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•• МАЙЖЕ З НАТУРИ

ВИ РАДІО слухаєте? Телевізор ди�
витеся?

До сніданку, до обіду, до вечері.
Ти ложку до рота, а тобі у вуха

якась козяча колоратура трагічно
виспівує:

«Шлунок стурбований 
і переповнений 

Дує, газує, болить.
Вам допоможе і біль переможе
Природний, безпечний ПЕКТИН».
Вже допоміг. Коли «дує» і «газує»,

апетит пропадає.
Береш пляшку, наливаєш чарку.

Для апетиту.
З радіо, як Пилип з конопель: 
«Ти знаєш, що ти людина? 
Ти знаєш про це чи ні?.. »
Анонімне лікування алкоголізму

пропонують. Святу поезію Симо�
ненка використали, щоб не дати лю�
дині чарку до рота донести. От і чу�
хаєш потилицю – пити чи не пити?

Тут «На хвилі здоров’я» добродій
Здоровенький:

«Джерелом появи лупи є грибок
«підіоспорумовале», що живе на
шкірі голови кожної людини...»

Йо�мойо! Ні їсти, ні пити, ні чуха�
ти... Уявив, що живе в моєму орга�
нізмі від голови до п’ят – мороз по
шкірі.

Тут з телеекрана якийсь крикун
утробним баритоном:

«Твої батьки живуть погано? У них
мізерна пенсія? Нема за що купити
шматок хліба? Передплати їм жур�
нал «Пенсія»...

Значить, цей журнал буде замість
хліба. А замість масла треба перед�
платити журнал «Президент». Може,
воно й доречно, бо для літніх людей

найстрашніше  – обжерство. Літнім
корисно постійно постити. Щадний
режим. І тіло не перевантажене, і ду�
ша ближче до раю...

Опустив вуха.
Та раптом:
«Вогняний дракон» збуджує по�

тенцію мужчин!»
Вуха почали підніматися.
«Щоб мужчина довше був мужчи�

ною, треба вжити одну таблетку за
годину до планованого акту. Тоді
приплив крові до відповідного орга�
на збуджує його еротичну фанта�
зію...»

Ця фантазія у мене і без таблеток
збуджена.

Думаю. Може, замість того, щоб
витрачатися на «буркотіння в живо�
ті», лікування лупи, остеохондрозу,
склерозу, купити отого «дракона». І
випекти ним усе...

Лиш треба все прорахувати. Щоб
не вийшло, як у Феді.

Він пив. Чорно. Жінці набридло.
Поставила на стіл пляшку. І чарку.
До пляшки підключила електропро�
від із фазою плюс. До чарки –  із фа�
зою мінус. Ясновидиця порадила.
Мовляв, якщо твій благовірний візь�
меться за чарку, то його так трусоне
– більше ніколи в чарку не гляне.

Федя приплівся серед ночі, поба�
чив пляшку, ухопив її і... з горла... Це
ж як треба було хотіти, щоб пляшку
донести до рота і не відірвати, поки
вся горілка не витекла! То тією одні�
єю фазою Феді повибивало всі бо�
лячки й зоставило лише одну – по�
тяг до випивки. Але тепер він спожи�
ває лише з пляшки, підключеної до
однієї фази. І пояснює: «Пити не хо�

четься. Хочу, блін, постійно доказу�
вати, що у мене є сила волі!»

А якщо мені після цього «дракона»
теж захочеться постійно доказува�
ти? То чи варто вживати? Ну, ковтну
я його. Але ж… ринкові умови... За
все потрібно платити. Так що без фі�
нансових витрат «планований акт»
навряд чи мені вдасться. І взагалі,
якщо врахувати мій вік, то цей акт
стосовно мене може стати актом
самогубства, а стосовно партнерші
–  терактом.

Я міркую, а радіоприймач і телеві�
зор уже в один голос істерично про�
пагують «Вогняного дракона». За�
певняють, що він «апробований на
всіх вікових категоріях». І з його до�
помогою я відчую себе «неперевер�
шеним жокеєм».

Інтригує. Правду кажучи, верхи я
вже давно не їздив. Але перш ніж
стати «жокеєм», слід знайти хоча б
якусь «шкапу». Потім її осідлати... А
що, коли вона виявиться норовис�
тою? Чи спроможуся її приборкати?

«Жокейський» досвід спонукає до
аналітичного мислення. У молоді
роки ти готовий вискочити на все,
що ірже, стрибає і крутить хвостом.
У зрілості – сідаєш на ту коняку, яка
добре біжить і пристойно виглядає.
У перезрілі роки думаєш: «Чи підні�
мусь у те сідло? Чи втримаюсь у
ньому? І взагалі, чи потрібні мені ці
«скачки»? 

Сумнівів додає чергова реклама: 
«Нова акція! Якщо тобі є вже вісім�

надцять, відкоркуй пляшку нашого
пива! Під її кришечкою – твоє май�
бутнє!»

Звісно, з червоним носом, синіми
вухами... І ти ніколи в житті не відчу�
єш себе «неперевершеним жоке�
єм»...

Євген  ДУДАР.
м. Київ.

Описки-самописки
ВІД БОБРА БОБРА НЕ ШУКАЮТЬ.

ДАЙ, ДЖИМ, НА ЛАПУ ЩАСТЯ

МЕНІ!

НЕМА  ДАМИ  БЕЗ  ВОГНЮ.

Тамара  МИРОНЕНКО.

Сумська  обл.

Прикмета
Якщо ті, в кого немає почуття гумору, сміються, то

інші, в кого воно є, плачуть.

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

Задовбали

Безхребетного не зламати.
Багато хто вже став почесним,

інші залишилися чесними.
Аби поговорити з людиною на�

чистоту, її треба спочатку послати в
баню.

Вимолюючи  прощення гріхів, на
коліна перед богинею падає навіть
войовничий  атеїст.

Щоб досягти позахмарного рей�
тингу, очільники обіцяють манну з
неба.

Від любові наших зверхників до
народу народжуються сироти.

Від «умерти від кохання» до «вос�

креснути від ненависті» – один
крок.

Армію безробітних поповнюють
непрацюючі закони.

Батіг ближче до тіла, ніж пряник,
адже батіг  –  з наших семи шкур.

Бронепоїзд на запасній колії тяг�
не туди, де вже розтягли рейки.

В одних від стрибків у гречку ви�
ростають крила, в інших  –  роги.
Відбиваючись, не залишай відбит�
ків пальців.

Флоріан БОДНАР.
м. Чернівці.

Іронізми

Мал. Петра КОЗИЧА.
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•• САТИРИЧНІ  МІНІАТЮРИ

Тільки сняться
Зловтішно потирають длані
Провладні і недоторканні.
Бандитам тюрми тільки 

сняться,
Коли в парламенті тісняться.

Держава ринкова
Пологовий будинок,
А чи морг –
Повсюди ринок.
І повсюди – торг.

Безіменна мана
Між нас – нащадки тих племен,
Що зникли в Леті без імен.
В них безімення не мина,
Їх злить, що в нас є імена.

Григорій  ГАРЧЕНКО.
Дніпропетровська обл.

Навмисно не придумаєш
«Шкода, що минули часи не лише Обломових, але й таких чудових

диванів, на яких хотілось би лежати цілими днями!»
«У своїй боротьбі з надуманими умовностями вищого світу Анна

Кареніна відстоювала право кожної жінки кохати не тільки вельможного
чиновника, а й простого графа».      

«...І тут сильне почуття переповнило серце Степаниди до країв, а тутешні
краї були зовсім необжиті і маловивчені». 

«Пенелопа дала клятву берегти вірність Одіссею до тих пір, поки він не
повернеться додому».  

(З учнівських творів).
«Та навіщо мені англійський костюм, коли в англійській мові я знаю лише

одне слово  «ауфідерзейн»?»
(Із пояснення підозрюваного в крадіжці).

«Пацієнт постійно чухається, причому не руками, а виделкою».
(З історії  хвороби).

Запитаннячка
Якщо життя – театр, то чому всі

хочуть бути суфлерами, хоча ніхто не
знає сценарію?

Чи потрібна залізна витримка
людині, яка має золотий характер?

Корисна порада
Ніколи не їжте останню котлету зі сковороди: однією котлетою не наїс�

теся, а сковороду вам доведеться мити.

ММааллееннььккіі  ххииттрроощщіі
Мудрий чоловік дозволяє

своїй дружині знати, де схова�
на його заначка. По�перше, це
зміцнює довіру в сім’ї; по�дру�
ге, тішить самолюбство дру�
жини; по�третє, забезпечує
схоронність його основної за�
начки.
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«Якщо нема у вас харчів, нема
здоров’я і поправки – тоді купіть
у нас скоріш всі харчові для вас
добавки!»

«Шию справи з матеріалу  за�
мовників. Недорого. Слідчий
Моторний».

«Туристична фірма «Муму»
пропонує захоплюючі водні про�
гулянки у супроводі  двірника Ге�
расима».

«До уваги покупців! Тільки
тиждень у нашому магазині
«Взуття» триватиме суперакція:
ви зможете купити три черевики
по ціні двох!»

Народні усмішки
– Семене Марковичу, я вчора проходив повз ваш будинок, хотів завітати

в гості, а потім передумав…
– Щиро вам вдячний!

***
– Вірних  чоловіків не буває!
– Не кажи, бувають. Я такого  особисто знаю. Він вже тричі одружений, а

коханка в нього до сих пір одна і та ж…
***

– Куме, що б ви робили, якби у вас був мільйон доларів?
– Переживав би, що він у мене був, а тепер уже нема.

В цьому житті кожен із нас
Молодим буває,
А дехто з нас до старості
Навіть доживає.
Як молода ще людина –
Сил не позичати:
Може їсти сім раз на день,
Дві доби не спати.
Може пити вино, коньяк,
Пивом закріпити,
Може вранці це вернути,
А в обід знов пити.
А стара їсть рідко й мало,
П’є те, що не шкодить,
Бо чим легше воно входить,
Тим легше й проходить.
Молодий, мов термінатор, –
Може гризти труби,
А в старого на повидлі
Ламаються зуби.
Молодий побачить дівку –
То летить стрілою,
Старий зиркне в окуляри
Та й махне рукою.
Молодий не всидить в хаті,
Хоч би сніг чи дощик,
А старий радіє з того,
Що є борщик й горщик.
Молодий до бою рветься,
Хоче світ змінити,
А старий хотів би ноги
Й решту замінити.
Отака то є різниця

Між чоловіками
І те саме трапляється
З дівками й бабами.
Молодій несуть цукерки,
Квіточки духмяні,
А старій – немиту миску
І штани непрані.
Молодій знайти поможуть
Тінь посеред степу,
А старій сховати можуть
Уставну щелепу.
Молода мішок одягне  –
Все одно цариця!
Стара в шубі виглядає,
Як мокра копиця.
Як молода, то керує
Не тільки  Іваном,
Щоб їй догодити,
Треба бути паном.
А як стара, то керує
Затюканим зятем 
Та ще котом старим
І дідом горбатим.
Але як би то не добре
Бути молодому,
Та кортить на цьому світі
Побути й старому.
То ж живімо до ста років
В злагоді й любові,
Поважаймо одні одних
І будьмо здорові!

Микола  САВЧУК.
Івано6Франківська обл.

•• ЗДРАВИЦЯ

Молодість і старість
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