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ЖАРТУЮТЬ
ЗНАМЕНИТІ

ПІД КАРУЗО
У зеніті своєї слави Енріко Карузо був такий популярний, що молодь наслідувала його
у всьому: в манері ходити, розмовляти та навіть
зачісуватись.
Одного разу, коли видатний тенор зайшов
у перукарню, щоби його підстригли, як звичайно, «під Карузо», перукар, уважно подивившись на нього, сказав:
— Пробачте, сеньйоре, але ця зачіска може
так зіпсувати Вашу зовнішність, що я, мабуть,
не візьмусь за таку роботу...

ШКОДА
Коли у 1805 році у Франції поширилася чутка про смерть композитора Йосифа
Гайдна, паризькі шанувальники вирішили організовувати траурні збори, присвячені його
пам’яті. Гайдн, довідавшись про це, поспішив
їм написати:
«Я безмежно вдячний шановним панам за
організовані збори з нагоди моєї смерті. Шкодую, що не можу особисто взяти в них участі
й диригувати при виконанні траурного маршу
за упокій моєї душі».
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•• Мудра

думка відрізняється від дурної тим,
що у першої завжди є автор.
•• Є люди, які, здається, ніколи не скидають
маску — навіть на маскараді.
•• Відкрив душу і вжахнувся: невже це я?
•• Невже казатимуть: Будинок культури —
пам’ятка ХХ століття?
•• Колись наші діди жили від п’ятирічки до
п’ятирічки, тепер наші діти — від виборів
до виборів.
•• «Мобільники» значно зменшили кількість
поїздок дітей до батьків.
•• Хобі нашої влади — подавати надії.
•• Зараз привід для свята знайти значно легше,
ніж забезпечити саме святкування.
•• Перехідний період перехідного етапу у перехідний час.
•• Сімейний човен намагався триматись берега.
•• Хто дочекався усмішки Фортуни, той вже
пішки не ходить.
•• Якщо розуміти одне одного з півслова, то
невже весь час доведеться мовчати?
•• Дорогу здолає і той, хто не виходить з автомобіля.
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•• При

наявності стількох партій виборчий
бюлетень невдовзі нагадуватиме скатертину.
•• Життя нас часто робить такими, якими б ми
не хотіли бути.
•• Дайте мені точку опори і я... вип’ю ще грамів двісті...
•• Є — мрії, і є — рожєві мрії.
•• З оголошення: «Самотній чоловік познайомиться з самотньою жінкою для самотнього
життя».
•• Кожне покоління батьків вважає: не ті тепер діти.
•• Ох і часи настали ніде й в черзі постояти!
•• Та скільки можна їхати на ті Канари? До
тещі хочу!
•• Парадокс: мислив тверезо у нетверезому
стані.
•• Якщо « Вхід суворо заборонений», то,
може, хоч вихід — вільний?
•• Критичний день: можна всіх критикувати?
•• Вихід у люди стає дедалі дорожчим.
•• Усі вносять пропозиції, а коли ж їх винесуть?
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Хамса — неповнолітній грубіян.
Ханига — подружка хана.
Хаос — «сміх» ос.
Хвилювання — шторм на морі.
Хижак — мешканець хижі.
Хітон — найпопулярніша пісня.
Хорда — художній колектив.
Хроніка — овочева рослина.
Хроніка — страва з хрону.
Хустка — жителька Хуста.

Ц
Ціп — скликання курчат.
Цюкання — догляд поросят.

Ч
Чайка — посуд для чаю.
Чайнворд — вечеря з самоваром.
Чайхана — відсутність чаю у продажу.
Чарка — перекриття в архітектурі.
Чеканка — побачення.
Чекушка — деталь гранати.
Червінець — літній місяць.
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Четвертак — день тижня.
Чинник — табель про спеціальні звання.
Чистотіл — людина після лазні.

Ш
Шансон — той, хто скористався удачею.
Шаповал — акція з реалізації шапок.
Шарада — гра в більярд.
Шарманка — приваблива жінка.
Швабра — настінна лампа.
Шестерня — сім’я з шести осіб.
Шинель — духи з Франції.
Шинок — склад відпрацьованих шин.
Шипшина — пробита шина.
Шкідник — водій «Шкоди».
Штатив — коло працівників.
Штовханина — тренування зі штовхання
ядра.
Штопор — голка.

Щ
Щириця — щира жінка.

Ю
Юнкер — молодий керівник.
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