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АНЕКДОТЫ

Едуць у адным купэ цягніка студэнт і стары дзед. Дзед  пы-
таецца:

– Што ты ясі?
– Камсу, – адказвае студэнт, – ад яе розуму набіраюцца.
А дзед еў сала. Тут студэнт прапанаваў абмяняцца, і стары 

пагадзіўся. Еў, еў дзед, а потым і кажа:
– Студэнт, мабыць, ты мяне падмануў. 
А студэнт адказвае:
 – Бачыш, я казаў, розуму набраўся.
(Яцыны Астр.)

– Хадзем, Пятро, на рыбалку! 
– Ды я ж не ўмею лавіць рыбу! 
– А што там умець: налівай ды выпівай. 
(Яцыны Астр.)

Прыходзіць адзін чалавек да другога і кажа: 
– Кум, забі дзюру, шашкі лазяць у твой хлеў. 
А кум як забіў, так сабакі палезлі. 
(Яцыны Астр.)

Глухі вязе на кірмаш прадаваць гусей. Ехаў праз вёску, на-
сустрач выйшаў знаёмы мужык і кажа яму:

– Дзень добры, пане!
– Вязу гусі на пшэдане. 
– А як здароўе жонкі, дзеці?
– Прывязаны, не палеці.
(Яцыны Астр.)

Прышла адна кабета да ксяндза і  пытаецца, што бывае ў 
касцёле, калі сапсуеш паветра. А ксёндз ёй кажа:

– Добра, адпускаю твой грэх, але ты прынясі за гэта курыцу. 
Я таксама як-калі магу гэта зрабіць, але гэта невялікі грэх.

Прайшло колькі часу, а кабета не нясе курыцу. Тады на адной 
імшы ксёндз на амбонцы і заспяваў:

– Папярдошка, папярдошка, а дзе твая какошка?
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А кабета і адказвае:
– І ты – пане-бздару, ходзіш каля аўтару.
(Яцыны Астр.)

У аднаго пана прапаў баран. Ён паслаў сваіх пастухоў шу-
каць, даўшы ім каня. Калі яны вярнуліся, пан пытае ў іх:

– А ці знайшлі бэ-э-э-э?
А пастухі адказваюць:
– Знайшлі, але шукаючы бэ-э-э-э, страцілі іга-га-га.
                                  
(Яцыны Астр.)

Справа ў судзе:
– Ці знаеш, што красці гусей вельмі нядобра?
Злодзей:
– Але, ведаю, пане суддзя, бо яны вельмі моцна крычаць.
(Вялікае Сяло Свісл.)

Прыйшоў салдат з войска дадому. А ў вёсцы намячаецца 
калгасны сход. Бацька кажа сыну: 

– Нека там сабранне будзе. Трэ схадзіць, сынку.
Пайшлі яны, значыць, на сабранне. 
Старшыня кажа:
– Ну што, даражэнькія, калхоз развальваецца. Што рабіць 

будзем?
Усе маўчаць, цішыня. Тут салдат падымае руку, хоча ска-

заць:
– Я знаю…
А бацька яму:
– Ціха ты. Усе маўчаць, і ты маўчы.
Старшыня ізноў кажа:
– Браткі, калхоз развальваецца. Што рабіць будзем?
Цішыня. Салдат зноў парываецца:
– Можна…
Бацька яму:
– Ціха ты. Усе маўчаць і ты маўчы.
Старшыня ізноў кажа:
– Браткі, калхоз развальваецца. Што рабіць будзем?
Цішыня. Салдат рвецца сказаць.
Старшыня:
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– Ну давайце дамо слова салдату. Ён жа малады, з войска.
Салдат:
– Я ведаю, што рабіць.Трэба ляміній кляпаць, рапланы рабіць 

ды драпака даваць з гэтага калхозу.
(Іўе Іўеў.)

Настаўніца пытаецца ў вучня:
– Колькі будзе адзін дадаць адзін?
– Не ведаю.
– А што ты сёння еў?
– Кумпяк.
– Добра, а калі ўзяць да аднаго кумпяка дадаць другі, – колькі 

будзе? 
– Цэлая с...
(Каркуцяны Воран.)

Прывяла бабка хворую карову на ферму паказаць дактарам. 
Адзін ветэрынар адкрыў карове рот і пачаў глядзець, другі ветэ-
рынар падняў карове хвост і таксама паглядзеў. Адзін другога 
не ўбачылі і паставілі дыягназ – заварот кішак.

(Каркуцяны Воран.)




