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ЗАЛ ГРАЙЛИВИХ АВТОМАТІВ.

ЇЖА ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ.

СВИСТИВАЛЬ.

СПОНСОРАМ – ВЕЛИКЕ СПОНСИБІ!

Флоріан БОДНАР.

м. Чернівці.

Адвокат на  побаченні зі своїм клі4
єнтом:

– Я ознайомився з вашою кримі4
нальною справою і поки що не бачу
для вас пом’якшувальних обставин.
Адже ви пограбували дев’яносто
дев’ять громадян… 

– Ну4у4у… Слухайте, я ж міг сто
пограбувати, але не пограбував!

* * *
– От скажи, друже, як ти примуд4

ряєшся вже десять років з дружи4
ною жити і жодного разу ви не сва4
рилися! В чім секрет?

– А ми наступного дня після ве4
сілля домовились і встановили чер4
говість: один день дружина робить,
що вона хоче…

– Он воно що: один день – вона, а
на другий день – ти… 

– Роблю так, як дружина хоче. 

І ТРЕБА ж було Миколі Бовтику по4
просити прощення у дружини. Ра4

ніше цього ніколи не робив, а тут
раптом піддався спокусі. Ну, день
такий. Прокашлявшись, він смирен4
но нагнув голову перед благовірною
і улесливим голосом сказав:

– Благаю тебе, Маріє Іванівно,
прости мене!

Та від подиву на якусь мить навіть
втратила дар мови. Оговтавшись,
запитала:

– За що?!!
– А за все! – весело засміявся Ми4

кола, задоволений тим, яке вражен4
ня він справив на дружину.

– Так4так... – зацікавилася Марія,
впершись руками в боки. – Вирішив
покаятися?

– Та ти що, Марусю?! Сьогодні ж
Прощена неділя! Всі прощення про4
сять.

– Але ти ж раніше ніколи не про4
сив!

– Ну4у, якось воно навіть на думку
не спадало…

– Ага! Не спадало, говориш? Ти
краще скажи: не було за що. А тепер
провину за собою відчув?

– Та яка там провина? Чистий я
перед тобою!

– Тоді чому вибачаєшся?
– Я ж пояснюю – день такий! На4

родна традиція.
– І ти спеціально чекав цього дня,

щоб гріхи свої замолити! Нашкодив,
а тепер вибачення просиш! Та4а4ак!
І хто ж вона?

– Ти про кого?
– Сам знаєш!
– Уяви не маю.
– Та, яку ти вважаєш кращою, ніж

я, твоя законна дружина. 
– Та годі тобі! Ніколи я ніяку... щоб

тебе краща… Тьху ти, чорт! Язик уже
заплітається… Може, вистачить про
це?

– Ні, не вистачить! Хоч би про ді4
тей подумав!

– Та причому тут діти?!! Я ні в чому
не винен!

– Тоді чому вибачаєшся?
– Я ж кажу, що всі сьогодні... Ось і

я вирішив...
– Всі? А якщо всі почнуть битися

головою об стіну? Ти теж будеш?..
Раптом задзвонив телефон. Схо4

пившись за слухавку, мов за рятів4
ний круг, Микола почув до болю зна4
йомий тещин голос:

– Здрастуй, дорогий зятьок!
– Здрастуйте, мамо, – придушено

пробелькотів Бовтик.
– Прости мене! – скорботним то4

ном промовила теща. 
– За що? 
– За все! 
– Не пробачу!!! – прошипів зять і

кинув телефонну слухавку.
Валентин ЧЕМЕРИС.

м. Дніпро.

Прощена неділя

Запитаннячка
Який гвинтик не мріє про те, щоб гайки були туго затягнуті?

Чому зростаючі на очах люди часто стають більмом для інших?

Народні усмішки

ІІррооннііззммии
•Коли вибирають дальтоніки, то до влади приходять хамелеони.
•Якщо у вас вистачає гумору сміятися над своїми негараздами, то у вас

завжди буде привід посміятися.
•Інтелігентна людина може всю ніч переживати через те, що дурню й не

снилося. 
•Ваші штани важливіші, ніж ваша дружина, бо існує чимало місць, куди

можна піти без дружини й куди без штанів не підеш. 
•Людина на все здатна! І це більше всього насторожує.
•Якщо тверезо дивитися на реалії, то мимоволі хочеться випити. 
•Для природи особливо небезпечні люди, яким кортить зрушити гори і

повернути течію рік у протилежному напрямі. 
•І гвіздок програми буває тупим.
•Найчастіше вилітають з голови людей чужі крилаті слова. 
•Ніщо так не заважає насолодитися життєвими спокусами, як саме

життя. 
Віктор СЯБРО.

Сумська обл.

Корисна порада
Якщо у вас, крім скромності, немає інших достоїнств, то краще її

не показувати, бо вона буде недоречною.

МОЛОДИЙ фермер одружився й узяв собі жінку з міста, як у селі ка�
жуть, городську. Зрозуміло, що новоспечена фермерша була в пи�

таннях сільського господарства, що називається, ні в зуб ногою. Проте,
слід віддати їй належне, потроху вникала в суть нових для себе проблем і
згодом набралася досвіду. А на самому початку цього набирання досвіду,
кажуть, трапилося з нею таке.

Оскільки господарство спеціалізувалося на тваринництві, у фермера
був відносно невеликий корівник – на 120 голів. Питання продовження ро4
ду поголів'я добросовісно виконував племінний бугай Яшко. Та він серйоз4
но занеміг, і довелося бідолашного відправити на бойню м’ясокомбінату.

Увечері того ж дня три корови пішли в загул, тобто їм украй треба було
до бугая. А позаяк свого вже не було, а в сусідів, як вважав фермер, бугай
слабенький, господар звернувся в районний центр штучного запліднення.
Звідти обіцяли негайно прислати спеціаліста. І як на те, самому фермеро4
ві треба було їхати в обласний центр у термінових справах. От він і гово4
рить своїй молодій дружині:

– Сьогодні сюди приїде запліднювач.
– Це той, що замість бугая?
– Еге ж, саме той. Ходімо, покажу тобі, яких корів треба обслужити.
Зайшли вони до приміщення, чоловік показує на корів:
– Ось цю, цю й оцю. Запам'ятала? 
Дружина не дуже впевнено кивнула головою. І фермер, щоб вона нічого

не переплутала, біля кожної корови, яку треба запліднити, на стовпчику
забив по цвяшку. І поїхав з дому.

Приїжджає спеціаліст зі штучного запліднення – огрядний чоловік з не4
величкою валізою. Запитує хазяїна.

– Його немає, – каже дружина, – але я в курсі справ. Йдіть за мною.
Зайшли вони до корівника, жінка показує спеціалістові, як і навчив чоло4

вік:
– Ось цю, цю й оцю!
– Зрозуміло, – відповідає спец. – О, а для чого тут цвяхи забиті в стовп4

чики?
– Ну, – ніяковіючи, відповідає початкуюча фермерша, – мабуть, щоб ви

на них свої штани вішали.
Коли до спеца дійшло, як молодичка уявляла собі цю процедуру, він так

реготав, що довго не міг почати роботу…
Валентина МАНЖУРА.

Вінницька обл.

Для чого цвях тому,
хто замість бугая?

Підступний
трюк

Одного разу Лебідь, Рак і Щука
Сукупний бізнес вирішили втнуть,
Домовившись утрьох, – нехитра 

штука – 
Тягати воза скрізь, куди пошлють.
Послали їх на поле гній возити.
Потрібне діло, що там говорити.
Отож впряглися.
Рак бадьоро свиснув:
Враз кожен піднатужився,

натиснув,
А позаяк при силі всі були,
То легко з місця воза потягли.
Вже дві версти чи й більше

відмахали,
Аж раптом...
– Стій!!! – 
сердито пролунало.
– Вам хто дозволив цей підступний

трюк?! – 
На бізнесменів кинувся Віслюк. – 
Ви тут наробите такого, дай вам

волю...
Ні, я цих витребеньок не дозволю!..
Мовчать!!!
А як спокійно та без лайки:
Є циркуляр відомий, в формі

байки,
Підписаний ще Глібовим Л.І.,
Щоб ви цей віз урізнобіч тягли!
Тож і тягніть:
хто вгору, хто в ставок,
Бо не було ще інших вказівок.

* * *
Те, що Віслюк – затятий бюрократ,
Стоїть всьому новому на заваді,
Відомо, та й описано стократ,
А я – про інше в цій своїй баладі:
Вже час новий, новий суспільний 

лад,
А віслюки, куди не глянь, – при

владі. 
Микола БІЛОКОПИТОВ.

Запорізька обл.
Реклама. Оголошення

“Міняю дорогого друга на дешевшого, з доплатою”. 
“Продам імпортний бінокль. Кольоровий”. 
“Віддам кінці в надійні руки!”
“Наступної суботи в місті буде відключена гаряча вода. Прохання

заздалегідь запастися гарячою водою!” 
“У сховище конфіскованих продуктів потрібен товароїд”. 
“Адміністрація банку попереджає: “У приміщенні нашого банку суворо

забороняється свистіти!”

ПрЕслів’я
У нього ще не обсохла навіть

локшина на вухах. 
Хто з мечем прийде, той в орало і

отримає! 
У гостях добре, а вдома ще гірше. 
У ногах і рогах правди немає. 
Біс у ребро борозни не зіпсує.
Баба з возу – і кобилі легше, і вовки

ситі.
Денис СТЕПУРА.

м. Кременчук.
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