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Караоке
І шумить, і гуде – 
суд над мафією йде.
Та коли ж з тієї хмари
хоч краплина упаде?!

Корисна порада
Під час святкування свого дня

народження не показуйте всім
гостям вручені вам подарунки.
Інакше жодну з тих речей  ви не
зможете потім подарувати ніко�
му, хто був присутнім на ваших
іменинах. 

Словник-жартiвник
БАРБОС  – власник  бару.

ЗАПОТИЛИЧНИК – комірець.

НАГРУДНИК – орден.

ПАНІКЕР  –  жінка<керівник.

Дмитро СТАСЮК.

м. Лубни.

Архів “зорянського” 
гумору – на сайті 

www.zorya.poltava.ua

ДІД Близнюк вийшов на город.
Лагідно світило сонечко. Пові�

вав теплий вітерець. Дотавали ос�
танні купки снігу. 

Біля торішньої грядки дід зупи�
нився: 

– Бач, зелена цибулька виросла!
Оце так баба на грядці хазяйнувала,
що й врожай розгубила… А он ще
зелений часничок…

Хотів висмикнути до борщу, а во�
но не висмикується.

– Глибоко сидить, – мовив сам
собі. – Тут треба лопатою.

Пішов дід по лопату. Лопатою раз,
раз – і викопав.

А в цей час тітка Марія, яка жила
від Близнюка через кілька хат, чіпля�
ла випрану білизну на мотузку в сад�
ку. Щоб сохла на сонечку й пахла
весняною свіжістю. Побачивши діда
з лопатою, Марія побігла у двір.

– Сидите! Сигарети смалите! –
стала перед рідним чоловіком, який

із старшим сином перекурював піс�
ля обіду. – А люди вже городи копа�
ють! 

– Так земля ще мерзла. І сніг не
скрізь розтанув, – пихнув тютюно�
вим димом дядько Василь. 

– Ага, не розтанув. А дід Близнюк
уже копає. Ви до старших людей
придивляйтесь. Бо візьметеся за
лопати, коли земля груддям стане. 

– Та ми, мамо, трактором цього
року виоремо, – запевнив син.

– Трактором на великому городі
орати будете. А біля садка скопайте.

Дістали батько й син лопати з са�
райчика. Пішли. Дивляться: дід
Близнюк до своєї хати з городу вже
дибає.

– І швидко ж він все перекопав! –
здивувався дядько Василь. – Давай,
синку, хоч трохи копнемо, бо мати
не заспокоїться…

Тільки загнали заступи у землю –
сусід Петро визирає із�за огорожі. 

– Що, вже копаєте?
– Весняний день рік годує! – по�

вчально відказав Василь.
– А земля не мерзла?
– Та ледачому як не мерзле, то

сухе…
Через хвилину й Петро був із ло�

патою на городі. Ще й трьох своїх ді�
тей із собою вивів.

За хатою Петра – садиба Почку�
нів. Їхнє сімейство нікого нічого не
питало, а вийшло на город у повно�
му складі. 

– Бог у поміч! – тільки гукнули су�
сідам.

За Почкунами з лопатами вийшли
Гаврильченки.

Весна…  Робота кипить!
А дід Близнюк з'їв миску борщу із

зеленими цибулькою та часничин�
кою, вийшов надвір. Глядь – а всі су�
сіди на городах. Вважай, півсела.

– Еге�ге�ге! – забідкався дід. – Це
ж і засміяти можуть. Скажуть, не
виспався Близнюк взимку, ще й вес�
ною вирішив подрімати.

Тож узяв лопату – і на город:
– Пора копати! Пора!..

Михайло ПРУДНИК.
м. Київ.

МАЙЖЕ З НАТУРИ

Мал. Григорія ПОЛЯКОВА.

Мал. Михайла ЛАРИЧЕВА.

Пора копати

САТИРИЧНІ МІНІАТЮРИ

Передвиборне
Хто говорить багато і всує
І літає, як мокра курка,
Той залюбки голосує
За кожного придурка.

Петро ОСАДЧУК.
Івано)Франківська обл.

Була б, якби...
У нашій їдальні проворна 

Віолетта
Уміє готовить великі котлети.
У страву сухар і яєчко іде.
Жири і часник молодиця кладе.
Була б вона майстром 

найвищого класу,
Якби в ті котлети та клала 

ще й м'ясо.
Борис ШРУБЕНКО.

Дніпропетровська обл.

Хіба то проблема?..
Сидить Петрик біля столу,
Спохмурнілий знову,
Йому завтра нести в школу
Контрольну письмову.
Покумекав хвилину
І питає в тата:
– Як тут: грішми чи грошима
Правильно писати?
– А хіба то є проблема?
Знайшов що спитати.
В голові складніше в мене:
Де ті гроші взяти…

Леонід КУЦИЙ.
Волинська обл.

Серіаломанія
– Бачила я дивний сон, –
Доня каже мамі. 
Та до неї в унісон:
– По якій програмі?

Валентина КОЗАК.
Київська обл.

 ГУМОРЕСКА

ДВЕРІ прочинилися, і в кабінет сі�
мейного лікаря прослизнув хир�

лявий чоловічок.
– Здра�а… – почав він, але за�

мість привітання тричі чхнув. 
Попри свої непоказні габарити,

чоловічок чхав так гучно, що лікар
від несподіванки злякано прикрився
паперами. 

– Вибачте, лікарю, – сказав паці�
єнт. – Я не хотів, так вийшло… 

– Так вийшло! – пробурчав лікар.
– Вдома треба було прочхатися, а
потім сюди приходити. На що скар�
жимося?

Чоловічок засмучено скривився:
– Учора голова сильно боліла,

сьогодні спокою не дає спина, а до
цього ноги нили в колінах…

– А у кого зараз голова не бо�
лить?! У мене у самого голова трі�
щить, – зітхнув лікар.

– Напевно, від погоди, сьогодні
низький атмосферний тиск. Швид�
ше за все, у вас гіпотонія або міг�
рень. Я вранці прийняв ліки, і відра�
зу полегшало…

– А які ліки?
Пацієнт порився в кишені і витяг

звідти жменю таблеток.
– Я вам раджу ось ці ліки. Думаю,

що допоможуть!
– Щиро дякую! А що ви там про

спину говорили?
– Ниє проклята... – скривився па�

цієнт.
– І в мене також!
– Схоже на остеохондроз. Є у ме�

не, лікарю, одна мазь, – пацієнт

простягнув тюбик. – Дуже допома�
гає при болях у спині...

– А що з ногами?
– Болять у колінах, при ходьбі

хрускіт якийсь…
– Ось, ось, саме хрускіт! – під�

твердив лікар і теж поскаржився: – А
в мене ще й ніби щось клацає.

– Це у вас, швидше за все, хон�
дроматоз колінного суглоба.

– О Господи, тільки цього не вис�
тачало. Що ж мені робити?

Пацієнт знову поліз у кишеню.
– Ось вам, доктор, ще одна мазь. І

завтра ж забудете про біль у колінах. 
– Ще раз вам дякую! – зрадів сі�

мейний лікар. – Що б я без вас ро�
бив?.. До речі, хочу запитати: а наві�
що ви, голубчику, до мене прийшли?

– Ну як же?! Ви ж медик, щодня
спілкуєтеся з колегами і пацієнтами.
А раптом ви дізнаєтеся про якісь но�
ві ліки…

Леонід СОКОЛОВ.
м. Харків.

Консультація
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"Новинка! Продаються модернізовані граблі з

кривим держаком. На такі граблі можна сміливо
наступати, бо удар в лоб отримає той, хто йтиме по�
ряд".

"Страхова компанія  "Інноватор" пропонує елітну
страховку "Корупційна"! Вона дає змогу брати й да�
вати хабарі, зловживати службовим становищем,
лобіювати будь�який бізнес і приватних осіб. У разі
настання страхового випадку інвесткомпанія випла�
чує прокуратурі та суду бонуси, достатні для ви�
правдання корупціонера".

"Продам місячний грунт. Передоплата 100%. Са�
мовивіз".

"Самотній чоловік шукає кохання, пестощів, розу�
міння і чогось пожерти".

Народні
усмішки

На базарі. 
– Що у вас у тій бочці?  
– Оселедці. 
– А чому на бочці написано:

"Жива риба"?!
– Бо коли писали, то оселедці

ще живі були.

***
В Одеському оперному театрі

сидять два меломани і звіряють з
нотами мелодії та арії у виконанні
оркестру і солістів. Поряд сидять
Ізя та Роза. Й Роза шепче Ізі на
вухо:

– Ти не знаєш, хто вони?
– Не знаю, але думаю, що вони

з податкової…

***
В офіс страхової компанії при�

ходить фігуриста дама й каже:
– Я довго мучила себе дієтами і

врешті�решт добилася бажаного
результату. Тепер я хочу застраху�
вати свою нинішню фігуру.

– Ми з великим задоволенням
готові укласти договір з вами! 

– А ви не боїтеся, що я можу
знову поповніти?

– Ну що ви, шановна, у нашої
страхової компанії такі розцінки,
що нам нічого не страшно!

²ðîí³çìè
Ми всі однодумці, бо визнаємо тільки одну думку – свою власну.
Минуле має велику перевагу перед майбутнім: воно вже не може бути

гіршим, ніж було.
Мовчати можна і на весь голос.
Найкращий спосіб зіпсувати свято – це організувати його.
Найлегше полемізувати з тими, хто нас не слухає.
Широко обмежений вибір – вельми сумнівна ознака поступу.
Ще й сподобніше, коли хата скраю: тільки чиясь візьме, першим

привітаєш.
Не так важко змиритися зі своєю поразкою, як з чужою перемогою. 
Тепер чимало любителів легкої наживи перейшло в професіонали. 
Коли уроки історії погано засвоюються, вони повторюються. 
Демократами не народжуються, в них перефарбовуються. 
Ми всі – діти свого часу. Але не всі рідні. 
Щоб захистити честь мундира, дехто жертвує своєю власною.

Борис КІНДРАТЕЦЬ.
Черкаська обл.

АВТОМОБІЛЬНИЙ атлас
РФ перевидано з доповнен�
ням "Карта асфальтованих
доріг Росії". 

ТЕЛЕПЕРЕДАЧА "Поки всі
вдома" закривається в
зв'язку з тим, що її редакто�
рам все важче знайти геро�
їв, у яких всі вдома. 

ВІЙСЬКОВІ експерти Росії
запевняють, що виготовлені
для оборони країни новітні
ракети спроможні зруйнува�
ти Нью�Йорк та Вашингтон у
будь�якій точці планети. 

РОСІЙСЬКА федеральна
служба державної статисти�
ки повідомила про переви�

робництво локшини на душу
населення.

ВІДРАЗУ в кількох росій�
ських містах вирішено зби�
рати японські, китайські та
південнокорейські легкові
автомобілі, які нерідко випа�
дають із залізничних плат�
форм при перевезенні іно�
марок в Європу через тери�
торію Росії. 

ГРУПА російських грома�
дян, які відбували покарання
в колонії поблизу Петроза�
водська, втекла у фінську
в'язницю. 

(Журнал 
"Красная бурда").

Небиличні приказки
Прийшов хтось, та взяв щось, та пішов кудись, а я за ним,

та не знаю за ким.
Хоч ти іди в ліс по дрова, а я буду дома, хоч я буду дома,

а ти іди в ліс по дрова.
Давай дружити: то я до тебе, то ти мене до себе.
Перш ти мене підвези, а потім я на тобі поїду.
Нема гірше, як індик: одного мало, а двох не з'їси.
Всяк розумний по�своєму: один спершу, а другий потім.
Так просили, так просили, та не пускали, а я таки вдерся!
Ну й ніс, для празника ріс, а ти його в будень носиш!
На вовка помовка, а зайці кобилу з'їли.
На дубі свиня гніздо звила, а вівця прийшла та крашанку

знесла.                                                                                                    
Захотів з цапа молока, як він на попелі пасеться.
Якось�то Бог дасть: батько хату продасть, псів закупить –

ніхто не приступить.

Запитаннячка
У в тих, хто гребе гроші лопатою,

руки мозолясті?
А ваша дружина за те, що у жінки

все повинно бути прекрасним – чи
все повинно бути?

Російські новини
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