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Мал. Валентина ДУБИНІНА.

Описки-самописки
БОМЖЕВІЛЛЯ. 
ЗАЛІЗОБЕКОН.  
МАЛОХОЛЬНІ ОГІРКИ. 
СУД  ПРИСТЯЖНИХ.  

Артем ВАСИЛЬЧЕНКО.

Чернігівська обл.

•• МАЙЖЕ З НАТУРИ

Запитаннячка
Чи безпечно купатися в грошах, якщо

вони не відмиті?
Як взяти себе в руки, коли ноги вже не

тримають?

Навмисно не придумаєш

Щось не теє
І на небі дуже темно,
і на землі щось не теє:
втекла з буди собака кудлата – 

це раз,
не несеться курка чубата – 

це два,
сороки колодязь перекинули,
а грім рака вбив – три�штири…

(Борис НЕЧЕРДА, 

збірка "Танець дощу").

І в голові якось темно,
і на душі щось не теє:

втекла рима зрадлива – це раз,
не любить муза вродлива – 

це два,
у правому оці – світ наверле,
а в ліве вухо стріля, 
як з мортири, – 
три7штири…
Руки7ноги – наче з вати,
а вірша треба компонувати – 
п'ять7шість…
(Та як бог не видасть – 
Пародист не з'їсть!).

Гаврило ПРОКОПЕНКО.
м. Дніпро.

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

ДУШЕВНИЙ РОЗЛАД –
зіпсований душ.

ПРЕС7ПАП'Є – прес7сек7
ретар Ватикану.

ФАТА – прапор капітуля7
ції чоловіків.

Тамара БІЛОУСЬКО.

м. Миргород.

Словник	жартівник

Народні усмішки

Мал. Юрія КУХАРЕНКА.

ПІД час рекламної паузи Марія
вимкнула звук телевізора й ска7

зала чоловікові:
– Васю, хотіла тобі ще вранці роз7

повісти, але забула. Мені вночі бать7
ки приснилися. Так я оце подумала,
що ми давненько в них були. Може,
навідаємося?

– Ти знаєш, мені теж хочеться по7
бачитись з тестем і тещею, – пого7
дився Василь. – Поїдемо по7родин7
ному. На них подивимось. Вони – на
нас. Адже не чужі. То я зараз і зате7
лефоную…

– Стривай, Васю, не треба дзво7
нити! Нехай наш приїзд буде для них
сюрпризом.

– Та ні, так негоже. Батькам же
треба підготуватись, щоб все було
чин чином. 

Вася набрав номер і відразу почув
у мобільнику голос тестя:

– Алло!.. Алло! Я слухаю!
– Максиме Дем'яновичу… Здрас7

туйте… Це ми…
– Ти – Васю?
– Еге ж. Вирішили до вас у гості

приїхати. Давненько не бачились.
– Молодці! – зрадів Максим

Дем'янович. – Коли ж на вас чекати?
– У цю суботу. Днів на три. Ми з

Машею на понеділок відгули візьме7
мо. Як ви там живете?

– Нормально.
– А діла як? Що новенького?
– Новенького? Корова ось7ось

має отелитись.
– Так ви що – без молока, сметани

й сиру сидите?
– Нічого, Васю, ради телятка мож7

на й потерпіти. Тут інша біда – кури
не несуться. Другий тиждень хоча б
тобі яєчко! І що воно за лихо?

– Зовсім, чи що? – затурбувався
зять.

– У тому то й штука, що зовсім.
– Це справді неприємність, – роз7

гублено промимрив Василь.
– Що ти говориш? Тебе погано

чути.
Василь прокашлявся і голосніше

запитав:
– А мед уже качали? 
– Який там мед! Холодно. Бджоли

не літають. От і качати нічого.
– Ну, а сало? З салом як?
– А що – сало? – не зрозумів Мак7

сим Дем'янович. – Сало ми ще до
свят поїли. 

– Ясно, – знову підупав голос зятя.
– Ви як там, Васю?
– Що нам зробиться?.. Живемо –

хліб жуємо. А з гусьми й качками ба7
гато у вас мороки?

– Які гуси? Про яких качок ти пита7
єш?

– Вибачте, зовсім забув. Ви ж їх
тепер не тримаєте.

– Так коли, кажеш, приїдете, Ва7
сю?

– Та тут ось… Ми, звичайно…
– У суботу? Мати вже зачекалась.

Все виглядає вас.
– Хотіли в суботу, Максиме

Дем'яновичу. Але воно знаєте, як?
Адже в нас робота… Та й по дому де7
що треба зробити. 

– Треба, треба, Васю. Так коли?
– Якщо чесно, то навіть і не знаю,

коли ми до вас вирвемось. 
– Приїжджайте. Будемо раді. Че7

каємо.
– Бувайте здорові, – Василь вимк7

нув мобільний телефон. 
Невдоволено глянувши на дружи7

ну, сердито кинув:
– А ти ще хотіла, щоб я не дзво7

нив. Добре, що поговорили. А якби
поїхали без попередження, то був
би сюрприз. Тільки нам, а не бать7
кам… 

Ігор ЛАГОЗА.
м. Харків.

По-родинному

•• САТИРИЧНІ МІНІАТЮРИ

– Продаю Землю! Дешево! 

Мал. Віктора БОГОРАДА.

Оголошення
"Шукаю друзів

за інтересами. Ні�
чим особливо не
цікавлюся, але
люблю випити за
знайомство".

Êîðèñíà ïîðàäà
Ставте перед собою нереальні завдан�

ня. Якщо не виконаєте їх, то не біда – во�
ни ж нереальні!

ЦІКАВО 
ЗНАТИ

Економісти під�
рахували, що пра�
цівник, зайнятий
корисною спра�
вою, створює ро�
бочі місця ще для
трьох осіб. Одна з
них  за працюючим
наглядає, друга за�
важає, а третя  усі�
ма керує. 

Кум зайшов до кумів, які з такої
нагоди накрили стіл. Побачивши се7
ред закусок смажену курку, гість од7
разу взяв собі стегенце, поласував
ним, а потім каже:

– Ну, кума, вам тільки на кулінар7
них телешоу виступати! Зі старої
курки зуміли все7таки приготувати
їстівне м'ясо. 

Ображена кума запитує:
– З якого це дива ви вирішили, що

вона стара?
– Бо знаю, як по зубах вік визна7

чати. 
– Та звідки зуби в стегенця?! Та в

курей їх взагалі немає!
– При чому тут кури? Я своїми зу7

бами вік визначаю.
***

Пацієнт скаржиться лікареві:
– Мій ніс не лише зараз, а постій7

но такий червоний. Благаю вас, до7
поможіть мені! 

Лікар розводить руками:
– Якщо це у вас від природи, то

медицина тут безсила.
– Невже нічим не можна зарадити?
– Ну, зарадити можна, але це за7

лежатиме не від мене. Якщо ніс по7
червонів од надмірних випивок, то
вам доведеться й далі так пити. 

– І що буде?
– Він у вас стане синім.

***
На уроці географії вчителька за7

питує учня:
– Федю, як ти знайдеш дорогу до7

дому, коли заблукаєш у лісі?
– Я візьму дрючка і почну щосили

стукати ним по дереву. Лісник поду7
має, що хтось без його дозволу ру7
бає дерева, і обов'язково прибіжить
до мене.

Äèñåðòàö³ÿ
Я захистив дисертацію,  
Хай усе буде як слід:
Я запросив в ресторацію
Друзів своїх на обід.
Пили коньяк і горілочку,
Пиво, слив'янку і ром.
Влили у себе по стілечки,
Що простяглись під столом…
Ну, а про що дисертацію,
Хочете знать, написав?
Що алкоголь репутацію
Вже не одну зіпсував.

Едуард  КАМІНСЬКИЙ.
Закарпатська обл.

Çàéâà âèòðàòà
Йде молодик вихлястою ходою
З красунею такою ж молодою.
– Я вчора до ворожки, – 

каже він, – 
Зробив турне,
Сто гривень заплатив. 
І відьма та сказала,
Що не кохаєш ти мене.
– Чи варто ж то було так

витрачатися? –
Красуня запитала:
– Та я б тобі безплатно

це сказала.
Сергій ВОСКРЕКАСЕНКО.

ФФ рр аа зз ииФФ рр аа зз ии
Для декого бути у своїй

тарілці – це заглядати в чужу.
Часом, щоб не посту�

питися місцем, охоче да�
ють дорогу.

Іноді усміхаються ли�
ше для того, щоб показати
зуби.

Ніщо не змушує так
сушити голову, як підмоче�
на репутація.

Буває, що б'ють не
ледачого, а лежачого.

Якщо і бажав комусь
зла, то від усього серця.

І багатіючи, можна
себе обікрасти.

Сперечатися з дур�
нем небезпечно: він може
вас переконати.

Леонід  СУХОРУКОВ.
м. Харків.Без слів.

Без слів.

"У зв'язку з переведенням Вербицького В.Т. з малого ремонту на середній і
капітальний ремонти оплату нараховувати по 47му розряду".

(З наказу).
"Березнянський консервний завод. Компот яблучний різаний".

(З ярлика).
"Доводжу до вашого відома, що сидіння автобусів, а також водіїв дуже зі7

терлися і потребують термінової заміни".
(Із заявки).

"Протягом останніх років на території району помітно зменшилась кількість
автоаварій через незнання правил дорожнього руху".

(З телепередачі).
"Скориставшись тим, що шлюзи були розриті екскаватором, вся дика риба

зникла зі ставка".
(З пояснювальної записки).

І без модельєра можна пошити7
ся в дурні.

Лідер не той, хто йде попереду,
а той, за яким ідуть.

На голому дереві не сховаєшся.
Якщо ви сказали, не подумавши,

значить, сказали те, що думаєте.
Здоровий сон не лише продов7

жує тривалість життя, а й скорочує
робочий час.

Казали колись: красти – гріх. Те7
пер гріх – красти мало.

Чим більше босів, тим більше
босих. 

Круглий дурень. А до якої поса7
ди докотився!

Інколи і співчуттям можна загна7
ти людину в могилу.

Скільки друзів ми втратили у по7
шуках ворогів! 

Що не кажіть, а вітер дме в той
бік, куди показує флюгер. 

(Сучасна українська 
афористика).

•• ЛІТЕРАТУРНА  ПАРОДІЯ

Іронізми

Âñÿêà âñÿ÷èíà 
У ДНІПРОВСЬКИХ заплавах

рибалки спіймали хлопчика, яко7
го виростили й виховали річкові
раки. У дитинстві він не слухав
своїх батьків, і раки потягнули
неслуха до себе на дно. Хлопчик
чудово плаває задом, але зовсім
не вміє свистіти.

ПРИКРА пригода трапилася з
громадянином Коцюбою М. М.,
який вчора повертався додому зі
щойно отриманою зарплатою.
По дорозі інфляція з'їла й випила
майже третину зароблених ним
грошей.

РОСІЙСЬКІ ЗМІ повідомляють,
що знайдено ще одне перекон7
ливе підтвердження тому, що
Росія – родоначальниця всіх
слов'янських народів. Нещодав7
но під Кремлем археологи відко7
пали метро часів Івана Грозного!
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