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Гумор

Зоря Полтавщини

Запитаннячка

Корисні поради

• Чому від любові сохнуть, а
без неї – черствіють?
• Чи можна вважати весілля
безалкогольним, якщо всі гості
тверезі, а молодожони сп’янілі
від кохання?
• А чоловік має право зверхньо поглядати на дружину з-під
її каблука?

(чоловікам)
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Словникжартівник

 Ваша дружина повинна мати
стільки гарних нарядів у своєму
гардеробі, щоб там не було місця
для схованки коханців.
 Коли жінка мовчить, її не варто
перебивати.

ДОКТРИНА – медичка.
ЗАЗУБРИНА – самка зубра.
МОДЕРАТОРКА – закрійниця одягу.
ПЕРСОНА – персіянка.
СУДИНА – жінка-суддя.
Людмила ОЧЕРЕТЬКО.
м. Дніпро.

• ГУМОРЕСКА

Мал. Ігоря КІЙКА.

Жіноче терпіння
АВНО не сварилася з чоловіком.
Д
Мій язик аж свербів. А чоловік,
зануда, з роботи приходить вчасно,
черевики чистить сам, по квартирі
ходить тихенько. І їжею не перебирає…
І ось нас запросили Потапенки.
На вечерю. Страви, якими нас пригощали, чоловікові видалися королівськими. З вовчим апетитом обсмоктував гусячу ніжку, картоплю з
грибами змегелив без передиху, солоні огірки та помідори чи не цілими
ковтав…
Я напружено стежила за ним, мімікою і жестами благала вгамуватися. Та йому було не до мене. Він голосно плямкав губами і голосно заздрив Потапенкові:
– Повезло тобі в житті! Таку господиню маєш! Який кулінарний талант!..

Нібито я гірше готую. Швидко забув, як пальці облизував, уминаючи
млинці з салом або вареники з вишнями.
Коли ж чаша мого терпіння переповнилась, знайшла його ногу під
столом і щосили притисла до підлоги. Йому абищо! А в Потапенка аж
сльози виступили на очах.
Додому поверталися пізненько. В
дорозі посваритися не вдалося: гостинні Потапенки проводжали нас до
самісінької зупинки.
“Нічого, – втішала себе, – я йому в
маршрутці концерт влаштую”.
Нарешті маршрутка рушила. Набравши повні легені повітря, глянула
на свого благовірного й осіклася.
Припавши щокою до мого плеча, він
солодко сопів і уві сні облизувався.
Розморило…
“Поговоримо дома”, – змирилась я.
Мал. Анатолія МАГДИНИЧА.

Відчинивши двері квартири, ми
наткнулися у передпокої на валізи й
саквояжі.
– Гості?
– Не гості, а гостя, – пурхнула з
кухні дочка. – Галина Петрівна до нас
завітала!
І принесе ж лиха година!.. Проїздом з туристичної подорожі?
До самого ранку слухала її теревені, приміряла курточки, платтячка,
спідниці. Не втрималася. Дещо перекупила в неї. Прикинула: якщо
скласти докупи дві чоловікові зарплати…
Вранці приготувала йому смачнючий сніданок. На піджаку визбирала
пилинки. Провела до зупинки маршрутки, поцілувала на прощання.
О Боже! Цілих два місяці доведеться отак догоджати і тримати
язик за зубами!
Валентина КОКІНА.
Київська обл.

• САТИРИЧНІ МІНІАТЮРИ

Що таке гріх
Баба лає козарлюгу,
Лупить кулаками:
– Гріх, беззубий волоцюго,
Бігать за дівками!
Той з досади пихнув димом
І зітхнув: – Ех, мати,
Гріх – не бігати за ними,
Гріх – не доганяти!
Петро РЕБРО.

Дай лиш зійтися…
• ЛІТЕРАТУРНА ПАРОДІЯ
Домашній орфей
“Тобі я дякую, дружино,
за те, за друге, за десяте…
За те, що я уже нікому
так не потрібний, як тобі”.
Анатолій БОРТНЯК.
(Збірка “Вдих і видих”).
Такий благий ви стали нині,
аж зачепити вас боюсь.
Ви сто скарбів знайшли в
дружині,
як перейшла в розряд бабусь.
Так, так, для смутку є причина,
не той і ви вже молодець,
і вам одна лише дружина
лавровий міряє вінець.
Та ви хоч цю тримайте марку,
бо тільки станете не люб,
домашня Муза після сварки
всі ваші лаври кине в суп!
Петро САВЧУК.
Хмельницька обл.

Оголошення.
Реклама
“Послуги заміжнім жінкам! Досвідчений приватний детектив швидко і
достовірно встановить, з чого це раптово ваш чоловік такий щасливий
став”.
“Випускниця аграрного коледжу
допоможе одинокому фермеру підняти його домашнє господарство”.
“Святковий хіт продажу жіночих аксесуарів! Оригінальне дзеркальце з
вмонтованим у нього “фотошопом”!
“Добрий самотній чоловік, кухармасажист, 50 років, без шкідливих
звичок, виконає будь-яку роботу в затишній оселі симпатичної і теж самотньої господині”.

Навмисно не
придумаєш
“Макар спробував пригорнути
Риту до себе, але не зміг відшукати
талію й змушений був обійняти її за
шию”.
“Повернувшись з відрядження,
Микола відразу збагнув, що його
дружина – далеко не Пенелопа”.
“Страшно уявити, що вчинив би
Отелло з Дездемоною, якби вона
загубила не платочок, а свою дівочу
честь!”
“Найкрасивішим місцем на тілі
княжни Марії були її очі”.
“У ті часи життя заміжньої жінки
було нестерпним: їй не тільки забороняли зустрічатися з незнайомими
чоловіками, але й навіть любити
знайомих”.
(З учнівських творів).

Як зайдуть дві жінки в хату,
Кожна тому рада,
Бо там, де дві жінки разом,
То там вже сільрада.
А там, де вони вкупі
Зайдуть до квартири,
Там “Ярмарків Сорочинських”
Відразу чотири.
Богдан РАДИШ5МАРИНЮК.

Дві коханки
У мужчини вже багато срібла в
голові,
А завів собі коханок. Їх у нього дві.
Перша – гарна, молоденька, друга
вже стара.
Кожна зайві волосинки в нього
видира.
Юна краля смиче сиві – не старій,
мовляв.
Старша чорні вириває, щоб
сивішим став.
І досмикались до того, що за рік чи
два
У мужчини як коліно стала голова.
Павло ГЛАЗОВИЙ.
Мал. Володимира МОЧАЛОВА.

Народні усмішки
– Ти справді мене дуже кохаєш?
– Справді.
– І навіть готовий своє життя віддати за мене?
– Віддав би, але не можу: моє кохання безсмертне!

***

В аптеці:
– Мені потрібно купити заспокійливе для свого чоловіка. Підкажіть, що
краще – валідол чи валер’янка?
– А який діагноз?
– Модельні черевички за п’ять тисяч гривень.

***

На званій вечірці грайлива жіночка говорить сусідові за столом:
– Ви так схожі на мого третього чоловіка…
– А скільки їх було у вас?
– Два.

Іронізми
• Краще бути без ума від жінки, ніж від природи.
• І зарплата, і премія – жіночого роду. Тому їх треба віддавати дружині.
• Жінці одного чоловіка достатньо. Двох – вже мало.
• Ми завжди віримо, що наша перша любов – остання, а наша остання
любов – перша.
• Справжній чоловік завжди доб’ється того, чого хоче жінка.
• Будь-яку жінку можна переконати в тому, що вона найчарівніша. А
спробуйте хоч одному чоловікові довести, що він наївний телепень.
• Якщо чоловік прагне завжди бути правим у суперечках зі своєю дружиною, він ніколи не повинен сперечатися з нею в її присутності.
• В оголеній жінці не так важливий розум, як її відкритість.
• Коли жінки здаються, то чоловіки потрапляють до них у полон.
• 8 Березня – найбільше свято для продавців квітів.
• Найкращі дні життя прожили вони в любові й злагоді аж до свого весілля.
• Скажи мені, хто твоя дружина, і я їй щиросердно поспівчуваю.
• Він увесь час забував зізнатися їй, що закоханий у неї без пам’яті.
• Бити – бий, якщо любиш, але рукам волі не давай!
Михайло ГЕНІН.
(Із циклу “Від Адама і Єви”).

• КАЗКА ДЛЯ ДОРОСЛИХ

Вовча помста
РИЗНАЧИЛИ Зайця вожаком
П
вовчої зграї. Став він наводити у
тій зграї порядок. Насамперед скасував стародавню традицію, за
якою вожакові належав найбільший і
найсмачніший кусень м’яса. Потім
заборонив махання хвостом, гризню, виття і підвивання. Не сподобалося все це вовкам. Та особливо не
припало їм до смаку те, що Заєць
розпорядився повністю перейти на
вегетаріанську їжу.
Зібрались хижаки на таємну раду
і стали судити-рядити, що їм з таким вожаком робити.
– Може, ми його теє… з’їмо? –
запропонував найлютіший Вовцюга
і проковтнув слину.
– За таке можна й без власної
шкури залишитися, – заперечила
йому стара облізла Вовчиця.
– Та й сліди не заметеш, – похмуро додав Вовк, колишній вожак
зграї.
– Виходить, нам тепер до смерті
моркву жувати! – гаркнув Вовк з ві-

дірваним вухом і зі злості вкусив колишнього вожака.
Зав’язалась люта сварка. Перекусавши одне одного, вовки трохи
заспокоїлись, і тоді один прогарчав:
– А давайте, братці, напишемо
про нього куди слід!
Сказано – зроблено. Сіли вовки і
настрочили листи в усі контролюючі
установи. Мовляв, Заєць косий, бо
щодня “під чаркою”. Працює мало, а
вже собі і Зайчисі своїй на зиму нові
білі шубки десь роздобув. Та й взагалі, на лапу нечистий. Все петляє,
сліди замітає. Чесні звірі так не бігають…
Через деякий час понаїхала силасиленна комісій, почали перевіряти.
І виявилося, що чимало фактів, викладених у вовчих листах, таки підтвердились. Зокрема про невідомо
де взяті шубки, про замітання слідів… Зробили у відповідних інстанціях висновки і зняли Зайця з посади вожака.
Отак вовки і “з’їли” Зайця.
Валерій ГЕРЛАНЕЦЬ.
Донецька обл.

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

