
Якби не міг збирати я 
Веселого й смішного, 
Давно розпалась би душа 
Під тягарем страшного…

Добрий гумор поета-сатирика 
розповсюджувався на сторінках книг 
та журналів, під час вечорів у будинках 
культури, клубах, на урядових концертах; 
гуморески Глазового входили  
до репертуарів багатьох народних артистів.

Його творчість дотепна й влучна,  
його найулюбленіший жанр – лаконічна 
мініатюра, а назви книжок характеризують 
їх зміст: "Смійтесь друзі, на здоров’я", 
"Щоб вам весело було", "Весела розмова", 
"Хай вам буде весело", "Вибрані усмішки", 
"Сміхослов" та ін. 

Як заповіт автора звучать рядки:

Щасливі будьте та здорові,
Живіть у радості й любові.
Нехай від лих і бід усіх
Вас береже здоровий сміх.

Художник – Микола Кочубей.
Програмне моделювання: Юрій Лук’янов, 
Віталій Андріянов.

Павло Прокопович Глазовий – класик 
та легенда українського гумору, 
наступник Остапа Вишні, найулюбленіший 
український "сміхотерапевт", який залишив 
по собі "сміху іскорки ясні".

І я щасливий, що пишу 
Хорошим людям на потіху. 
Ловлю в очах іскринки сміху 
І довго в серці їх ношу.

Павло Прокопович писав по 5–7 усмішок  
у день, автор 13-ти книжок сатири  
та гумору, 8-ми книжок для дітей.  
Його твори дарують людям радість і віру  
в кращу долю; розкривають веселу вдачу 
українського народу.

Великий гуморист у дитинстві мріяв стати 
вчителем української мови; найбільшим 
багатством вважав книги; був чудовим 
співрозмовником й гарним кулінаром.

На долю П. Глазового випало чимало 
випробувань: він пережив Голодомор, 
брав участь у Другій світовій війні; попри 
неабияку популярність, стосунки  
з радянською владою у поета складалися 
досить напружено.
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