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Гумор

Зоря Полтавщини

Описки
самописки

Альтернативна пам’ять.
Дід Маразм і Снідурочка.
Лідер пропозиції.
Трудові блудні.
Хам науки.
Флоріан БОДНАР.
м. Чернівці.

Запитаннячка
Скільки треба накрасти, щоб уже
не боятися правосуддя?
Чому легше втовкмачити людям в
голову, що вони щасливі, ніж зробити
їх щасливими?
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Словник
жартівник
ВИКРУТАС – танцюрист.
ПАРНАС – лазня.
ПОДВІЙНИЙ ОБМАН – реклама
з прогнозом погоди.
Дмитро БОГОДИСТ.
м. Горішні Плавні.

• МАЙЖЕ З НАТУРИ

Мал. Івана АНЧУКОВА.

Оддай мою ногу!
ниють, стогнуть, роз
П– ЛАЧУТЬ,
пускають нюні:
Жити стало погано!
Чому погано? Кому погано? Хто
сказав – погано?
Ходять чутки, що ціни знову бу
дуть піднімати. Ну й хай собі ходять,
щоб їм ноги повсихали. Більші ціни –
менше м’яса. Менше м’яса – менше
в наших шлунках буде атомних
реакторів. З отими уранами й
стронціями.
Вся Європа їсть овочі й фрукти,
запиває соками. А тут – давай ков
басу. Та на ті наші варені ковбаси
собаки бродячі здалеку гавкають. А
він своєї: не буде ковбаси – дорогу
перекриємо!
Ну й перекривайте. Автомобіль
них заторів буде менше. Он я читав
колись у газеті таку замітку. За
страйкували за кордоном лікарі. Так
у цей час смертність там різко ско
ротилася. А в нас той страйк був би
ще кориснішим. Бо лікарів удвічі
більше, ніж у Європі. А чим більше
лікарів – тим більше хворих; чим
більше поліції – тим більше бандюг.
Транспортники лякають: “Не під
вищите плату за проїзд – не виїдемо
на маршрути!” Дай Боже! Здоров’я
своє завдяки вам зміцнимо. Свіжим
повітрям подихаємо. Інфарктників
стане менше, як ходитимемо пішки.
– З гарячою водою постійні пере
бої…
– Світло час від часу вимикаєть

ся, бо старі електромережі не ви
тримують перенавантаження…
То й що? Один відставник мені
розказував. Служив на далекій Пів
ночі. Так там півроку – день, півроку
– ніч. Світла нема. Час є. Жінка під
боком – є. Каже – восьмеро дітей за
ці полярні ночі удвох з дружиною
надбали.
А тут – демографічна катастрофа.
Смертність більша за народжува
ність. Та у нас в Україні світло треба
взагалі цілодобово вимикати!
Ахох – національна трагедія:
вдень не працюватиме телебачен
ня. Зате ж економія яка! Електро
енергії треба менше. Вугілля – мен
ше. Газу – менше. Бойовиків і пор
нофільмів на екрані – менше. Повій
на вулиці – менше. Злочинців у в’яз
ницях та колоніях – менше. Роботи в
поліції – менше.
А ви робите трагедію, бо тоді на
екранах не буде мордобою та без
платних уроків сексу тощо.
Скиглять: “Тіснота в транспорті,
не можна втиснутись”. А для мене
тепер цей транспорт – пересувний
цирк, мандрівний театр і клуб “Для
тих, кому за тридцять”. Скільки там
концертів побачиш!..
– Мужжчина, я вихажу!
– Ну то йдіть на здоров’я. Привіт
чоловікові.
– А моя нага – у вашей сумкє!
– Яка, ліва чи права? Та не клав я
їх в сумку. Кому ваші ноги потрібні...
Мал. Валентина ДРУЖИНІНА.

– Слушай ти, хамло. Оддай мою
ногу! Бо оддаси Богу душу. Якраз
повз міське кладовище їдемо…
Ну, де іще надурняк почуєш такий
концерт гумору?
Де іще можна пригорнутися так
до чужої молодички?
Не встиг сісти в маршрутку, чую –
обхопили мене за стан. Дивлюсь –
якась жіночка. Не може коло дверей
утриматися. Щоб не вивалитись на
вулицю, вхопилася за мене.
– Ви тісніш пригорніться, – кажу. –
Отак. І не за талію, а за шию. Так бу
де зручніше. І не боком, а обличчям
до мене станьте. Можете голову
покласти мені на плече. Бачите, як
нас пресують. Хочнехоч, а дове
деться цілуватися.
Ви де виходите? О, і мені там. Мо
же, в одному будинку живемо? Да
вайте сумку – до хати вам донесу.
Хліба нема? То по дорозі купимо. А
пляшка вдома є? Добре. Чоловіка
нема? Ще краще. Не треба вам гро
ші тратити, оголошення до цих газет
писати. Бачиш – на дурняк познайо
милися. Як тебе звати? Тося? Дуже
приємно. Мене – Петро.
Дай тільки зателефоную додому,
щоб мене не чекали. Скажу, що тер
мінове відрядження. На три дні. А
там видно буде...
Маршрутка – рагс на колесах. А
ви плачете – тіснота...
Євген КОЛОДІЙЧУК.
Київська обл.

• САТИРИЧНИМ ПЕРОМ

Монолог
кандидата

• МІНІБАЙКИ
Дишло хвалилося:
– Мені кіньми ніколи займати
ся, бо я тепер законами правлю!
В'юн гонорився:
– Усі риби, порівняно зі мною,
мілко плавають.
Віник виправдовувався:
– Цінності Лантух загріб, а я ли
ше сліди замів...
Лисиця повчала:
– Щоб критикувати Лева, треба
бути бараном.
Кропива раділа:
– Натрапила коса на камінь!
Молоток хизувався:
– Як би далеко техніка не пішла,
а сила однак матиме вагу. Я, на
приклад, в одну мить можу роз
правитись з будьяким комп'юте
ром!
Іван СЕНЮК.
м. Житомир.

Маленькі хитрощі
Якщо ви йдете в гості з порож
німи руками, то йдіть хоча б з пов
ним шлунком.

Чи знаєте
ви, що:
...ученим вдалося створити вічний
двигун. Від звичайного він відрізня
ється відсутністю кнопки “Вимк.”;
...в меню японської кухні з’явилася
страва з назвою “Росія”. Це одна
шоста частина суші;
...всі динозаври були однакові.
Просто різні палеонтологи порізно
му складали кістки скелетів;
...згідно з останніми соціологіч
ними опитуваннями 89% народних
депутатів не довіряють народу;
...психотерапевти не рекоменду
ють прослуховування духового ор
кестру лежачи і в оточенні родичів та
друзів;
...найбільшу руйнівну силу має ви
бух ентузіазму в дурня;
…коли люди повчально кажуть про
минуле “А ось у наш час...”, це озна
чає тільки те, що їхній час уже минув.

У президентські кандидати
В нас тут висунувсь один.
Всюди точаться дебати –
Чесний він чи сучий син.
Як дорвався до трибуни –
Мовби флейта виграє,
Зачіпа найтонші струни,
До печінок дістає:
– З роботяги – знять податки
І потроїти платню,
Вдвічі збільшити видатки
У лікарнях на меню.
І стареньким борг віддати, –
Це ж вони у грізний час
Забували і поспати,
Щоб піднять на ноги нас.
Захищу й інтелігента –
Наші, б мовити, мізки.
Бо в професора, в доцента
Не зарплата – копійки.
Не здригнусь задля народу
Взять найвищу висоту:
Дам і злодіям свободу...
Чи, пак, що це я плету?!
Немалі настануть зміни,
Все відразу не збагнуть,
Загнуздаю дикі ціни,
Щоб інфляцію припнуть.
Все для блага, для людини –
І кухвайки, і дірки,
І безплатні домовини,
І безплатні всім вінки.
Запевняю: я громаду
На поталу не віддам!
Всіх жалію, обіймаю,
Всіх вас, виборці, люблю,
Хоч напевне й сам не знаю,
Як я все оте зроблю.
Анатолій ПРОХОРЕНКО.
Київська обл.

Передвиборна
агітація
Ми найнадійніша об'єднуюча сила!
Голосуйте за нас і тільки за нас!
Наручники.

Народні усмішки
– Хочу написати заповіт. Ти не по
радиш, як його почати?
– Почни з Центральної виборчої
комісії. Напиши заяву, що хочеш ба
лотуватися в президенти. Твої кон
куренти відразу знайдуть і майно, і
банківські рахунки, про які ти вже й
думати забув…

***
У нашій країні навіть домашні кап
ці не можуть знайти спільної мови:
один – завжди лівий, а інший – пра
вий.

***
Дружина запитує чоловіка:
– Ти куди зібрався?
– В магазин.
– А гроші взяв?
– Узяв.
– Ти ж дивись там, не трать їх.

***
– Кажуть, ти одружився, у прийми
пішов. Ну як, вдало?
– Та не зовсім… Вікна у двір вихо
дять…

***
Огрядна дружина стоїть на вагах і
бідкається:
– Я вже тиждень на дієті, а схудну
ти ніяк не можу.
Чоловік із серйозним виразом об
личчя каже їй:
– Навіщо та дієта? Можеш і без
неї мати нормальну вагу. Для цього
тобі треба тільки підрости.
– Справді? А на скільки сантимет
рів?
– Ну, для ідеального співвідно
шення ваги й зросту тобі ще потріб
но три метри.

• ІСТОРИЧНІ БУВАЛЬЩИНИ

Письменник,
що не писав
Гомер (між XII–VIII сс. до н. е.)
давно вважається найвидатнішим
письменником усіх часів, хоча він не
написав жодного рядка. Усі свої
твори Гомер тримав у пам'яті з тої
простої причини, що не вмів ні чита
ти, ні писати.

Езоп у в'язниці
Славетний грецький байкар Езоп
(VI–V сс. до н. е.) був, як відомо, ра
бом. Одного разу господар послав
його до міста з якимсь незначним
дорученням. Дорогою його зустрів
суддя й суворо запитав:
– Куди ти йдеш?
– Не знаю, – відповів Езоп.
Така відповідь здалася судді пі
дозрілою, і він звелів відвести Езопа
до в'язниці.
– Але ж я сказав сущу правду, –
запевнив Езоп. – Звідки мені було
знати, що я потраплю до в'язниці?
Суддя засміявся й відпустив його.

Девіз Піфагора
Розповідають, що на персні Піфа
гора (580–500 рр. до н. е.) було ви
карбувано такий девіз: “Тимчасова
невдача краще тимчасової удачі”.

Праця і вічність
У колі поетів Софокл (497– 406 рр.
до н. е.) сказав якось, що він над
трьома рядками працює чотири дні.
– Чотири дні? – здивувався поет,
відомий своїми посередніми вірша
ми. – Я за чотири дні написав би ти
сячу рядків!
– Не маю сумніву, – відповів Со
фокл, – але вони проживуть не біль
ше, як чотири дні.

Порада
Один чоловік прийшов до видат
ного філософа Сократа (469–399 рр.
до н. е.) порадитись: одружуватися
йому чи ні.
– Хоч би як ти вчинив, все одно
будеш жалкувати, – відповів Сократ.

Два види втіхи
Філософа Платона (427–347 рр.
до н. е.) запитали:
– Чим може втішитись людина,
яку спіткало нещастя?
Він відповів:
– Розумна людина втішається
тим, що вона усвідомлює немину
чість того, що трапилося. Дурень же
у мріях втішає себе тим, що з інши
ми трапиться те ж саме, що й з ним.

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

