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Мал. Анатолія  МАГДИНИЧА.

Мал. Віктора БОГОРОДА.

Запитаннячка
• Чи можна вважати це на�

сильством, якщо ідея оволоді�

ває масами?

• Чому той, хто здобуває вла�

ду над людьми, втрачає її над

собою?

• МАЙЖЕ З НАТУРИ

Архів “зорянського”
гумору на сайті:

www.zorya.poltava.ua

ОСТАННІМ часом у нашому міс�
течку відбулося чимало змін. І

все тому, що новий міський голова,
або мер, як зазвичай його назива�
ють, – молодий, енергійний, ініціа�
тивний. Насамперед він звелів усю�
ди посадити молоді дерева, а старі
вирубати. Заявив, що хоче місто пе�
ретворити в сад.

Вирубали старі. Посадили моло�
ді. Правда, половина саджанців не
прижилася і засохла, але ідея була
чудова!

Потім скрізь, де тільки можна, з
ініціативи мера взялися облаштову�
вати клумби з екзотичними квітами.
Гарно вийшло! Правда, виявилося,
що наш місцевий клімат не підхо�
дить для такої екзотики, і квіти про�
тягом літа довелось разів п’ять пе�
ресаджувати. Але ідея була чудова!

Свою відпустку мер провів у Греції

та Італії. Повернувшись з відпочин�
ку, він запропонував у міському пар�
ку встановити мармурові статуї ан�
тичних героїв. Статуї встановили.
Правда, згодом з’ясувалося, що во�
ни не мармурові, а зроблені з гіпсо�
вої штукатурки. Після осінніх дощів
статуї втратили естетичний вигляд і
тепер, особливо вночі, лякають на�
род. Але ідея була чудова!

З легкої руки нового мера на всіх
вікнах і балконах центральної вулиці
поставили однакові склопакети.
Красиво, модно, до того ж безплат�
но для власників квартир, бо за
бюджетні гроші. Правда, пластик
виділяє дивний запах, від якого па�
морочиться в голові. Через це, на�
певно, вікна встановили криво і нав�
скіс. Але ідея була чудова!

А ще новий мер вирішив очистити
містечко від стихійних базаруваль�

ниць, щоб бабусі зі смаженим насін�
ням та пучками зелені не псували
культурний ландшафт вулиць.

Але не встиг… Відсторонили його
від справ за перевищення посадо�
вих повноважень. Позаяк стало ві�
домо, що молоді дерева, які потім
засохли, саджала фірма дружини
мера. Екзотичні квіти на клумбах по
кілька разів пересаджувала фірма
тещі. Гіпсовими статуями займала�
ся фірма рідного брата мера, а
склопакетами з душком – фірма йо�
го сестрички. І все це за завищени�
ми цінами і липовими тендерами.

Правда, кримінальні справи не
порушували. Хоча мера суворо по�
карали: з містечка, де він народив�
ся, виріс і став головою, його пере�
вели в обласний центр. Там він від�
повідатиме за організацію й прове�
дення прозорих тендерів.

А що? Чудова ідея! Такі фахівці у
нас на нарах не валяються…

Артур АМЕТШИН.

Херсонська область.

Чудова ідея

БІСОНІЖКИ.

ДОХЛОРОФОС.

НЮНІТЕХНОЛОГІЇ.

УВЕРТЮРЯ.

Антон БАКУМЕНКО.

Черкаська обл.

БРАСЕЙН.
КЛЯТВА ГРИПОКРАТА.
ТРАМП�ПУНКТ.
ШВЕЦІЯ, ЖНЕЦІЯ, 
НАДУДУГРЕЦІЯ.

Леонід СОКОЛОВ.

м. Харків.

Народні усмішки
– Який гарненький у вас синочок! Які в нього  розумні оченята! Які  тугень�

кі розові щічки! А  схожий на вас  –  вилита копія! До речі, ви не позичите ме�
ні сто гривень?

– Не позичу! Це синочок моєї дружини від її першого шлюбу.
* * *

Під час польоту командир авіалайнера викликає старшу стюардесу і пові�
домляє, що з технічних причин доведеться робити аварійне приземлення.
Тож потрібно попередити пасажирів, аби вони зайняли свої місця і пристеб�
нули ремені безпеки. Через кілька хвилин стюардеса заходить до кабіни пі�
лотів і доповідає командиру:

– Всі пасажири виконали ваше розпорядження. Щоправда, один ще по
салону ходить.

– Чому?!
– Та він приватний травматолог і зараз вирішив скористатися нагодою,

щоб  роздати пасажирам  свої візитівки…
* * *

– Як справи?
– Ну, не так уже й добре, як мені хочеться…  Але й не так уже й погано, як

тобі хочеться.

Описки�самописки

Шендерви
Все одно ми жебраки – так давайте хоч по світу підемо!
Витонченість і елегантність притаманні не лише високому мистецтву. 
Тривога теж буває повітряною.
Лівша підкував блоху. Після того вона не тільки кусала, а ще й цокала
копитами.
Далеко не всім подобається, якщо вітер змін свистить у вухах.
Отака халепа: поки куховарка вчилася керувати державою, закінчилася
їжа.
Майже всі безсмертні вимерли. Лише кілька довгожителів залишилося:
у Росії, Північній Кореї…
Він став таким нудним, що навіть думки не хотіли його відвідувати.
Вічний асортимент: черствий хліб істини і макова булочка брехні.
Вигнані з машиністів завжди рвуться до стоп�кранів.
Всі шуби можуть поміститися в одній молі.

Віктор ШЕНДЕРОВИЧ.

• УЧЕНІ КАЗКИ

Реклама. Оголошення
“Досвідчений екстрасенс пропонує свою допомогу всім наркозалежним!

За помірну плату розтлумачу ваші галюцинації”.

“Терміново продам автомобіль у зв’язку з позбавленням водійських прав.

Можливий торг за умови, що різницю проп’ємо разом”.

“Паління сигарет убиває! Сіль, цукор, спиртні напої – отрута для вас! Інші

продукти харчування теж небезпечно споживати: вони здебільшого підроб�

лені або ж завезені контрабандою! Для здоров’я корисно тільки вчасно й

сповна сплачувати податки! Ви слухали соціальну рекламу податкової служ�

би”. 

“Всім, хто має чим самотужки вивезти, реалізую пісок, цемент і арматуру.

Ціни – нижчі від ринкових! Працюю без вихідних з 23.00 до 5.00 за адресою:

будівельний майданчик у Кохнівському провулку. Питати сторожа Степана”.

Лебідь, Рак,
Щука і наука

(Стара байка на новий лад)
Впряглися Лебідь, Рак і Щука
Та й тягнуть воза хто куди.
А віз – ні з місця, ясна штука,
Даремні їхні всі труди.
А це недавно Рака й Щуку
Послали, кажуть, “у науку”.
Сам Лебідь крилами змахнув
І… легко воза потягнув,
Умить на лад пішли діла.
________________________
Хвала науці – помогла!

Анатолій ГАРМАТЮК.

Вінницька обл.

ВЕЛИКІ відкриття часто здійсню�
ються випадково.

Якось у лісі випадково зустрілися
Їжак і Лев.

– Приготуйся, Їжаче, – сказав
Лев, – зараз я тебе вдарю.

Приготувався Їжак: згорнувся
клубком, не зрозумієш, де в нього
душа, а де п’ятки.

Лев розмахнувся, щосили вда�
рив і – геп! Що таке?! В чому спра�
ва? За всіма розрахунками Їжак
мав би на три метри відлетіти, а він
відлетів тільки на півтора. А на реш�
ту півтора відлетів Лев. Та й цих
метрів йому здалося мало: підібгав
хвоста – і навтіки!

«Цікаве явище, – подумав Їжак, –
треба буде це ще раз перевірити».

Став він перевіряти, як годиться,
шляхом наукових досліджень. Ро�
бив досліди і на вовках, і на ведме�
дях. Все підтвердилося: чим силь�
ніший удар, тим далі звір відлітає.
Ось так Їжак відкрив закон:

ДІЯ ДОРІВНЮЄ ПРОТИДІЇ.
Це було велике наукове відкрит�

тя. До сих пір у лісі тільки діяли, а
протидіяти ніхто не наважувався.
Тепер же всі піднеслися духом.
Зайці, бобри, ховрашки та інша лі�
сова дрібнота повилазили зі своїх
нірок і відважно підступили прямо
до Лева. І кажуть йому:

– А ну, вдар! Та ти не бійся, бий!
Почав Лев бити. Народу перебив

– страшно навіть глянути.
Тут уже дрібнота обурилася:
– Це не за законом! Згідно із за�

коном дія дорівнює протидії!
А Лев продовжує бити. Йому на�

плювати на закони.
І тут знайшовся один Ховрах.

Проаналізував всі досліди і допов�
нив закон Їжака:

ДІЯ ДОРІВНЮЄ ПРОТИДІЇ – ЦЕ
ФІЗИЧНИЙ ЗАКОН, АЛЕ ТАМ, ДЕ
ДІЄ ФІЗИЧНА СИЛА, ФІЗИЧНІ ЗА�
КОНИ НЕ ДІЮТЬ.

У науці цей закон відомий як за�
кон Їжака – Ховраха.

Фелікс КРИВІН.

м. Ужгород.

Фізичний закон

Каламбури
Колю Алла
Заклювала.

* * *
Заходжу в сіни я,
Аж там – Ксенія!

* * *
А Боря і Гена – 
Аборигени.

* * *
Входячи у рай,
Ноги витирай!

Сергій БОРОЗЕНКО.
Житомирська обл.

Корисна порада
(дружинам нервових чоловіків)

Якщо ваш благовірний починає

психувати, дайте йому прострочений

йогурт. Нехай психує наодинці в

іншому місці…

Прикмета
Коли за справу завзято беруться

безголові люди і поринають з голо�
вою у роботу – начувайтесь.

Маленькі хитрощі
Якщо взимку постійно носити в ру�

ках великі сумки із цеглою, то теплий
одяг вам не знадобиться, а відтак і
купувати його буде не потрібно.
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