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•• МАЙЖЕ  З  НАТУРИ

Словник-жартIвник
ЗАГУБИТИСЯ – надути губи.

КІНОПРОКАТ – коні на прокат.

МОПЕД – вчитель мови.

НАКЛЕПНИК – бондар.

ПАРАСОЛЯ – двоє солістів.

ПЛЮРАЛІЗМ – обпльовування.

Богдан РАДИШМАРИНЮК.

Львівська обл.

Прикмета
Жінка на кораблі  –  це задоволення перед бідою.

••  КАРАОКЕ

Котилася  зіронька з неба
Та й упала додолу.
Хлопець побоявсь  провести
Дівчину додому.
Летить галка через балку,
Літаючи, кряче,
Стоїть дівка під вербою
І тихенько плаче.

Архів “зорянського” гумору – на сайті 

www.zorya.poltava.ua

У вагоні приміської електрички
дві тітки голосно лаються. Одна на2
полягає, щоб вікно відчинили, бо
вона помре від задухи. Інша вима2
гає, щоб вікно не відчиняли, бо вона
помре від застуди. Хтось із пасажи2
рів, яким набридла ця сварка, за2
пропонував:

– Давайте спершу відчинемо вік2
но, щоб одна померла від застуди й
нарешті замовкла. А тоді зачинемо
вікно, щоб інша померла від задухи
й теж замовкла.

***
Художник жаліється сусідові по

дачі:
– В мене зникло творче натхнен2

ня. Ось уже третій день сиджу пе2
ред мольбертом і ніяк не можу по2
чати задуману картину…

– Так не сиди склавши руки! Ско2
ристайся слушним моментом: по2
фарбуй паркан навколо своєї дачі.
Ось побачиш, натхнення швидко до
тебе повернеться. 

***
Дружина картає чоловіка:
– Ти, п’яна скотино, знову при2

плентався додому серед ночі! Що
цього разу вигадаєш на своє ви2
правдання?

– Нічого.
– І ти думаєш, я так ото й повірю!

Народні усмішки

МОВА не про космонавтів, пре2
зидентів чи клоунів. Є такі професії,
про існування яких багато читачів
навіть не здогадуються. Приміром,
на елітних тваринницьких фермах
працюють майстри педикюру для
коней і корів. На птахофабриках –
спеціалісти з визначення статі кур2
чат у п’ятиденному віці. На антар2
ктичних станціях є полярники, які
займаються тим, що перевертають
пінгвінів. Виробництво дезодоран2
тів не обходиться без тих, хто нюхає
запах під піхвами, а в ресторанах і
кондитерських подібна категорія

спеціалістів нюхом визначає сві2
жість і якість яєць. У дорогих гольф2
клубах обов’язково передбачена
штатна одиниця протиральника
ключок. Розправленням і вирівню2
ванням зім’ятих подушок у модних
салонах меблів займаються спеці2
ально навчені працівники. В Японії
є професія гіда в туалетах, а в Китаї
наймають працівників, які викону2
ють роль родичів на весіллях, похо2
ронах та інших масових заходах.
Тож безробіття – поняття відносне,
роботи ще всім вистачить. Було б
тільки бажання…

ВЕСНА!!!
Стою на автобусній зупинці.
Шпаки на гіллястих каштанах ви2

колисують весну і час від часу іміту2
ють сигнали патрульної машини по2
ліції. Спантеличені водії натискують
на гальма, вискакують з автомобі2
лів.

А шпаки уже витьохкують со2
лов’ями. Аж не хочеться водіям зно2
ву залазити в кабіни.

На газонах зеленіє молода тра2
вичка, а сонце, вітаючи весну, золо2
тою паляницею пливе величаво у
небесах на білих рушниках хмар...

Та ось воно запливло за велику
хмарищу, схожу на гусака, і загуби2
лося у білому пір’ї під широкими
крилами того птаха. А може, просто
вирішило перепочити.

Війнув прохолодний вітерець, і я...
чхнув.

Чхнув, то й чхнув. Не така уже й
значна подія, щоб про неї розпові2
дати.

Але тут до мене підійшов чоловік з
голубою пов’язкою на рукаві. «Кому2
нальне підприємство «Мікроб» –
встиг я прочитати на ній напис.

– З вас п’ять гривень! – дістав він
кулькову ручку і пачку квитанцій.

– За що? – здивувався я.

– Ну ви ж чхнули?
– Чхнув.
– Значить, платіть п’ять гривень.
– Не розумію.
– А що тут розуміти? Ви чхнули, у

повітрі стало більше мікробів. А це
означає, ви завдали атмосфері на2
шого міста шкоди. Якщо кожен доз2
волить собі чхати, де заманеться і
скільки заманеться, то нам дихати
нічим буде. Міська влада вирішила
таким чином боротися за чистоту
повітря – раз і поповнити свій бюд2
жет – два. Ви що, міських газет не
читаєте? Передачі місцевого теле2
бачення не дивитеся?

Я підозріло глянув на «борця з мік2
робами» і, ризикуючи життям, пере2
біг на інший бік вулиці. Вирішив йти
на роботу пішки.

Пройшов метрів сто.
І тут мене наздогнало двоє моло2

диків. На їхніх куртках червоними лі2
терами було написано: «Комунальне
підприємство «Асфальт2підошва».

– Привіт пішоходам! – привітали
вони. – Ходимо, значить?

– Ходимо, – спробував приязно
усміхнутися я.

– З вас п’ять гривень!
– За що?!
– Ну ви ж ходите?

– Ну?
– Ви ходите – асфальт стираєть2

ся. Автомобілісти он за дорогу пла2
тять, а пішоходи за тротуари – ні. А
чим вони кращі? Що, не чули про
розпорядження міської влади? Тре2
ба ж якось поповнювати міський
бюджет.

– Слава Богу, що хоч за дихання
ще грошей не беруть, – зітхнув я.

– Не брали, – уточнили молодики.
– А з сьогоднішнього дня міська вла2
да ухвалила, щоб поповнити свій
бюджет... До речі, он біля того ап2
течного кіоску ви можете заплатити
п’ять гривень і дихати спокійно.

Далі я нічого не пам’ятаю.
До тями прийшов, коли у весня2

ному небі знову з’явилося сонечко.
Весело висвистували на гіллястих
каштанах шпаки, на газонах зелені2
ла молода травичка… 

Я сидів у скверику на лаві й три2
мав у руках три квитанції : «За мікро2
би», «За ходіння» і «За дихання».

– У мене ж немає квитанції «За си2
діння на лаві»! – раптом стрельнуло
мені в голову. 

Прожогом схопившись на ноги, я
чимдуж рвонув по алеї. Але тут мене
перепинили і пояснили, що я пови2
нен заплатити не тільки «За сидін2
ня», а й «За бігання». Бо міська вла2
да ухвалила...

Михайло ПРУДНИК.
м. Київ.

Міський бюджет

Іронізми
Скромність прикрашає людину. Але для багатьох це дуже дорога прикра2

са.
Кому багато дано, той намагається взяти ще більше.
Які ж то треба мати права, щоб не мати ніяких обов’язків.
У декого совість пробуджується лише для того, щоб приспати пильність

ближнього.
Літав би на крилах, якби не ходив під мухою.
Іноді для того, щоб мати кращий вигляд, достатньо вимкнути світло.
Немає таких штатів, які чиновники не можуть роздути.
Думати ні про що легше, ніж ні про що не думати.
У корисної для здоров’я їжі є тільки один недолік  – її навіть куштувати не

хочеться.
Увійшов без стуку, зате вилетів з тріском.
Тривалість вашого гостювання  –  сестра мого таланту гостинності.
Вуха потрібні не лише для того, щоб слухати, але й відкривати очі.
Секс латинською означає  «стать», а не те, про що ви подумали.

Микола  ТИХОНЧУК.

••  САТИРИЧНИМ  ПЕРОМ

КЕРІВНИЙ СТІЛЕЦЬ
Сидів незрушно на стільці Пилип,
Возносився бундючно і велично,
До трону керівного так прилип,
Що думалося: то уже навічно.
Дружками оточив себе як слід,
Позатикавши ними кожну дірку:
Було Пилипа зранку тягнуть на обід,
Або у сауну, або на звану вечірку…
Чим скінчилась історійка оця?
Тепер він – без гурту дружків.
Бо в Пилипа… немає стільця.

Петро ГОРЕЦЬКИЙ.

ТРАЛІ�ВАЛІ
Про реформи великі, небувалі
Він щодня розводить тралі*валі.
Від балачок тих свербить у носі,
А зримих успіхів не видно щось і досі.

Юрій КРУГЛЯК.

••  ДВОРЯДКИ

ЗМІНА ОРІЄНТАЦІЇ
Яблучний білий черв’як
Уподобав червоний буряк.

МРІЯ ПІДСУДНОГО
Кажуть люди: всіх бабників будуть судити.
От якби мені присудили молодиць

любити.
Юрій ВЛАСІЙЧУК.
Чернівецька обл.

Стара  байка
на новий лад

На горіховій гілляці  біля хати
Ворона  набурмосена  сиділа:
Бо  баба шматок сиру не дала,
А Бог лише у байці міг послати.
Лисиця  ж байці  вірила й ходила,
Ворону  каркнути  хитро  манила,
Аби роззява шматок сиру віддала.  
І та таки  каркнула на  всі  груди:
–  Немає в мене сиру і не буде!
Корову нашу баба продала!

Леонід КУЦИЙ.

м. Вінниця.
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«Комерційна фірма «Космострах» пропонує юридичним і фізич2

ним особам  страхування  від ризику падіння астероїда розміром
не менше 200 метрів у діаметрі. У разі страхового випадку необхід2
но негайно подзвонити по супутниковому телефону в офіс фірми
за номером (357666) 824242072232932. Перші шість цифр  – код
Марса, район МаунтОлімпік».

«Продаємо оригінальні шпалери «Сезони року». Кожної пори ро2
ку вони змінюють свій колір, а восени  жовтіють  і поступово опада2
ють».

«Другій міській поліклініці на погодинну роботу потрібні люди з
температурою 36,6 для перевірки термометрів».

••  ЦІКАВО ЗНАТИ

Є такі професії…

ПрЕслiв’я
* Береженого Бог

береже, а не береже�
ного конвой стереже.

* І баба з возу, і
вовки ситі.

* Маслом навіть
перший млинець не
зіпсуєш.

* Не метайте бісер
перед свинями, бо
можете захрюкати.

Людмила  

ВАСИЛЕЦЬ.

м. Миргород.

Запитаннячка
А куди вставляли палиці ще до

винаходу колеса?
Навіщо обливати брудом того,

кого вивели на чисту воду?

Тост2перевертень:
З А    Н А З !

Описки-самописки
БРАВОСУДДЯ.
СМІТИНГ.
ДЕРИБАКСІВСЬКА ВУЛИЦЯ.

Віктор ІГНАТЕНКО.
Чернігівська  обл.
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