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Мал. Володимира СЕМИНОГИ.

Запитаннячка
Якщо мозок людини лише на

третину використовує свої мож�
ливості, то чим зайняті його інші
дві третини? 

Ніколи в нас не буває безвлад�
дя, то чому завжди так багато
безладдя?

Що краще: гірка правда чи со�
лодка брехня?

Невже це можливо: одночасно
бути веселим, тверезим, мовчаз�
ним і розумним?

Описки-самописки
ОБЛУПУПРАВЛІННЯ.

ПРОФІЛЬЧИН КОМІТЕТ.

СЛІЗНИЙ  НЕПЛАТНИК.

СУМООБОРОНА.

Флоріан  БОДНАР.

м. Чернівці.

•• ГУМОРЕСКА

Словник-жартIвник
БАНДАЖ – кримінальне жіноче

угрупування.
ГОЛОВОЛОМКА – легкова ма&

шина.
ІМПОТЕНТ – імпортна пара&

солька.
НАЛЬОТЧИК – комбінезон пілота.
ОКО ЗА ОКО – бійка двох циклопів.

Василь ЛУКАШИК.
Республіка Білорусь.

Прикмета
Хто гучніше хропе, той першим засинає.

Архів “зорянського” гумору – на сайті 

www.zorya.poltava.ua

Сімейна сварка. Дружина каже
чоловікові:

– Такого телепня, як ти, ще треба
пошукати!

– А навіщо мене шукати, я ж не
ховаюся?!

***
– Пригощайтесь, любі гості! У нас

на столі все зі свого городу: з бу�

рячка – самогоночка, з картопельки
– первачок, з малинки – наливка, зі
смородинки – настойка… 

***
– Слухай, Конопля, а ти не збира�

єшся взяти собі інше прізвище?
Якесь воно в тебе наркотичне…

– Та я вже думав про це, Гашиш
Героїнович.

Народні усмішки

Мал. Ігоря ВАРЧЕНКА.

Мал. Андрія СЛУЦЬКОГО.

– А це що?
– Картоплі мішечок. Молода. Тіль�

ки з городу.
– Хлорофосом кропили?
– Боронь Боже! Екологічно чистий

продукт!
– Що, зовсім нічим не кропили? А

як же колорадські жуки?..
– А ми їм на вгороді корита поста�

вили. Спеціально їх годуємо. Так во�
ни біля тих корит лежать... Як свині!
На картоплю й не дивляться.

– Гаразд, заносьте мішок. А це?..
– Це морква...
– З нітратами?
– Та де вони візьмуться? Ми тих

нітратів зроду�віку не бачили... Хіба
що в кіно... їй�Богу!

– Не божіться, заносьте. А буряки
привезли? Чи ви вважаєте, що борщ
і без них можна зварганити?

– Ось і бурячки...
– З пестицидами?
– І без пестицидів, і без гербіцидів...
– Добре. А засмачувати чим?..
– Ось сальце і цибулька...
– Кладіть. Кабана соломою сма�

лили?

– Соломою, соломою... А різали
бензопилкою «Дружба».

– Кабана чи сало?
– Сало. Бачите, яке товсте. У вісім

пальців.
– Серйозно «Дружбою» різали?

Чи жартуємо?
– Жартуємо...
– Ну й жарти у вас. Гаразд, на пер�

шу страву у вас продукти є. А на дру�
гу?

– А на другу... Ось гречка, пшоно,
вермішель, перловка...

– Перловку можете забирати на�
зад. Яка у вашого хворого болячка?

– Сhоrditisvocalis...
– Що ще за вокаліс? У нас лікарня,

а не філармонія.
– То по�народному так  – Сhоrditis�

vocalis. А по�науковому  –  запален�
ня голосових зв’язок...

– Так би й казали. Добре. З про�
дуктами у вас усе в порядку. З голо�
ду, можна сказати, ваш хворий у на�
шій лікарні не пропаде. А ліки при�
везли?

– Привезли... Реnicillinum... Ось
одноразові шприци, ось...

– Так, і з ліками у вас все нормаль�
но. А лікаря свого привезли?

– Якого?
– Ну, у вас же вокаліус. Значить  –

вухо�горло�ніс. А по�народному  –
лора...

– А у вас хіба немає?
– У нас є Лора. Практикантка з

медакадемії. А справжній лор не�
давно звільнився. Свою фірму від�
крив. Бо у нас, знаєте, зарплата не�
величка. Ну, ви у курсі...

– Якщо треба лікаря, то привезе�
мо. Іншого виходу немає...

– Точно привезете?..
– Точно...
– Тоді пишіть про це розписку і да�

вайте вашого хворого у третю пала�
ту.

– А ліжко вам не треба? Бо ми й
ліжко своє привезли.

– Ви б ще піч сюди притарабани�
ли... Даремно старалися. Ліжка у
нас є. Все�таки лікарня у нас, а не
пляж! Давайте хворого.

– Хворого? А де ж це наш Петро�
вич? Хе, а ми хворого Петровича,
виявляється, вдома забули. Голова з
цими харчами, ліками, ліжками
зовсім замакітрилася. Зараз приве�
земо.

Михайло  ПРУДНИК.
м. Київ.

Будьте здорові 
й не кашляйте

Навмисно не придумаєш
«Пацієнт від призначених йому

процедур відмовився, мотивуючи
це тим, що в нього слабке здо�
ров’я…»

«До надходження в нашу лікарню
хворого, за його словами, обстежу�
вали інопланетяни. На підтвер�
дження він показав видану ними
довідку, в якій написано: «Квиток
автобусний, проїзд в один кінець…»

«Протягом минулого тижня стул у
хворого нормалізувався до частоти
нуль раз на день».

«Клінічний діагноз: геніальність».
(Записи в історіях хвороб).

«Кальмар зі смаком краба».
(Етикетка).

«Гоголь. 209 років на Яндексі».
(Реклама інтернет&порталу).

РАНІШЕ, коли Одесу з великими почестями відвідували перші керівники
держави, головні вулиці зазвичай перекривали для будь�якого руху. Внас�
лідок цього інші вулиці були переповнені транспортом, виникали автомо�
більні затори тощо. 

Одного разу під час подібного «історичного» візиту чергового високого
гостя мені довелося терміново добиратися в аеропорт. Їхав я на таксі. Йо�
го водій якимось дивом маневрував ледь не серед столиків вуличних кафе
на тротуарах. Причому на незручності не нарікав, сприймаючи їх з природ�
ним одеським гумором. А вже в аеропорту сказав мені на прощання фра�
зу, яку я запам’ятав на все життя:

– Взагалі Одеса – невелике місто. Мільйон людей ще сяк�так вміщаєть�
ся, а ось приїхав до нас ще один – і вже тіснява, не проштовхнешся…

Георгій ГОЛУБЕНКО.
м. Одеса.

•• САТИРИЧНІ  МІНІАТЮРИ
Всупереч  прислів’ю
Не крилаті вже цитати,
Змінилось все останнім часом:
Хто народився повзати,
Літає нині  бізнес�класом.

***
Життя  налагоджується –
Таки  легше стало жити,
Хоча не всім поки що:
Здоров’я можна вже купити,
Тільки ще немає за що.

Олександр МУСТІ.
Одеська обл.

Іронізми
Кумирів носять  на руках найчастіше ногами вперед.
Якщо не вмієш плавати, то не так досадно тонути. 
Він був переконаний, що наступного ранку прокинеться

знаменитим! Але, на жаль, проспав…
Важко бути керівником середньої ланки: вище тебе  – са�

модури, а нижче   –  придуркуваті.
Парадокс: штрейкбрехери оголосили страйк.
Темрява поширюється швидше, ніж світло.
Скільки сп’янілих від перемоги випало з тріумфальних ко�

лісниць!
Ідея з простроченим терміном реалізації.
Хто вважає, що від рядових громадян нічого не залежить,

дуже помиляється. А демографія в країні?
Виявляється, що теорії Чарльза Дарвіна про походження

людей передувала незвичайна пригода з ученим: під час
експедиції  він заблукав у джунглях, де його підібрали мав�
пи і врятували життя.

Навіть на відпочинку в заміському маєтку  прокурор Ку�
тузкін не забуває про свій службовий обов’язок   –  стежить
за дотриманням законів природи. 

Як швидко приїхала екстрена медична допомога! А ми ж
її навіть ще не викликали…

Юрій  БАЗИЛИЧ.  
м. Запоріжжя.

•• БАЙКИ

ХИТРИЙ  ПАСТИР
Обурена вся Вовка рідня:
– Найнявся в пастухи?

Та це якась маячня!
Овець покрасти  –
інша річ, а пасти…
Вовк із вовків  –  
і  низько так упасти?!
Сміятись  з нього буде і Ягня!
Та хай хоч показиться рідня  –
Смішні для Вовка
Ті чутки�помовки:
Він шашликами ласує щодня.

Олег ОРАЧ.

ДОГУПАВСЯ
Ішов  Баран сердитий
І наштовхнувсь на Дуба,
Вмить заходився бити:
Гуп! Гуп! Гуп!
І сталася рахуба  – 
Баран  урізав дуба.

Ігор СІЧОВИК.

•• ЗАПИТУВАЛИ – ВІДПОВІДАЄМО
«Як відрізнити ліву ногу від правої?»

Микола ПУЗНЯК.
с. Пузняківці.

ВІД РЕДАКЦІЇ. Шановний пане Миколо! Існує чимало
способів відрізнити ліву ногу від правої. Рекомендуємо
Вам найпростіший: на лівій нозі великий палець завжди
справа.

ММааллееннььккіі  ххииттрроощщіі
Попереджувальний напис  «Обережно, у дворі злий

пес!» може значно більше відлякувати небажаних гос�
тей, якщо його текст буде таким: «У дворі обережний
злий пес!»

Корисна порада
Якщо вночі вас мучить совість –

спіть удень.

•• У СВІТІ НАУКИ

Цікаво знати
Відомий німецький фізик Генріх

Герц тривалий час переймався
проблемою: одружуватися чи не
одружуватися? І він щосекунди
змінював своє рішення. Так з’яви�
лася одиниця частоти коливань –
один Герц.  

•• БУВАЛЬЩИНА

Одеса – невелике місто…
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«Фінансова академія оголошує конкурс на створення урочистого гімну

свого учбового закладу. На розгляд журі приймаються твори в будь�яко�
му жанрі (крім романсів)».

«Крута чувиха з хатою познайомиться з брутальним мачо з тачкою для
гламуру і культурного ля�ля». 

«Депресивний клуб інтелектуальної гри «Ніщо! Ніде! Ніколи!» повідом�
ляє, що відкриття нового сезону відкладається до кращих часів».

«Продам півлітрову пляшку хлороформу (залишився після операції).
Недорого». 

«Просимо двох невідомих чоловіків, які встановили вхідні залізні двері у
під’їзді житлового будинку №23 на вулиці Психіатричній, роздати ключі
мешканцям будинку».

«Батончики «Харакірі»! Самурайська насолода!» 
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