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•• ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Мал. Ігоря КІЙКА.

Описки-самописки
Апеляційний сум.

Мікрофільмова піч.

М’ясні вибори.

Токар п’яного розряду.

Микола САВРАН.

Київська  обл.

•• ГУМОРЕСКА

Народні прикмети
Видно сліпучу блискавку, а грім не чути – до

купівлі слухового апарата. 
Пенсіонери годують голубів крихтами кексів і

тістечок – до підвищення пенсії.

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

«У своєму заповіті мій батько за�
повів половину будинку своєму ко�
ту. Не знаючи про це, після смерті
батька я вигнав кота з двору за те,
що він нахабно поцупив і зжер свіжу
рибу, куплену на базарі. Більше я
шкодливого котяру ніде не бачив.
Чи можу я претендувати на запові�
дану йому частину спадщини, якщо
я добровільно взяв на утримання
сусідську кішку, яка неодноразово
мала кошенят від кота мого бать�
ка?»

Василь МАРТОВСЬКИЙ.
смт Котовське.

Пане Василю! 
Ви можете претендувати на май&

но кота тільки в тому випадку, якщо
вам вдасться отримати письмову

згоду від дружини кота вашого
батька.
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«Я вже давно й кваліфіковано

займаюся підробкою різних офіцій�
них паперів, документів, бланків.
Чув, що з нинішнього року скасова�
на довідка форми 216/3 року для
вступу до вузів. Правда це чи ні?»

Семен  ШТАММП.
м. Одеса.  

Пане Семене! 
Дійсно, застарілу довідку форми

216/3 скасовано. Одначе хочемо
вас порадувати: замість однієї за&
старілої довідки тепер треба нада&
вати три нові (форми 3428, 980 і
25). Тож в грошах ви не програєте.

У МІСЦЕВІЙ газеті я прочитав ого&
лошення: «Шановні чоловіки! Якщо
ви не задоволені своєю зовнішніс&
тю, загляньте в операційний кабінет
Інституту краси та гігієни. Пластична
операція, яку амбулаторно зробить
досвідчений хірург, дивовижно пе&
ревтілить вас у такого красеня, що й
рідна дружина не впізнає…» 

«Чому б і не спробувати?  – поду&
мав я.  – Чому б не стати красенем?»

Вранці я був уже в інституті.
Під дверима операційної зібрало&

ся чимало охочих поліпшити свою
зовнішність.

– Хто останній – я за вами!  – ска&
зав я майбутнім красеням і поглянув
на годинник. – Хоча, напевно, хірург
не встигне всіх прийняти.

– Може, і не встигне, – погодився
чоловік з великими вухами.

– І все ж таки, чого він так довго
возиться? – запитав я через п’ять
хвилин.

– Це вам не зуб рвати, – пояснив
вухатий.

– Ваша правда, – кивнув я. – Зуб
рвати – зовсім інша справа. Там хоч
морально підготовлений.

– А ви що, морально не готові до
операції? – поцікавився чоловік з ду&
же довгим носом.

– Не те слово. Я, напевно, після
неї без снодійного і спати не ляжу, –
сказав я.

– Невже операція так впливає на
сон? – здивувався чоловік з велики&
ми вухами.

– Може, на вас і не вплине, – гля&
нув я на нього, наче на дитину. – А
мене сумніви загризуть, докори
сумління замучать.

– Цікаво, який зв’язок між моїм
бажанням стати гарним і докорами

сумління? – стенув плечима довго&
носий.

– Прямий, – впевнено відповів я і
обвів значущим поглядом присутніх,
які буквально вп’ялися в мене очи&
ма.

– Не розумію, – підійшов ближче
вухатий.

– Що ж тут розуміти? – поблажли&
во сказав я. – Ось ви, скажімо, десь
працюєте. Можливо, навіть користу&
єтеся повагою у колег.

– Користуюся, – підтвердив вуха&
тий. – У нашому колективі мене по&
важають і люблять.

– Бачите, навіть люблять. І люб&
лять вони вас ось такого, вибачте,
вухатого. А коли ви укоротите свої
вуха, це будете вже не ви. Це буде
інша людина, якій навряд чи вдас&
ться завоювати любов своїх колег.

– Будьте певні, я завоюю.
– Ні, не завоюєте. Тому що з нор&

мальними вухами ви станете красе&
нем. І вам будуть заздрити.

– То нехай заздрять! – не втрачав
оптимізму вухатий.

– А ви ніколи не чули, що заздріс&
на людина здатна на все? Вона ні
перед чим не зупиниться. Після опе&
рації вам нічого не залишиться ро&
бити, як добровільно подати заяву
про звільнення. Інакше в колективі
через вас виникне конфліктна ситу&
ація, почнеться колотнеча. 

– Ще невідомо, чим... – хотів було
заперечити довгоносий, але я обір&
вав його на півслові:

– Відомо, що. У вас закохаються
жінки, писатимуть слізні листи, та&
буном ходитимуть за вами назирці,
а найбільш фанатичні шанувальниці
вдень і вночі чергуватимуть під вік&
нами вашої квартири. З вами ста&
неться те, що часто трапляється зі

знаменитими футболістами і зірка&
ми естради. Чули, напевно, про зір&
кову хворобу? Ви розгубите друзів,
справжніх друзів. А можливо, і роди&
чів. Ось ви...  – повернувся я до вуха&
того.

Та його вже немов вітром здуло. А
разом з ним – і добру половину клі&
єнтів.

– А ваша дружина, – звернувся я
до довгоносого. – Хіба вона буде
миритися з вашим успіхом у жінок?
З тим, що кожна прямо на вулиці
привселюдно казатиме вам: «Ти для
мене єдиний у світі!», «Ти принц мо&
єї мрії!», «Ти володар мого серця!»…
Після жахливих домашніх сцен з
биттям посуду дружина покине вас і
піде з дітьми до своєї мами.

Носатий занишпорив по кишенях
у пошуках носовичка, нарешті дістав
його і нервово витер спітнілу шию.

– А хто у підсумку від усього цього
постраждає? В першу чергу – діти.
Адже діти залишаться без вас, без
батька! Стануть напівсиротами. О,
як ви будете проклинати день, коли
переступили поріг цього, з дозволу
сказати, інституту краси...

Останні слова я вимовив уже в
безлюдному коридорі. 

– Хто наступний? – вийшов з опе&
раційної хірург. 

– Черга моя, – сказав я. 
– А де ж решта клієнтів? 
– Вони раптом чомусь передума&

ли.
– Ну, гаразд, заходьте хоч ви, –

запросив хірург.
Відчувши, як у мене підкошуються

ноги, я щось промимрив собі під ніс
і позадкував до виходу.

«Немає дурнів! – вже на східцях
подумки відповів я хірургові. – Якщо
всі люди бояться, значить, на те є
вагомі підстави».

Юрій  ПРОКОПЕНКО.

Пластична операція

ПрЕслів’я
Мийте руки перед бідою!
Кесарю – кесареве, самураю –

харакірі. 
На чужий коровай де сядеш, там і

злізеш.
Без труда і кашу маслом не

зіпсуєш.
Не поминайте лохом.

Вікторія ОЛЬХОВИК.
Кіровоградська обл.

Бюрократична
елегія

Штат. Зарплата. Установа.
Вхідний циркуляр.
Пункт. Параграф. Постанова.
Акт і формуляр.
Резолюція. Розписка.
Справи... Цілий ряд.
Звіт. Інструкція. Записка.
Зведення. Наряд.
Підпис. Довідка. Печатка.
Віза. Договір.
Протокол. І – все спочатку.
І – папір, папір...

Григорій ГАРЧЕНКО.
Дніпропетровська обл.

Різниця
Чиновник за кордоном
Хоч дбає про своє,
Та чинить за законом,
Бо й людям щось дає.
А наші чинодрали
На іншу стали путь:
І вудку відібрали,
І риби не дають.

Олексій  БОЙКО.
Вінницька обл.

•• САТИРИЧНИМ ПЕРОМ

Запитували – відповідаємо

•• БАЙКИ�КАЛАМБУРИ

Народжений
повзати…

Хотів з горба злетіти в небо Рак,
Та знов упав у річку неборак.

Лисиця�вегетаріанка
– Не бійся, – заспокоює Куріпку, – 
Тепер я їм одну… солодку ріпку.

Ображений  Віз
– До чого Віл тут? – образився 

Віз. – 
Вантаж на мені, значить, я його 

й віз!
Микола РОЗУМНИЙ,

Євгенія КАРАМІНА.
Донецька обл.

Для вас, книголюби!
У книгарні надійшли нові видан&

ня, які, напевно, зацікавлять шану&
вальників друкованого слова.

С. Чорний, А. Білий. Чорним по
білому. Париж. YMKA&Press.

О. Бендер. 400 рецептів самого&
ну.

І. Сусанін. Путівник по дрімучому
лісу з болотами.

Театр біля мікрофона. Стеногра&
фічний звіт сесій парламенту.

О.Толстой. Гербалайф інженера
Гаріна.

Хом&хохом, кирики&куку. Сучасна
поезія.

Настільна книга землекопа. Ви&
давництво «Траншея».

Книга паролів і відгуків. Із серії
«На допомогу вартовому».

Розведення спирту в домашніх
умовах. Хрестоматія.
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«Широкий вибір будівельних матеріалів для євроремонту вашої

квартири! Непромокальні шпалери з руберойду. Жалюзі з шиферу. Гу&
мові надувні стелі. Склопаркет». 

«Продам фамільне столове срібло різних царських фамілій. Дорого!» 
«Новинка побутової техніки! Пиловізор+телесос –телевізор і пилосос

в одному корпусі! Приємно і корисно!» 
«Купуємо кольоровий металобрухт «Ferrari». Приймальний пункт за

адресою: проїзд Шумахера, 999». 
«Мрію про спокійне сімейне життя. Хоча особливо нікого не шукаю, а

одружуся на першій, яка відгукнеться на оце моє оголошення. Фото не
обов’язкове, бо я прихильник того, що «любов зла, полюбиш і козла».

У ТЕБЕ відпустка і ти хочеш про&
вести її за кордоном? А ти подумав,
куди ти можеш поїхати? 

В Америку краще не потикатися.
Візу не отримаєш. А отримаєш, по&
тім жаба буде душити, скільки гро&
шей треба на дорогу. Там російські
емігранти – це ті, хто поїхав тільки
подивитися, а потім стало шкода
грошей на зворотний шлях.

Англія? І не думай! Хоча якщо ти
олігарх або перебіжчик – тоді weI&
come!

У Домінікану – теж не варто. Да&
леко! Та й навіщо їхати туди, куди
навіть по карті не знаєш де.

Про Африку навіть не заїкайся.
Там, кажуть, таку хворобу підчепи&
ти можна, якій і назви ще немає… 

В Китай? А чого туди пертися, як&
що в нас на Далекому Сході китай&
ців можна на кожному кроці поба&
чити. 

До арабів? Не знаю. Вони, між ін&

шим, без паранджі своїх жінок ніко&
му не показують. А раптом під па&
ранджею зовсім і не жінка? Та й з
випивкою у них, вважай, сухий за&
кон. А який же відпочинок без го&
рілки й пива! 

Щодо Європи, то тут ще треба
перевірити, чи не підпадаєш ти під
санкції. Та й навіщо, приміром, їха&
ти в Париж? Ейфелева вежа, Лувр,
Монмартр, Мулен Руж… Ти ж все і
так бачив  – по телевізору або в кі&
но.

Ближче… Ну що ти там не бачив
у Болгарії чи Білорусі? Живуть, як
ми в Росії...

Тож якщо ближче, то пораджу, ку&
ди їхати. Чіпляй на плечі рюкзак,
бери в руки розсаду, сапу та лопату
і – вперед! На дачу. За кордон своїх
мрій…                       

Олександр БРЮХАНОВ.
м. Санкт8Петербург.

•• МАЙЖЕ З НАТУРИ

Куди поїхати?
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