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 ІЗ СЕРБСЬКОГО ГУМОРУ

Сезонна модель уряду
ІДКОЛИ не було у нас урядової
В
кризи? Мабуть, уже кілька міся
ців.
А між тим, ми не можемо жити без
криз, як жінки не можуть жити без
зміни моди. Адже ви погодитеся, що
жодна жінка не може уявити собі, як
можна ходити другу весну поспіль в
одному і тому ж платті. Ось так само
і ми! Скажіть самі, хіба нас може
влаштувати уряд, який ми терпіли
минулої осені? Політика у нас – мо
дна, тому й уряд повинен бути мод
ним. У всякому разі зимовий, весня
ний, осінній і літній уряди повинні
бути обов'язково. Адже не можна
витримати восени той самий уряд,
який служив нам влітку.
До речі, в нас цілком окупиться
видання журналу мод, у першій час

тині якого розповідатиметься про
внутрішню і зовнішню політику, а в
другій – про жіночі моди. Таким чи
ном ми отримаємо моделі різних се
зонних урядів. І не тільки моделі уря
дів, а й їх програми.
Так, наприклад, зимовий уряд міг
би взяти на себе важке і суворе зав
дання – випустити якунебудь нову
державну позику або, скажімо, об
класти народ новим податком.
У весняного уряду має бути вже
інше завдання. Він повинен вести з
більшим чи меншим успіхом дипло
матичні переговори з різними дер
жавами. Адже зазвичай навесні сі
ють насіння рослин і в різних випад
ках досягають більших чи менших
успіхів. Треба, щоб і політика відпо
відала різній порі року.

 МАЙЖЕ З НАТУРИ

 ЖАРТ

Çà ³ ïðîòè

Запитаннячка
Кельти настільки вірили в без0
смертя, що позичали гроші з умо0
вою повернення їх на тому світі.
Чому б нам не запозичити таку
гарну традицію?

Обмiн люб'язностями
У

ПІД'ЇЗДІ багатоповерхівки в очіку
ванні ліфта зустрілися два сусіди.
Один, який мешкає на п'ятому повер
сі, з ранку до ночі у своїй квартирі
щось довбає кувалдою. Інший, той, що
на четвертому поверсі, весь час щось
пиляє електропилкою“болгаркою”.
Обмінюючись важкими поглядами
зпід лоба, обидва ледь стримують
свої емоції, але мовчать з останніх сил.
Першим починає діалог той, що знизу:
– Судячи з вашого погляду, ви хо
чете мені щось сказати?!
– І що, на вашу думку, я хочу сказа
ти?! – запитанням на запитання від
повідає сусід.
Його очі стають такими, які бува
ють хіба що у бика при вигляді черво
ної ганчірки.
– Ви самі прекрасно знаєте, що! –
відповідає інший, вовком поглядаючи
на власника кувалди.
– Нічого я не знаю і знати не хочу,
а от ви точно хочете мене обізвати
нехорошим словом...
– Це яким же?! Може бути, ви його
назвете?!
– Ні вже, краще я промовчу ...
– Так ви боїтеся його вимовити?!
– А з чого це ви взяли – що воно

Мал. Олексія БУЛАТОВА.

Будить жінка чоловіка
Серед ночі: – Уставай,
Щось роби! Біда велика –
Злодій лізе у сарай!
– Що це ти верзеш, Марисю?
А Марися: – Я верзу?!
Та в вікно он подивися –
Хоче викрасти козу!
Покрутився муж у ліжку:
– Я то вийду, я то – за.
Але
хто тобі миліший –
Чоловік твій
чи коза?
От подумай –
зараз встану,
Вийду я, зборовши страх.
А злодюга
із нагана
Прямо в серце – трах0бабах!
Або з маху
дрюком
вгилить,
Що й не охну, й не моргну,
І – хана! Копай могилу
І готуй вінки й труну!..
Ні, то фінкою приріже
І вкоротить вік мені...
А тепер
сама вирішуй:
Чоловіку жить
чи ні!
Жінка – в ревище, у сльози,
Як захлипа: – Милий мій,
Пропади вони, всі кози!
Тільки ти щоб був живий!..
Чоловік кахикнув гордо:
– Що ж, Марисю, й тут я – за.
Не коза ж тебе пригорне,
Й поцілує – не коза.
То ж чого журитись, нащо?
Заробляю ж гроші я.
Купимо козу ще кращу,
Перепілочко моя...
А на ранок–
радість в хату:
Є коза, нехай їй біс!
То в пітьмі
заночувати
П'яний кум в сарай заліз.
Іван НЕМИРОВИЧ.

Літній уряд повинен бути зовсім
легким. Кабінет Міністрів треба
сформувати з людей, хворих на рев
матизм та ішіас, які мають проблеми
з нирками, шлунком тощо. Щоб
влітку більшість міністрів виїжджала
на курорт лікуватися і цим самим
відчутно полегшувала уряд. Жіноче
літнє плаття легке і повітряне, ось і
літній уряд повинен бути легким і
повітряним. Дмухнеш на нього, і він
розлітається, мов пух.
Восени потрібен спеціальний
осінній уряд, здатний витримати ко
ливання температур. Я думаю, що
для нас не буде труднощів створити
уряд, який коливатиметься між ви
сокими і низькими температурами.
Було б найкраще влаштувати так,
щоб уряд формувався в залежності
від сезону, чи не так?
І це я вам пропоную як щось нове,
ніби у нас цього немає.
Браніслав НУШИЧ.

погане? Може, я навпаки, хотів поба
жати вам здоров'я, яке у вас помітно
похитнулося...
– Якщо воно і похитнулося, то в
цьому цілком ваша заслуга! Довбає
те там цілодобово незрозуміло що...
Задовбали вже всіх...
– А від вашої “болгарки” ні вдень ні
вночі спокою немає… Я не хочу навіть
розмовляти з таким...
– Яким саме?! Що ж ви не догово
рюєте?!
– Ви і так знаєте, яким ви є. Всі в
будинку знають, а ви не знаєте... За
питайте будького – і вам скажуть...
– Це про вас всі говорять таке, що
не приведи Господи…
– Ну, це вже образа!
– А що я такого сказав?!
– Ви хотіли сказати, що я...
– Але я ж цього не сказав, а ось ви
про мене подумали, що я...
– Нічого я не подумав, це ви самі
так про себе подумали...
Але тут підійшов ліфт.
– Ви ще відповісте за свої слова!
– Ви теж…
На тому й розійшлися. А хвилин че
рез десять зверху почулися глухі уда
ри кувалди, а внизу пронизливо за
вила електропилка…
Леонід СОКОЛОВ.
м. Харків.

Гідрометцентр
повідомляє
Більш точно про зав
трашню погоду буде ві
домо післязавтра.

Маленькі
хитрощі
Якщо ви носитиме
на два розміри біль
ший одяг, то всі будуть
думати, що ви дуже
схуднули.

Іронізми
Найлегше домовитись тоді, коли
тримаєш язик за зубами.
Далеко піде той, хто далеко не за
ходить.
Поки одне зло бореться з другим,
третє вважає себе за добро.
Любити правду легше, ніж вислов
лювати.
У собаки цінують не тільки здат
ність гавкати, а й уміння не робити
цього.
У кожного своя думка, але не в
кожного вона власна.
Істину шанують усі, але не всім во
на потрібна.

Які ж то треба мати права, щоб не
мати обов'язків!
У декого ввічливість – добре відре
даговані грубощі.
Дурні існують для того, щоб підтри
мувати у належній формі розумних.
Не розправляй крила у вузькому
місці.
Вселенський парадокс: усі люди
народжуються людьми, але не всі ни
ми помирають.
Друзі бувають близькі, далекі й не
далекі.
Небезпечно бити себе в груди, як
що за пазухою камінь.
Не все, що спадає на розум, має
до нього стосунок.
Леонід СУХОРУКОВ.
(Із книги "Наодинці з думками").

Народні усмішки
В аптеку забігає розлючена тітка
й обурено кричить:
– Що ви мені вчора підсунули?!
Це не зубна паста, а справжня от
рута!
Аптекарка заспокоює:
– Даремно ви так хвилюєтесь. Ви
ж все одно будете її випльовувати…

***
Суддя докірливо говорить під
судному бомжу:
– Як вам не соромно? Добра ба

 САТИРИЧНІ МІНІАТЮРИ

Нестатки
Чом це ми такі нужденні?
Тільки й чути зойки ці:
віє вітер у кишені,
ні копійки в гаманці…
Від скиглінь нема рятунку,
всяк мотивчик свій веде:
от, мов, порожньо у шлунку,
в гардеробі і т.д.
І під зойки ці тривожні
запитання виника:
чом на голову порожню
в нас
ніхто
не наріка?!
Василь ШУКАЙЛО.
Черкаська обл.

Меню
За столом Іван дружину
Уколов докором:
– Годувати одним й тим же
Чи тобі не сором?
Вже два тижні запах курки
Висить у повітрі.
Скоро пір'я рости буде
На моїй макітрі.
– Не збивай мене, коханий,
З вірної дороги.
Чи ти хочеш телятину,
Щоб виросли роги?
Василь ТИТЕЧКО.
Рівненська обл.

Корисна порада
(чоловікам0ловеласам)
Якщо вже вирішили завести кохан
ку, то знайдіть таку, щоб з нею не со
ромно було потрапити на очі дружи
ни!

буся дала вам здобну булочку, а ви
старенькій каменюкою розбили вік
но квартири!
– Я не кидав камінь!
– А чим же вікно розбили?
– Так тією ж булочкою…

***
– Ви не підкажете, як краще
пройти на базар?
– Можна прямо, можна наліво
звернути, але краще всього йти ту
ди з грошима…

Чи знаєте
ви, що:

... автомобілі уночі голосно ви
ють, бо думають, що їх господар
загубився;
... коней на переправі міняють,
але за дуже невигідним курсом;
... у нас зазвичай традиційно є
два варіанти розвитку подій –
найгірший і малоймовірний;
...мораль відомої байки Крило
ва полягає в тому, що, тільки
втративши сир, можна здобути
свободу слова;
... на скрижалі Завіту була тіль
ки одна заповідь: "Не з дієслова
ми пишеться окремо. Наприклад:
не убий, не вкради, не чини пере
любу тощо";
...недопите спиртне свідчить
про нездорову атмосферу в ко
лективі;
...парашут заважає розправити
крила;
… тільки досягнувши мети,
можна зрозуміти – наскільки ти
промахнувся;
… хто докопується до істини,
той обов'язково риє комусь яму;
… костюм олігарха може про
годувати ціле село протягом од
ного року;
… чиновники розмножуються
діленням;
…совість придумали злі люди,
щоб вона мучила добрих;
... "учитися, учитися і ще раз
учитися!" на практиці означає
один іспит і дві перездачі;
…якби в печінки були руки, во
на б задушила горло.


"Навчу будьякій іноземній мові на базі англійської".
"Обміняю "Тойоту" (в угоні з березня 2012 року) на іномарку пізнішого
угону (бажано 2014 року).
"Професійний кінорежисер зніме на відеокамеру подружні розлучення,
сімейні скандали і бійки. Пам'ять на все життя".
"Ювілей директора кінотеатру відбудеться о 10.30, 12.40, 15.55 та
19.00".
"Познайомлюсь для романтичних стосунків із перспективою створення
сім'ї. Коротко про себе: скромний, без шкідливих звичок, умію спорудити
шалаш".

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

