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Гумор

Зоря Полтавщини
Опискисамописки
БАЛИКОНИНА.
ГУМОНІЗАЦІЯ.
КАПОСНЯК.
ЧОРТФІНАЛЬНИЙ МАТЧ.
Флоріан БОДНАР.
м. Чернівці.

Запитаннячка

ПрЕслів'я
Вила в мішку не сховаєш.
Зібралась до нас удача, але їде на шкапі.
Кашу маслом не зіпсуєш, якщо воно не вазелінове.
Кого пригріли, від того й згоріли.
Мала трісочка, а пливе; здорова кувалда, а тоне.
Не все то купюри, що не клюють кури.
Тихіше будеш – більше здобудеш.
Тимофій ЧАЛЕНКО.
Львівська обл.

• Як навчитися
спокійно переживати
успіхи інших?
• А це гріх чи ні? –
дати хабара тому, хто
бере побожому?

• МАЙЖЕ З НАТУРИ

Мал. Андрія БОССАРТА.

Велика пенсія –
великий клопіт

ЕНСІОНЕР, що несе золоті яйця,
П
має право на довговічне життя.
Якщо ти пенсіонер3ваговик, маю на

увазі вагу пенсії, то будеш довго по3
вітря коптити, вся рідня увивати3
меться, щоб тебе допантрувати,
щоб ти завчасу ноги свої покривлені
радикулітами, як дешеві тепличні
огірки, не відкинув.
Достроково врізати дуба дозво3
ляєтьсся немічним пенсіонерикам,
тим, що пенсія не скаче, як тиск, а ко3
ливається з лінією прожиткового мі3
німуму, лавірує на грані життя і
смерті: здохнути не дозволяє і жити
не дає, тільки перебиватися з мівіни
на бурячкову воду, з аспірину – на
валідол.
А якщо пенсія поверх десяти ти3
сяч гривень, взагалі на коні! Турбо3
тами про твоє існування будуть про3
сякнуті їхні дії по максимуму. Не з те3
орії, а власного життя знаю. Щоб і не
пчихнув, і не загрипозив. Коло тебе
бринітимуть рідні солодкими бджо3
лами, як коло повного вулія. Бо вони
на твоєму повному забезпеченні.
Лиш не всі. Баба моя, коли мені пе3
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рерахували пенсію, як учула скілько
буде її фасувати, то відразу й ноги з
радості витягла – серце з тою ра3
достію не справилося.
На моїй пенсії шість душ повисло.
Обірвись тота пенсія, їм також закує
зозулька на порожній гаманець.
Жодненьке не працює, бо нащо, ко3
ли дідулик має майже міністерську
пенсію. То я мушу віддуватися за
всих. І нині, і присно.
Як появилася велика пенсія, від3
разочку за нею – й велика родина.
Щораз завалюються двоюрідна,
третьорідна братія і сестрія. За мій
кошт зуби почистити копченою ков3
басою, горло прополоскати доброю
горілкою...
Щось коло дванадцяти апостоль3
ниць до мене почали клинці підбива3
ти, коли моя відійшла в позасвіти,
пропонували серця і свої підтягнуті
маленькими пенсіями статури, аби
тільки прилучитися до високоудой3
ної пенсії.
Замобілені онуки доїдають. Діду,
дай, поновляй! Діду, пхай, підпирай
сесію, бо завалюється, дах їде – на

шифер гроші треба, а він дорогий,
німецький дуже хвилястий, назива3
ється Клаудія Шифер... Діду, дай на
бі3бі... А то бі3бі має 60 кінських
сил, машина3япошка, що бере бен3
зинів трошка – і коштує уй3ю3юй
скільки гривень. Купи майн комп.
Думав, книжку Гітлера, а то –
комп'ютер за десять тисяч.
Тож фест тішитися треба, бо мені
лише стає на літні шкарпетки і труси
з вентилятором, не довгі, а такі бікі3
ні, на два пальці. Решта йде на доро3
гу родину, котра щораз дорожчає.
Так що я вже й в боргах, як в шовках.
Піду сторожем, аби якось з тих шов3
ків вилізати. Бо як помру, то хто ме3
не в рай з ними пропустить?
Ось колишній суддя по сусідству
жив, мав тридцять тисяч пенсії. Та
коли він ненароком пішов спати і не
захотів більше вставати, борги від3
давати, хтось із зловтіхи співчуття
родині виказав, на ворота картку
пришпелив:
"З великим болем сумуємо, доро3
га родино, з приводу втрати Великої
Пенсії і висловлюємо співчуття всій
рідні. Хай вам Господь і Матінка Бо3
жа допоможуть перенести це непо3
правне горе і додадуть здоров'я та
сил заробляти на прожиття власним
горбом..."
То таке: поки жуєш, доти жиєш!
Іван ЯРИЧ.
ІваноФранківська обл.

• ЦІЛКОМ ТАЄМНО

Мал. Олега ПОПОВА.

Факти
про пакти
Секретні договори (пакти)
колишнього Радянського Союзу

Íàâìèñíî íå ïðèäóìàºø
"У зв'язку з терміновим від'їздом недорого
продається тільна корова з коляскою "Іж
Планета32".
(З об'яви).
"Вагонний лист на повагонне відправлен3
ня. Найменування вантажу: шпала нова неп3
ропита, довжина 2,75 м".
(З накладної).
"Митися й паритися в лазні купленим в касі
квитком дозволяється не більше однієї годи3
ни".
(З оголошення в лазні).
"По знайомству через її знайомого в неї
незаконно народився син від мене".
(Із скарги).
"Вермішель зі збільшеним яйцем".
(Із меню).
"Довідка видана Перетинку Івану Сидоро3
вичу, капітану3механіку, в тім, що судноплав3
на інспекція за неналежне зберігання дипло3
му знижує його потужність до 90 кінських
сил, тобто він має право займати посаду ка3
пітана3механіка до 90 к.с.".
(Витяг з довідки).

Караоке
Не давайте мені візи,
Не давайте бренду!
Краще дайте Америку
На тиждень в оренду!

• Договір з Монголією про непоши3
рення на території цієї країни анекдотів
про дорогого товариша Леоніда Ілліча
Брежнєва.
• Секретний пакт Громика3Кіссін3
джера про непідписання будь3яких сек3
ретних пактів з іншими державами під
загрозою підписання секретних пактів з
третіми державами.
• Договір із США про розмежування
назв (брендів). СРСР брав на себе наз3
ву "найбільша держава", а США – "най3
багатша держава".
• Договір з Індією про дружбу і все3
бічну підтримку радянських мирних іні3
ціатив. За це СРСР зобов'язувався роз3
платитися масовим переглядом індій3
ських кінофільмів.

Êîðèñíà ïîðàäà

НІКОЛИ не розпочинайте прибирання в квартирі протиранням клавіа3
тури комп'ютера. Як правило, на цьому все й закінчується.

• САТИРИЧНІ МІНІАТЮРИ

Метаморфоза
В житті, на жаль, ще силу має
Відносин істина одна:
Собі той ціну набиває,
Кому насправді – гріш ціна.
Микола КОЛЕСНИК.
Донецька обл.

Бублик

"Все десь поділось,
десь пропало!" –
Нужденні люди нарікають гірко.
Вони, ошукані, не знали,
Що головне в усьому – дірка!
Олексій КУДРЯ.
Запорізька обл.

На посошок
Захмелілий дядько
Бармена вмовляє:

– Налий на доріжку,
я ще чарку осідлаю!
Усміхнувся той лукаво:
– На доріжку вже нема!
Є лиш на канаву…
Павло ГЕРАЩЕНКО.
с. Більськ.
Котелевський район.

Порада
Припік хлопчик трохи пальця,
Аби жаліли – став стогнати…
– Встроми, синку, пальця в рот! –
Радить йому тато.
– Та хіба ж це помага? –
Запитала мати.
– Помага – не помага –
Буде хоч мовчати.
Володимир СЕМЕНОВСЬКИЙ.
м. Хмельницький.

Мал. Віталія ПЄСКОВА.

• БАЙКА

Не оцінили

Не знаючи турбот і горя,
Сторожував Мурко в коморі.
Хвалив свою роботу без кінця.
Кусок потягне свіжого м'ясця,
Умне й на цілу ніч
лягає спати –
Нащо мишей тих чатувати?
Якось мишва,
гарцюючи безперестанку,
Мурку хвоста одгризла
на світанку.
І соромно, і боляче було.
Та поступово зажило
Й забулося...

Іронізми
•Для ангельського характеру потрібне дияволь
ське терпіння.
•Перш ніж рити комусь яму, спробуйте докопати
ся до істини.
•Якщо людина – звучить гордо, то мавпа – пер
спективно.
•Час, звичайно, лікує, але за гроші це відбува
ється швидше.
•Як багато бажаючих нести тяжкий тягар слави!
•Для чиновників немає таких штатів, які немож
ливо роздути.

Тепер того Кота,
Буває, Котеня спита:
– А де ви, дядю,
позбулись хвоста?
Мурко поважно
піднімає морду
І каже гордо:
– Цього не таю.
Був за громадське
у нерівному бою.
А бач же, не дали медалі.

***
Лишаю байку без моралі.
Петро ГРИШКО.
Сумська обл.

•Дехто робить собі ім'я завдяки прізвищу.
•Коли всі біжать по колу, то невідомо, хто лідер.
•Ніщо так не псує ціль, як влучення в неї.
•Жив за принципом: з ким багаті – тим і раді.
•Чим менше в людини культури, тим більше кор
тить її всім показати.
•Приручивши дику собаку, люди поступово втра
тили гострий нюх. Тепер вони приручили Інтернет і
поступово втрачають мізки.
•І нова мітла може загрібати лопатою.
•У морі брехні язик – вітрило.
Леонід СУХОРУКОВ.
м. Харків.

Повір'я

НА СОБІ нічого не можна зашивати. Для
цього є хірурги.

Народні усмішки
– Лікарю, щось у мене кашель
якийсь не дуже хороший…
– Не переживайте, шановний!
Підлікуємо – і буде у вас гарний ка
шель.

***
– Куме, ти можеш дати мені тися
чу гривень?
– Тобі для чого гроші потрібні?
– Ну так, на пам'ять...

Реклама.
Оголошення

• "Ми відкрилися!
Клініка для лікування
норкозалежних жінок
готова прийняти пер
ших пацієнток!"
• "Гарантовано обі3
цяю мільйон доларів
кожному, хто дасть мені
два!"
• "Магазину для фасу3
вання гречки потрібні
круп'є".
• "Купуємо непідкуп3
них депутатів. Дорого!"
• "Партія любителів
пива повідомляє своїм
членам, що партвнески
можна сплачувати не
лише грошима, а й чіп3
сами".

***
– А яке в тебе професійне свято?
– В мене їх аж два: День офталь
молога і День будівельника.
– І ким же ти працюєш?!
– Вічка у двері вставляю.

***
– Ох ти й скупердяга! У тебе є со
вість?
– Ну, для тебе трохи знайду, хоча
в мене її мало залишилось. Тобі
скільки? А коли повернеш?..

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

