірмі "ТРАХ/

ТАРАРАХ". Не лякайтеся, не "Гербалайф"!
"Продам бетонозмішувач на базі шасі автомобіля "КАМАЗ". П'ять кубів

бетону в подарунок! Бетон 2017 року, марки 400, майже свіжий (барабан
й досі крутиться)". 

"У всіх відношеннях нормальний чоловік хоче гарну в усіх відношеннях
жінку як ненормальний!"

Описки-
самописки

ДАМСЬКИЙ КОГО УГОДНИК.
СМАЧНА ПИЦЯ. 
ОФЧОРНА ЗОНА.

Віктор  ІГНАТЕНКО.

Чернігівська обл.

Караоке
Говорив сусід про кризу:

"До жебрацтва довела..."

А таку наїв мармизу,

Що не влазить в дзеркала!

 БАЙКИ  В  ПРОЗІ

Архів “зорянського” 
гумору – на сайті 

www.zorya.poltava.ua

Мал. Миколи ВОРОНЦОВА.

14 СІЧНЯ ц.р. виповнилося б 119
років з дня народження самобутньо/
го майстра гумористичного слова
Олександра Івановича Ковіньки.
Друкуватися почав 1926 року – з
легкої руки Остапа Вишні в газеті
"Селянська правда" була вміщена
гумореска "Містки та доріженьки".
Через два роки молодий журналіст,
публікації якого регулярно почали
з'являтися в інших часописах, став
штатним фейлетоністом газети
"Більшовик Полтавщини" (тодішня
назва "Зорі Полтавщини").

Остап Вишня і Олександр Ковінь/
ка вважали себе побратимами не
лише тому, що обидва були урод/
женцями полтавського краю, що об/
рали один і той же літературний
жанр сатири та гумору. Їхні біографії
теж дуже схожі у своєму драматизмі
– як долі талановитих українських
письменників безжалісної сталін/
ської доби. Обох оголосили "воро/
гами народу" за участь у вигаданих
терористичних організаціях україн/
ських буржуазних націоналістів і
запроторили в сибірські табори, де
Остап Вишня перебував десять ро/

ків, а Олександрові Ковіньці довело/
ся провести в неволі ледь не чверть
віку. 

Символічно, що Олександра Іва/
новича реабілітували в рік смерті
Остапа Вишні, тож Ковінька ніби
прийшов йому на зміну, щоб про/
довжувати радувати своїх співвіт/
чизників дошкульними сатиричними

і доброзичливими гумористичними
словами. Попри всі нелегкі життєві
випробування, письменницька ак/
тивність нашого славного земляка
тривала ще майже тридцять років,
за плідні творчі здобутки його ціл/
ком заслужено шанобливо величали
"патріархом українського гумору". 

У своїх фейлетонах, оповідках, мі/
ніатюрах Олександр Іванович висмі/
ював дармоїдство, казнокрадство,
аморальність, безкультур'я – все те,
чого й сьогодні вистачає скрізь і
всюди. Вміло відтворював смішне і
комічне в побуті людей. Він знайшов
власний літературний стиль, розро/
бив художню форму короткої гумо/
рески, заснованої на традиції до/
тепного народного фольклору. А
відтак мова друкованого слова
Олександра Ковіньки жива і барвис/
та, щедро пересипана народними
перлами. Водночас для його твор/
чості характерні безпосередність та
простота. Читачі "Сорочинського
ярмарку" мають гарну нагоду насо/
лодитися кількома оповідками вели/
кого сміхотворця, які ми вміщуємо
нижче.

А синок хто?
Перед тим, як віддати свою вовну

(до речі, разом із шкурою), Баран
пробекав:

– Я лізу з шкури, аби тільки син
зазнав кращої долі.

Але на що міг сподіватися син?
Адже він пішов у батька. А батько, як
відомо, був Баран.

От і будь вірним
Полкан був вірним Господареві. А

той, користуючись цим, раз у раз
нишком цькував його на Сусіда.
Щоб догодити, Полкан, забачивши
Сусіда, аж ланцюг рвав від люті.

– Молодець, молодець, так його,
недотепу, – під'юджував Господар.

Собака, звісно, горла не шкоду/
вав. Та одного дня сталося таке, що
Полканові заціпило.

Господар зустрів Сусіда на вули/
ці, усміхнувся, шанобливо зняв
шапку:

– Вітаю з підвищенням, дорогий
Сусіде. Я завжди був про тебе най/
кращої думки.

– Я ніколи не сумнівався в твоїй
щирості, – Сусід посміхнувся не
менш люб'язно, – але твій пес...

– Та сказитися б йому, горлопану!
– сердито відповів Господар. – Але
ж чи пес нам рівня? Хай собі гавкає.
Ми, люди, завжди порозуміємось.

А ще цар
Ріс на городі Горох. І треба ж бу/

ло, щоб якийсь Пастернак назвав
його царем. Горох так споважнів,
так набундючився, що аж стручки
полопалися й повисипалися.

– Цареві все можна, – підтакував
Пастернак.

І тільки темна Бараболя не розу/
міла: який же то цар, коли в нього не
всі вдома?

Іван ВЛАСЕНКО.
Сумська обл.

 Чим частіше повторюють брех/
ню, тим правдоподібнішою вона
стає.
 Від дилетанта професіонал

відрізняється лише тим, що знає, де
і в чому він помилився.
 У нас кожен песиміст вважає

себе пророком.
 У житті завжди так: винен ба/

ран, а стрижуть овець. 

 Якщо з людини виходить толк,
то нічого хорошого вже не залиша/
ється.
 Якщо в гостях було дуже гарно,

то вдома ліпше не згадувати.
 Люди зазвичай небагатослівні

– просто вони говорять одні й ті ж
слова.

Вадим КРАВЧИНА. 
Херсонська обл.

Нема кому
У нас про нашу бідність
Усі ведуть дебати,
А про життя пристойне
Нема охочих дбати...

Микола МИЦЕНКО.
Волинська  обл.  

Золоте 
весілля

В діда Гната у сім'ї
Визначна подія –
Півстоліття вже у шлюбі
Він і баба Надія.
Поз'їжджалась дітвора,
Правнуки, онуки.
Зайшов сільський голова,
Щоб потиснуть руки.
Завітали всі сусіди,
Родичі, знайомі,
Журналісти із видання

"Село на підйомі".
Добрих слів наговорили,
Щось й подарували,
Довгих років "молодятам"
Щиро побажали.
Під кінець вже журналісти
До баби звернулись:
"Ви б за діда знов.., якби
Роки повернулись?"
"За оцього? Та ви що?!
Бузувір, та й годі.
Та не знайдете такого
Більше у природі!
Ходить, бурчить, чіпляється,
Все йому не смачно.
А на мене ж задивлялись
Хлопці кращі значно.
Із ним молодість моя
Так хутенько збігла…
Я б за нього не пішла…
Я б за ним побігла".

Олексій ДОМНИЦЬКИЙ.
м. Кременчук. 

²²²²²²²²

"Смішинки з полтавської
скриньки"

Найпершу оповідку я склав іще юнаком. Підкреслюю –
зовсім юним стулив.

Тема така: у нашому селі жила гожа і вродлива моло/
диця Катерина.

Їй/їй, степова красуня! До чепурненької, гарненької
молодиці залицявся нівроку собі статний удівець.

Усе б нічого, та виникло й дивненьке: Катруся припа/
ла до вподоби і сину вдівця – двадцятирічному Степану.

Про своє невдале кохання Степан розповів мені ось
що:

– Приходжу я одного вечора до Катерини з гостинцем
– горнятко меду приніс.

До слова, в удівця була власна пасіка. 
– Зайшов, – каже Степан, – відчинив двері й став біля

порога. У хаті було темнувато, бо той поганенький кага/
нець на підвіконні далі носа не світив. Добрий вечір тобі,
Катрусю! – привітно кажу. 

– Здрастуй, Стьопо, здрастуй! Чого завітав? 
– Та!.. Приніс тобі, Катю, гостинця. Горнятко меду. Ку/

ди його поставити?
Коли це з темряви чую голос батька: 
– Став, сину, в мисник. Я вже туди і свій поставив.

***
У казанку вода кипить, а мама стоїть біля комина й ус/

но вичитує: "Отче наш, іжеєсі на небесі…" 
– Що це ви, мамо, – питаю, – Богу біля печі молитеся?
– Ні, синку, це я варю крашанки і як докажу: "даждь

нам десь, яко же і ми тобі даємо…" – значить, готово! –
крашанки зварилися.

***
Три брати, три музиканти, чудово й пречудово вико/

нують народні пісні, народні танці.
Їх питають:
– Шановні скрипалі! Ви й по нотах граєте?

Симпатичні, обсіяні сивиною, вправні скрипалі одпо/
віли:

– Ні, ми граємо більше по свайбах…

"Аргументи"
Сидимо ми у сквері. Розмовляємо. Чую, дві симпатичні

молодички, вочевидь, подруги юності дівочої, кинулися в
спогади – як воно в молодості любилося та кохалося.

Перша:
– Коли ми з Василем спізналися і покохалися, дак ти

знаєш, Оксанко, він мене кожного вечора водив або на
концерт, або в кіно.

– А мій Петро завжди вечірком мене запрошував або
до калини, або до верби.

– Таке, Оксано, скажеш – до верби. Яка там прина/
да?..

– Еге/ге, Галинко, не кажи і не говори – чудова. Міся/
ченько сяє... Соловейко тьохкає, – й, ніжненько на руках
колихаючи миле дитятко, усміхаючись, додала: – Оце ж
бачиш – третє натьохкало...

– А в мене, голубонько, одне/однісіньке...
– То ти, Галино, із своїм Василем, мабуть, не ті кіно/

картини дивилася.
***

У наш двір прийшли дві жіночки – з водогону націдити
свіженької водички. Сусідка – проти нас живе – неначе
хріну об'їлася, кинулася до водоносиць:

– Чого ви до нас прийшли воду брати? Га? Вас питаю
– яка вас завірюха у наш двір занесла?

– Хіба не бачите, води набрати. У нашому дворі водо/
гін зіпсувався.

– Води?.. Іншого місця не найшли.
Молодша:
– Тітонько! Що ви таке кажете? Великий гріх людям

води не давати.
– Так ви ж грязюки наносите!
– А хіба у вас нема грязюки?
– Еге, – сказала. – Наша грязюка – акуратніша.

 САТИРИЧНІ  МІНІАТЮРИ
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"Я покупців не обраховувала. А мо/
локо пробивала по тридцять гривень
тому, що вранці ним не торгували, а
коли стали торгувати, то попервах за/
мість молока в мене ще була в голові
сметана".

(Із пояснювальної записки).
"Тут швидко налагодили пошиття

нижньої білизни, зокрема так званих
сімейних  чоловічих трусів.  Саме вони
стали своєрідним обличчям  швейної
фабрики". 

(Із радіопередачі).
"За допущений прогул Зайченку В.А.

оголосити догану з наступним відгу/
лом".

(З наказу). 
"Хвора виписана з покращенням

здоров'я в зв'язку з тим, що по акції
турфірми вона виграла безплатну ту/
ристичну путівку в Іспанію". 

(З історії хвороби).

Запитаннячка
А може, вже час спитати

з тих, хто ні з кого ні за що так і
не спитав?
А вам не здається, що за

музику, котру замовляють олі/
гархи, платить народ?
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