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• САТИРИЧНІ МІНІАТЮРИ

• І СМІХ І ГРІХ

Мал. Сергія ТЮНІНА.• АКТУАЛЬНО

Архів “зорянського”
гумору на сайті:

www.zorya.poltava.ua

Мал. Віктора БОГОРАДА.

ООппииссккии��ссааммооппииссккии
БАГАТОНАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЕТ.

БРАКОБІС.

ВИСОКОПОСТАВЛЕНИЙ НИЗЬКОПОКЛОННИК.

ГРАФОМАНОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА.

Андрій КРИЖАНІВСЬКИЙ.

• Від тих, хто вчить жити, немає ніякого життя.
• Папір все витримає, особливо туалетний.
• Як часто в суперечці за межу переходять усякі межі.
• Завжди безхмарне буває лише на сьомому небі.
• Кохання може й піти, а сексу хочеться завжди.
• Я мислю, значить я – грішу.
• Для людини нічого неможливого не буває, особливо, коли вона

починає мріяти.
• Тому, хто далеко зайшов, важко зупинитися.
• Усе вирішують не кадри, а... відділи кадрів.
• Дурні голосують, розумні вибирають.

Борис РЕВЧУН.
Кропивницька обл.

Діти!
Вчіться. Бо дубів ріжуть.
Вчіться. Бо поява зуба мудрості у

роті дурня його розумового статусу
не міняє.

Вчіться. Бо хоча дурість – також
дар Божий, зловживати нею не мож=
на.

Виростете – князями станете.
Людьми начальними.

Та нема страшнішого лиха у кня=
зівства, як дурний князь. І чим вище
стоїть він, тим згубніша його глу=
пість.

Не рвіться усі до головного прес=
толу. Засліплені жадобою влади, пе=
ретопчете один одного. А фарисеї
посадять на головний престол свого
“Лжедмитрія”. Із його “Мнішечкою”.
І під їх “патронатом” обдеруть усе
князівство. Вас же пустять із торба=
ми по світу. У своїм домі чужинцями
будете і злидарями.

Не прагніть пустої слави і наго=
род. Не вдихайте багато хвалебних
випарів. Бо чим більше їх вдихнете,
тим важче будете видихати. Золота
фортуна посміхається не тоді, коли

чіпляють золоту корону, а тоді, коли
знімають сталеві наручники.

Краще мати одну маленьку зірку в
голові, ніж три великі на погонах чи
золоту – на грудях.

Коли станете князями, князька=
ми, а чи людьми владними, не ску=
піться підтримувати культуру. Про
культуру народу не дбає лише його
ворог або ж невіглас, який боїться
на тлі культурної нації виглядати ще
більшим невігласом.

Шануйте, плекайте мову рідну.
Здорове коріння предків.

“А що росте без коріння? – запи=
тує народна пісня. І відповідає: –
яничари...” Мутанти з обмеженим
інтелектом і необмеженою нагліс=
тю...

Не лінуйтеся другові подати руку,
а ворогові дати під зад...ній міст так,
щоб він протягнув ноги або ж виніс
їх швидше із землі вашої.

Із сусідами не лайтеся. Але й не
дуже братайтеся. Бо, як твердять ін=
дійці, трагічно закінчується братан=
ня між тим, хто їсть, і тим, кого їдять.

Не вдавайтеся до оракулів. Ясно=

видців, ворожок. Хочете знати, що
буде завтра, підсумуйте, що ви зро=
били сьогодні.

Не заздріть чиємусь багатству. У
чужу кишеню заглядають лише зло=
дії і дурні. Розумна людина рахує
свої гроші...

Не обкладайте високою даниною
люд свій. Податок – це хабар дер=
жавним чиновникам за невиконану
ними роботу. Ніщо так не принижує
гідності великого чиновника, як ма=
ленький хабар... 

Подбайте, щоб ви не лише вміли,
а й мали, чим пошанувати один од=
ного.

Насамкінець: дуже інтимне.
Будьте достойні жон своїх, а жони

ваші хай будуть достойні вас. Щоб
панували між вами віра й довіра! Ні=
коли не вдавайтеся до “пояса вір=
ності”. Бо “пояс вірності” приносить
таку ж користь, як і бронежилет: ко=
ли доля має покарати, то кілер щіли=
ну знайде...

Євген ДУДАР.
м. Київ.

Повчання дітям Мономаха
(Сива давнина на сучасний лад)

Запитаннячка
А в пеклі після опалювального сезону, як у раю?

Гола правда – це та, котру обібрали до нитки?

Куточки зору

ССииллаа  ммооллииттввии
У НЕВЕЛИКОМУ американському містечку один підприємець вирішив

зайнятися торгівлею пива. Цей бізнес=проект дуже не сподобався місцевим
священнослужителям: справа в тому, що для пивбару було обрано місце
неподалік церкви. Тож на кожній проповіді в ній лунали заклики до прихожан
молитися, щоб Бог покарав підприємця та його гріховний заклад. 

І треба ж такому статися: напередодні відкриття пивбару здійнялася ве=
лика буря з грозою, блискавка влучила в дах новобудови, й вона згоріла до=
щенту. 

Попервах церковники раділи, що позбавились від небажаного сусідства.
Та втішалися вони недовго, бо підприємець подав на них у суд з вимогою
компенсувати майнову шкоду, завдану йому внаслідок проповідей про Бо=
же покарання. Священнослужителі, ясна річ, всіляко заперечували свою
причетність до бурі з грозою й блискавки, яка спопелила пивбар.   

Вислухавши обидві сторони, суддя зауважив:
– Я поки що не знаю, яким буде мій вердикт, але з матеріалів слідства

напрошується логічний висновок, що власник пивбару вірить у силу молит=
ви, а місцеві церковники – чомусь ні…

(“Антологія курйозів”).

Корисна порада
Сумлінно попрацювавши на совість, попрацюйте

нарешті й на себе.

Я б теж випив за народ
Пан Данило на фуршетах
(Належить по чину)
Піднімає вище всіх
За народ чарчину.
П’є і їсть за трударів
Міста і села.
Йому місію таку
Доля відвела.
Вже й не хоче – треба пити:
Столи накривають.
Я б теж випив за народ!
Та... не наливають.

Микола ВОЗІЯНОВ. 
м. Харків. 

А хто в каменярі?
Аби посидіти хоч трохи нагорі,
Пруться в президенти й депутати,
але ніхто не йде в каменярі – 
вогонь Франка у грудях треба мати!

Володимир КРАСІЛЕНКО.
Вінницька обл.

Пам’ятка виборцям
Салют вам, шановані виборці, –
за своє майбуття саме ви борці!
Отож, як ідеш на вибори,
то вже хоч що=небудь та вибори:
коня без вуздечки,
два кіло гречки,
кота в мішку,
рильце в пушку,
дулю в кишені,
синицю в жмені!
Що? Вам подавай журавля?
Тру=ля=ля!
Ловіть його в небі чужому,
бо не хоче вертати додому,
поки ми тут, немов овечки,
замість вольної волі,
замість світлої долі
вибираємо
два кіло гречки.

Василь ШУКАЙЛО.
Київська обл.

Мал. Анатолія МАГДИНИЧА.

Передвиборна боротьба.

Каламбури
Однолюб 

Життя для нього – це палітра,
Де головний об’єкт – півлітра.

Судочинство 
Чи віриш у такі суди ти,
Де буде Вовк ягнят судити?

Сергій КОЛОМІЄЦЬ.

Черкаська обл.

Рябко і
характеристики

Рябка на іншу службу взяти
захотіли,

Прислали запит: чорний він
чи білий? Рябку 

Дав Кінь характеристику таку:
“Собака загалом він світлий
і за натурою привітний.
Біля майна і день, і ніч
Він не змикає віч.
Дисциплінований,
Стійкий”.
Печатка й підпис: “Вороний” .
Дала характеристику й Свиня:
“Рябко – особа темнувата,
Всього від нього можна ждати.
Немов скажений, гавкає щодня
Та ще й ночами заважає спати.
Немає в нього вміння
І сумління.
Характер – злий 
І – нестійкий”.
Ну, а Рябко насправді не такий:
Не зовсім білий.
І не чорний.
Він – рябий.

Анатолій ГАРМАТЮК.

• БАЙКА Маленькі
хитрощі

Щоб зберегти мир і злагоду в сім’ї,
потрібні не лише любов, терпіння і
взаєморозуміння, а й кілька телевізо=
рів, комп’ютерів та планшетів.

ССллооввнниикк��жжааррттііввнниикк
Втрачені ілюзії – загублений реквізит

ілюзіоніста.
Печерні люди – спелеологи.
Сибірська язва – сварлива сибірячка.
Ударна праця – забивання залізобетонних

паль.
Аркадій СЕРБІЧЕНКО.

Херсонська обл.

Зооафоризми
Політика Акули – в її щелепах. 
І Тигр у дитинстві пив молоко.
Заєць і біля мертвого Лева чхнути

боїться.
На Їжаку не покатаєшся.
Ми кажемо: “Собака – друг люди=

ни”... і беремо його на ланцюг.
Микола ПОЛОТАЙ.

Хитрі слівця
– І ЛОСЮ СОЛІ.

– Я НОСАТА СОНЯ.

– ОТ ХТО!

– А В ДИБОК – ОБИДВА.

Петро ХРИСТИЧЕНКО.

Чернігівська обл.

Цікаво знати
ОКРЕМІ види риби, замороженої в

кризі, можуть знову ожити, якщо таку
рибу покласти на розпечену сково=
рідку.

КОЖНА людина здатна навчити па=
пугу говорити. Для цього потрібно
лише півроку цілодобово повторюва=
ти одну і ту ж фразу.

Без слів.
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