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• ЛІТЕРАТУРНА ПАРОДІЯ

• САТИРИЧНІ МІНІАТЮРИ

• З ЕСТОНСЬКОГО ГУМОРУ

Мал. Володимира ГЛИВЕНКА.• ГУМОРЕСКА

Архів “зорянського”
гумору на сайті:

www.zorya.poltava.ua

Мал. Олександра АЛЕШИНА.

Мал. Геннадія ПЕРЕТЯТЬКА.

Словник	
жартівник

ГУЛЯКА – велика гуля.
ЖАР%ПТИЦЯ – смажена качка.
ПОСЕРЕДНИК – четвер.
ФІРМАН – керівник фірми.
ТЕСТУВАННЯ – гостювання в тестя.

Богдан ТЕРЕЩЕНКО.
Кіровоградська обл. 

ООппииссккии��
ссааммооппииссккии

ЖАДОБА ДО ЗВАНЬ.
ІКРА ТАЛАНТУ.
ЛАВРОВИЙ ВІНИК.

Василь ВЕРБЕЦЬКИЙ.

Вінницька обл.

Народні усмішки
Чоловік повернувся з роботи раніше й побачив, як дружина виймає з двох

великих пакетів купу нових лахів. 
– Ти ж казала, що в нас уже немає грошей навіть на м'ясо для борщу?! 
– Не бурчи, це не на ті гроші, яких у нас немає!

* * *
– Лікарю, які фізичні вправи ви можете мені порадити, щоб я швидше

схуднула?
– Почніть з найпростіших: повертайте голову справа наліво і зліва

направо. 
– А як часто це потрібно робити?
– Щоразу, коли вам пропонують посмакувати калорійними стравами.     

* * *
Дуже скромний юнак, соромлячись людей у черзі, тихо говорить апте%

карці:
– Мені потрібен цей… Ну, цей… А можна я по буквах?
Заклопотана аптекарка нетерпляче:
– Та кажи як хочеш, тільки чергу не затримуй!
– Мені одну штуку: Поліна, Роза, Елла, Зіна, Ельза, Руслана, Валя, Анто%

ніна, Тамара, Ія через "и", Віра.
Здивована аптекарка голосно вигукує:
– Ти що, з одним презервативом до стількох дівчат?! 

МОДНО тепер проводити всілякі
опитування. Особливо по теле%

фону. Дзвінок, беру слухавку.
– Добрий день, – чую. – Вас хви%

лює центр досліджень...
– Анітрішки, – перебиваю, – ви

мене поки що не хвилюєте.
– Ми перші в Європі, – веде далі

жіночий голос.
– Вітаю вас!
– Можна вам поставити декілька

запитань?
– Завжди готовий поспілкуватися

з лідерами.
– Ваше ставлення до сексу? – пи%

тає.
– Оце вже я хвилююсь, – відпові%

даю. – Якщо ще й запропонуєте...
– Ми тільки опитуємо.
– Жаль, – кажу.
– Вивчаємо громадську думку.
– Дівчино, це ж не телефонна роз%

мова. Давайте зустрінемось і пого%
воримо. 

– Ви розумієте, я на роботі. 
– Так я ж не наполягаю просто за%

раз. І у вас на роботі. Зустрінемось у
вільний час на нейтральній терито%
рії.

– Ми проводимо тільки телефон%
не опитування.

– Так вас цікавить секс по телефо%
ну? – питаю.

– По телефону ми дізнаємося про
ставлення народу до цього заняття.

– А скільки вам років? – питаю.
– Я проводжу опитування, – обу%

рюється. – Так ви нарешті скажете
ваше ставлення?

– Як до їжі, – кажу.
– Тобто, – знітилася вона.
– Тричі на ніч, – кажу.
– Я не питаю, скільки, а...
– А я хочу, щоб ви знали і подума%

ли, від чого відмовляєтесь!
– Який ви грубий! – рубонула во%

на.
– Е%е%е, – застогнав я, – а який я

ніжний під час отого, що вас ціка%
вить.

– Мене те, про що ви думаєте, не
цікавить. 

– Звідки вам знати, що я думаю?
– А воно видно по вас.
– Дівчино, – кажу, – якби ви мене

бачили, ви так байдуже не розмов%
ляли б.

– Знаєте, ми з вами дуже далеко
зайшли.

– Я хотів би з вами зайти ще далі.
Так, щоб ніхто не бачив.

– Ви нахаба, – чую в слухавці.
– Стривайте, – кажу. – Ви вриває%

тесь до мене в хату, доводите мене
до кипіння. А як до діла, то я нахаба.
Ви егоїстка!

– У мене така робота, – виправдо%
вується.

– Погана, – кажу, – у вас робота. І
несерйозна.

– Я люблю свою роботу. Всією ду%
шею.

– Для цієї справи, яка вас ціка%
вить, любити душею мало. От коли
полюбите ще й всім тілом – тоді зра%
зу ж телефонуйте мені. Я завжди го%
товий!

– Не дочекаєтесь! – останнє, що я
почув...

Тут днями знову якийсь центр за%
телефонував.

– Як, на вашу думку, – питає чоло%
вічий голос, – працюють внутрішні
органи?

– Якщо чесно, – відповідаю, – то
барахлять. “Фесталом” і “Пумпа%
ном” тільки й рятуюсь.

– Ви не так зрозуміли, – лунає в
слухавці, – я про правоохоронні ор%
гани питаю.

– Охоронні? Нібито й добре, – ка%
жу, – є позитивні зрушення. Злочин%
ців стає менше. Факт. Десь місяців
зо два тому мене перестріли в про%
вулку п'ятеро. Зняли куртку, забра%
ли одну гривню сорок сім копійок. А
ось позавчора сусіда в тому провул%
ку роздягали вже тільки троє.

– А чи потрібні взагалі охоронні
органи? – ще запитує.

– Авжеж, – кажу. – Стільки банди%
тів розвелось.

– На превеликий жаль, це так, –
погоджується.

– І кожному з них, – веду далі, –
потрібна ж охорона. Факт. Мій сусід
– крутелик, так він у туалеті зали%
шився на кілька хвилин без охорони,
і його там “замочили”. 

Щось він там трішки зам'явся, а
потім чую:

– А ви хто за професією?
– Сапер, – кажу.
– Згадайте, – він мені, – за час ро%

боти у вас помилки не було? – і гуд%
ки.

Напевно, роз'єднали. Шкода. А
так іще хотілося поспілкуватися з
внутрішнім органом...

Григорій СОЛОМОНЧУК.
Житомирська обл.

Опитування

Реклама. Оголошення
“Магазин “Шикарні товари” пропонує більше ста найменувань туалетної

води з найкращих туалетів Європи та Америки!”
“Скористайтеся послугами нашого банку! Видаємо кредити протягом 

5 хвилин (з 4.00 до 4.05 ранку)”.
“Центр соціальної реабілітації оголошує про виплату компенсацій за без%

цільно прожите життя”.
“Міняю “Mersedes%600” на два по 300. Тел. 600%300%300”.
“Продаємо скрипки Страдіварі. Оптом і вроздріб”.
“Запрошуємо вантажників й учнів вантажників на цікаву перспективну

роботу”. 
“Я строгий, але справедливий (можна навести довідки у п'ятьох попе%

редніх моїх дружин, з якими я підтримую рівні і правильні стосунки). Не
втрачаю надії знайти ту, яка зрозуміє мою справедливість і строгість”. 

“Дівчина без освіти шукає роботу за спеціальністю”.

ПрЕслів'я
Ласкаве просо вам!
Якщо гарант не йде до

Магомета...
Ліпше синиця в роках, ніж

синець під оком.
Наскочила коза на камеру.
Вам і кварти в руки!
Де тонік, там і п'ється.
Народжені латати.

Флоріан БОДНАР.

м. Чернівці.

Запитаннячка
Якби не було дурнів, то як би

ми розпізнавали, хто з нас розум%
ніший?

Чи повинен громадянин, вия%
вивши в собі щось цінне, сповіща%
ти правоохоронні органи про знай%
дений скарб?

Баран бараном
Вівця до школи привела
Баранчика – своє дитя,
Аби отримав атестата
І не ріс дурним ягням…
Із класу в клас його тягали,
Хоч упирався він рогом…
Баранцем прийшов до школи,
Вийшов з неї – Бараном.

Валентина ДОНЦОВА.
Одеська обл.

Насидів
У парламенті сидить він 
Поспіль сьомий строк,
Тож із нього сиплеться
Вже золотий пісок.

Павло ГЕРАЩЕНКО.
с. Більськ,

Котелевський район.

З досвіду
Кажуть, краще цілу сотню
Вірних друзів мати,
Ніж багато гривень
В кишенях тримати.
Я не вірю.
Це неправда
І якась наруга.
Чи знайдете ви без грошей
Хоч одного друга?

Борис ЧАМЛАЙ. 
м. Кропивницький.

ХВОРОБА
...О Анно, Анно, Анно і Маріє!
...........
...Іван!.. Іван!.. Іван!.. Іван!..
– Іване...
І ніч, і ніч, і ніч...

(Наталка БІЛОЦЕРКІВЕЦЬ, 
із книжки “Листопад”).

Від праці в поетеси вже
Аж кола під очима сині.
Це, знаєте, уже не сміх,
Коли заклинює людині!

Олександр СТУСЕНКО.

м. Київ.

СВИНЯ
(Байка)

В кориті у свині – добірна їжа.
– Така ж то добра, – плямкає Вона. – 
Але ж чому, така смачна і свіжа,
А в горло більш не лізе? Дивина!..
(Природа влаштувала недарма,
Що повний шлунок їжі не прийма!).
Свиня ізнов до їдла підійшла,
Та… проковтнути й ріски не змогла.
І сумніви важкі Свиню обсіли,
Бо навіть, щоб лежав отут калач,
То і його зжувать не мала б сили:
Такий тягар у шлунку, що хоч плач!
І раптом Свиню осінило:
“Це ж їжа нікудишня!” – і притьмом
Свиняче рило
Корито підвалило
І перекинуло догори дном!
__________________

Якщо комусь від тебе чогось треба,
Тебе хвалитимуть до неба!
А як потреба відійшла,
То де й поділася хвала!

Якоб ТАММ.

м. Таллінн.

ННааввммиисснноо  ннее  ппррииддууммааєєшш
“Завдяки різним оборудкам

він став збагаченим, як уран…” 
(З листа до редакції).

“Я не збирався купувати цей
светр, у магазині мені його
нав'язали…”

(Зі скарги). 

“Розливне пиво – туалет на%
право, плата за вхід – 2 грн.
Постійним відвідувачам знижка
50 коп.”.

(З оголошення в пивбарі).

“Терміново потрібен вантаж%
ник з міцними руками й швид%
кими ногами! Розумна голова
не обов'язкова, бо задумувати%
ся буде ніколи”. 

(З об'яви на ринку).

“Куплю квартиру в цьому бу%
динку”.

(З об'яви на опорі 

вуличного ліхтаря).
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