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• БУВАЛЬЩИНА

• АКТУАЛЬНА ДАВНИНА • БАЙКИ

Мал. Прийта ПЯРНІ.• ХОЧЕТЕ – ВІРТЕ, ХОЧЕТЕ – НІ

Архів “зорянського”
гумору на сайті:

www.zorya.poltava.ua

Мал. Юрія  ЧЕРЕПАНОВА.

Запитаннячка
• Якщо життя – гра, то чому лише

в одні ворота?

• Навіщо нашим депутатам недо%

торканність, якщо в них є невлови%

мість?

ООппииссккии��ссааммооппииссккии
БАБОВЛАСНИЦЬКИЙ ЛАД. 

КАРНОСЛАВСТВО.

ДЕФЛОРАЦІЯ ДОХОДІВ.

Анатолій ОБРИНЬБА.

с. Тури,

Решетилівський район.

Словник	жартівник
Головень – воротар. 
Графік – син графа.
Жаргон – аспірин.
Кар'єрист – працівник кар'єру. 
Мазанка – жіноча косметичка.

Геннадій МИХАЙЛЕНКО.

м. Лубни.

* Собака%вовкодав цілий тиждень
охороняв свого хворого господаря,
не підпускаючи до нього ліка%
рів. Тільки дещо оклигавши, госпо%
дар зміг посадити вірного пса на
ланцюг і піти в поліклініку.

* В американському штаті Мінне%
сота домашній скунс дуже нудьгу%
вав за господарем, котрий поїхав у
тривале відрядження. Як наслідок, у
скунса зник його характерний за%
пах. Дружина і діти господаря були
не на жарт стривожені тим, що їхній
маленький Факіншіті перестав
смердіти. Коли ж господар повер%
нувся додому, то у звірка, на радість

всієї родини, знову з’явився смер%
дючий запах.

* Про вірність акваріумних рибок
тим, хто доглядає за ними, можна
складати легенди. Зокрема був ви%
падок, коли зла дружина вилила в
унітаз всіх акваріумних рибок чоло%
віка, а вони повернулися до нього
через водопровід. Якраз у той мо%
мент, коли чоловік сидів у ванній зі
сльозами на очах і згадував про ри%
бок. Аж тут – глянь! – його улюбле%
ниці, весело булькаючи, вискакують
з водопровідного крана!

* Попри наше не вельми приязне
ставлення до вошей, їм теж прита%

манна вірність людям. Про це красно%
мовно свідчить такий факт. Один чо%
лов’яга несподівано облисів. Однак
кілька вірних вошей не полишили
голову господаря. Страждаючи від
голоду, холоду, дощу і палючого
сонця, вони, збившись у купку, від%
дано тулилися на маківці голови ще
чимало років.

* Розповідають також історію про
дружбу одного московського голуба
і пам’ятника чекісту Дзержинсько%
му. Птах щодня прилітав до пам’ят%
ника, сідав на його голову і займав%
ся улюбленою справою – гидив. Ко%
ли ж пам’ятник прибрали, голуб
кілька днів безнадійно літав навколо
спорожнілого постаменту, розпач%
ливо тріпочучи крилами. Та осироті%
лим він був недовго: за вірність за%
лізному чекістові голубу знайшли
притулок у Кремлі.

(За матеріалами видання
“Comicfauna”).

Брати наші менші

• САД�ГОРОД

Проблеми дачників
“У СЕЛІ придбав для дачі хату з городом, та, на жаль, я ще початківець у

вирощенні корисних овочів. Підкажіть, який сорт огірків найкраще йде під
самогон?”

Микола ЗАКУСЯКА.

с. Драбинівка.

“ЗДРАСТУЙТЕ, панове журналісти! Навесні у провулку біля центрального
базару я купив насіння гороху. Мені сказали, що воно елітне, бо вирощене
на дослідному полі Аграрної академії. Продавали дуже дешево, а тому я ку%
пив майже повний лантух і засіяв усю дачну ділянку землі. Але на ній нічого
не виросло. Навіть бур’яну! Як кажуть, з того елітного горохового роя не
маю… Тож хочу через вашу газету застерегти всіх садівників%городників: у
провулку біля центрального базару ніколи не купляйте такі сорти насіння
елітного гороху, як: “Фа%дієз”, “Вечірня елегія”, “Принцеса на горошині” й
“Духмяний вітерець”! 

Веніамін ТУГОДУМСЬКИЙ.

Дачний кооператив “Лопушки”.

“ХОЧУ звернути увагу редакції на те, що в нас приміські електрички пога%
но пристосовані для перевезення розсади. Пора залізничникам потурбува%
тися також про облаштування у вагонах спеціальних стелажів для велоси%
педів, лопат, граблів, сап та іншого садово%городнього інвентарю дачників.
Потрібно також встановити зручні клітки для собак, котів та домашньої пти%
ці й обладнати невеликі загончики для кіз…”

Дачник2ветеран Яким Опанасович БОВДИК.

Реклама. Оголошення
“Самотня жінка здасть кімнату самотній жінці. Дзвонити по телефону

0568421730. Питати Івана Гавриловича”.

“Охоронній фірмі терміново потрібні чоловіки сторожової породи”. 

“Шановні пасажири! Приміський електропоїзд запізнюється приблизно

на невизначений час”.

“Швидко і якісно зробимо будь%яку халтуру!”

“Запрошуємо на курси підготовки успішних бізнесменів. Курс “Як стати

багатим та відомим” – 350 доларів. Курс “Як стати багатим та невідомим”

– 3500 доларів”.

Зайчик і Ворона
(Байка за народними мотивами)

Мале Зайчатко гаєм чеберяє,
Аж гледь – Ворона на дубку дрімає:
“Аго%го%гов, добридень, Воронице!
Що робиш на гіллі, крилатая сестрице?”
“Що я роблю? – озвалася Ворона. –
Нічого не роблю, мене гойдає крона...”
“А можна і мені нічого не робити
І тут собі, під деревом, сидіти?”
“Звичайно”, – чути каркання з дубка.
І Зайчик сів, під ним трава м’яка.
Так день сидів, і другий день сидів,
Сидів і сам з собою гомонів.
Аж тут Лисиця з хащів вибігає –
За вушка Зайця сонного хапає.
І з’їла куцохвостого умить,
Потамувавши власну ненасить.
В цій баєчці закінчення сумне:
Не знало Зайченятко те дурне – 
Щоби нічого не робити й не пітніти,
Треба високо угорі сидіти.

Микола САВЧУК.

Івано2Франківська обл.

Діяч
Я працюю ввесь вік для народу
(Якщо маю вигоду).
Полягти я для його готовий
(На перині пуховій).
Я – підпора громадського ладу
(Поки маю я владу).
Людям силу даю тільки певним
(Небожатам і кревним).
Всіх караю лихих і нечистих
(Ворогів особистих).
Я митець на закони державні
(Переписую давні).
Для проектів меткі в мене руки
(Без помоги науки).
На війні ж я сміліший за Ґонту
(Тільки б далі від фронту…)

Володимир САМІЙЛЕНКО.
(Збірка поезій “Україні”. 1906).

Примітка. Володимир Іванович Са%
мійленко (1864 –1925 рр.) – уродженець
села Великі Сорочинці на Полтавщині.
Наш земляк був не лише талановитим
поетом%ліриком, драматургом, перекла%
дачем, а й великим сміхотворцем, блис%
кучим майстром сатири і гумору. Афо%
ристичність мови, стислість і точність
вислову, куплетна форма окремих пое%
зій надають сатиричним творам винят%
кової виразності. “Одно – творити язи%
ком, а друге – перти плуга”, – цей вислів
Володимира Самійленка став крилатим,
увійшов до народного вжитку. 

Натхненне 
торкання

“Бах Іоганн торка орган...”
Олесь ДОРІЧЕНКО.

(Збірник “З вершини літ” ).
Їй%право, доля не гірка
в того, хто знає, що торка.
А я... (скажіть, хіба я гірш?)
сів і торкнув про Баха вірш.
І тут, як смерч, влітає Бах
і кулаком об стіл – бабах...
“Отак писати?! Щоб ти скис!
Я геній людства чи харциз,
щоб так паплюжити мене?..”
Я бачу: зараз як торкне...
А звідкись крик: “Дебют! Дебют!
Уперше Доріченка б’ють!”
Я – ноги в руки і – в світи...
Не можу сам себе знайти.
Дрижить моя легка рука – 
не знає й досі, що торка...

Богдан ВЕРЕС.

• ЛІТЕРАТУРНА ПАРОДІЯ

ЧУДОВИЙ артист, улюбленець
публіки Зіновій Гердт, якого дру%

зі називали Зямою, був життєрадіс%
ною і веселою людиною. Цінував гу%
мор, при нагоді охоче й дотепно
жартував, іноді дошкульно. Навіть у
свої останні роки, коли вже тяжко
хворий Гердт практично не полишав
підмосковну дачу, він залишався
вірним своїй іронічній натурі.

Очевидці розповідають такий епі%
зод. На дачу приїхав поважний чи%
новник з адміністрації президента
Росії, щоб виконати почесну місію:

вручити Зіновію Юхимовичу орден у
зв’язку з 80%річчям артиста.

– Від імені президента Росії, –
урочисто почав гість із Кремля, –
дозвольте вручити вам орден “За
заслуги перед Вітчизною” третього
ступеня…

– Вибачте, – перебив чиновника
смертельно хворий Гердт, – ви не
могли б уточнити: це нагорода за
мої заслуги третього ступеня чи це
Вітчизна третього ступеня?..

(Журнал “Фонтан”).

Принциповість
Хто проти Кабачка?
Всі за!
Бо він – племінник Гарбуза.

Похвала
Хвалили трухлі Пні
сухенького Сучка:
“Він навіть навесні
бруньок не розпуска!”

Яма
Хоч скільки лий
в суху яму водицю –
Ніколи з неї не вийде криниці…

Гриць ГАЙОВИЙ.
Київська обл.

Притча
Зустрілися двоє, щоб розмежу%

вати сфери свого впливу. Один з
них сказав:

– Дивись, до горизонту – то все
МОЄ. А далі, за горизонтом, – то
все ТВОЄ.

Інший задоволено вигукнув:
– Це дуже мудре рішення!
І пішов до горизонту подивити%

ся, де ж починається ЙОГО…

Уточнення

Прикмета
• Якщо совість вас не гризе, зна%

чить, вона вже по горло сита вами.
• Якщо у вашому холодильнику є

копчена риба і два трилітрових бу%
тлі пива, то обов’язково прийдуть
друзі з пляшкою горілки. 

Цікаві історії про відданість людям різних тварин
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