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ДОСІ – нотна октава.

ЙОГУРТ – гурт йогів.

МАРКЕР – філателіст.

ОДОРОБЛО – автор од.
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м. Лубни.
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Архів “зорянського” 
гумору – на сайті 
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ММааллееннььккіі  ххииттрроощщіі
Якщо на середину канату

прив'язати пляшку горілки, то
змагання з перетягування кана�
ту буде значно веселішим і
азартнішим. 

ПЕРШОЮ прийшла провідати Ва�
силя жінчина тітка Настя. Він ле�

жав на дивані спокійний та
рум'яний, ніби нічого й не скоїлось. 

– Ото налякав, – полегшено зіт�
хнула Настя. – А мені такого нагово�
рили, що й не сподівалася тебе жи�
вим застати. 

– Дрібниці, – усміхнувся Василь. –
З апетитом наївся полуниць, і за�
бурчало в животі. Та лікар сказав,
що зараз все в нормі, просто треба
ще півтора�два дні відлежатись. 

– Знаємо ми тих лікарів. Це в них
називається моральним фактором,
а насправді звичайнісіньке окозами�
лювання. А ти й повірив?

– Звичайно, я ж сам відчуваю, що
здоровий, як дуб. Шлунок може цвя�
хи перетравити… 

– Зарікатися не варто. Дуба теж
підточують шашлі, а людину тим па�
че хвороба може підкосити. Так під�
крадеться, що й не зоглянешся. Он у
Ковалівці був фермер дужчий від те�
бе, та сидів у своїй конторі і захолов
за столом. Зробили розтин, а в ньо�
го нема печінки. Знайшли тільки
пригорщу дьогтю. 

– Н�невже? – затремтів голос Ва�
силя.

– Учора Катерина Фещенко на ба�
зарі чула. А ще розказують, нібито в
якомусь селі був такий сильний
дядько, що піднімав однією рукою
передок автомобіля. Так той чо�
лов'яга ні з сього ні з того упав посе�
ред вулиці – й ні дриг. Виявилося,
що в нього кишки діряві, як решето.
Рак поїв… А як тобі було? Нудило?

Василь ствердно кивнув головою.
– А пити хотілося?
– Х�хотілося. 
– Щось підозріле. Тепер стільки

радіації розвелося. По всьому вид�
но, що і в тебе… щось не те… 

Василь зблід і вкрився холодним
потом.

– От бачиш, – співчутливо похита�
ла головою Настя. – А ти кажеш – від
полуниць… Від полуниць такого не
буває…

Схопившись за груди, Василь
став важко дихати. 

– Виявляється, в тебе й серце
хворе, – зробила висновок Настя.–
З цим жарти погані. Колись мій по�
кійний чоловік теж отак взявся за
груди і навіть не встиг попрощатися. 

Василь пустив з рота бульбашки й
затих. 

– Що з тобою? – кинулась до ньо�
го Настя. – Ти бач, зомлів! Я ж так і
думала: рак або радіація… Це вже
третьому загадала…

Борис ПОЛІЩУК.
Житомирська обл.  АКТУАЛЬНА ДАВНИНА
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Мал. Юлії ЛІСНЕНКО.

 ГУМОРЕСКА 

Моральний фактор
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"Продам місячний грунт. Передоплата 100%. Самовивіз".
"Всесвітньо відомий квартет обласної філармонії запрошує двох скрипа�

лів, піаніста і віолончеліста".
"Самотній чоловік шукає кохання, пестощів, розуміння і чогось пожерти".
"Нічному клубу потрібна молода негарна стриптизерка для збільшення

виручки бару".
"Для створення сім'ї познайомлюся з мужчиною, який курить, п'є і гуляє.

Вважаю, що у подружжя повинні бути спільні інтереси".
"Досвідчений аферист бере в борг під великі відсотки великі суми гро�

шей".
"Організація терміново шукає головного бухгалтера! Винагороду гаран�

туємо!!!" 

 САТИРИЧНІ МІНІАТЮРИ

Приборкання 
чоловіка

Молодиця стріла якось
Давню знайому.
– Чоловік мій, – просльозилась, –

Не держиться дому.
Як його лиш, бовдуряку,
Той цироз не вразить?! –
Із проклятого пивбару
Днями не вилазить.
І сварилась, і вмовляла,
Щоб гулянки кинув… 
– А ти запропонуй чоловіку
Купити беушну машину! 
…Знову якось дві знайомі
Стрілися по тому.
– Ну, як тепер чоловік твій –

Тримається дому? 
– Ані кроку! Як шовковий –
Словом не образить.
Тепер же він з-під машини
Днями не вилазить.

Анатолій ГАРМАТЮК.

Винахідлива 
внучка

У сусіда "зелені",
Третій "Мерседес".
А в бабусі безіменні
Чорний кіт та пес.
Їй долари не надбати,
Бо роки не ті.
Та стара валюту мати
Мріє ще в житті.
Внучка бабці підказала
Вихід із кута:
Баксом пса її назвала,
Доларом – кота.

Леонід КУЦИЙ.
Волинська обл.

Найгірше, коли голову піднімають
ті, у кого її нема.

Тепер не так важливо бути на
доброму рахунку, як мати його. 

І мертвонароджені ідеї бувають
живучими. 

На жаль, не кожне колективне рі�
шення – результат колективного ро�
зуму. 

Часом вхід у глухий кут має виг�
ляд тріумфальної арки. 

Стільки досвіду  –  і весь гіркий. 
Нулю не страшні мінуси. 
Скількох журавлів у небі врятува�

ла синиця у жмені. 
Зависають у повітрі, як звичайно,

важкі запитання. 

Часто негативні факти не тільки
мають місце, а й постійну прописку. 

Природа не знає вихідних, але їх
відчуває. 

Протидію породжує не лише дія,
а й бездіяльність. 

Дехто здатний і між двох вогнів
нагріти руки. 

Набивати собі ціну змушує почут�
тя неповноцінності. 

Бувають не лише штатні одиниці,
а й штатні нулі. 

Бувають яблуні, від яких яблуку
треба відкотитися якнайдалі. 

Микола ЛЕВИЦЬКИЙ.

Київська  обл.

Мал. Анатолія ВАСИЛЕНКА.

Â³íèê
Забруднений, в смітті
Сподобився раз Віник шани:
Вже більше кухонь не будуть

ним мести,
А панські�но убрання та жупани…
(Напевно, слуги були п'яні).

От Віник мій розприндивсь
так, що страх!

Ялозить все несамовито
І по дворянських жупанах

Молотить знай, немовби
ціпом жито.

Багато, далебі, і праці було там,
Так ні на кришечку ж користі:
Бо Віник був брудний і сам,
То чим старанніше він чистив,
Тим більш було і плям!

Так і дурень той наробить
тільки глума,

Якщо лад у домі  обіцяти здума!
Михайло СТАРИЦЬКИЙ.

(1840 – 1904 рр.).

Навмисно не придумаєш
"На критику реагує правильно, але не відразу, бо довго думає".

(Із характеристики).
"Я тільки хотів подивитися, чим закінчиться бійка, а її учасники мене ніза�

що побили…"
(Зі скарги потерпілого).

"Духи "Комплімент знайомій жінці" №2".
(Із цінника).

"Зустрівшись з давнім другом, випив триста грамів горілки, а потім пої�
хав на мотоциклі провідати свою тітку в лікарні. Там мене й госпіталізували,
позаяк по дорозі я наїхав на опору вуличного ліхтаря".

(Із пояснювальної записки).

Вирішила бабуся зайнятися
штопанням, але ніяк не може у
вушко голки встромити нитку. У
цей момент зі спальні виходить
зять, якому дуже зле на похміл�
ля. Похитуючись, чвалає до від�
ра з водою, бере кухоль, а теща
в цей момент і каже: "Зятьок,
щось я слабувата очима стала.
Допоможи завести нитку в гол�
ку". Зять у відповідь: "Мамо, ви
таке придумали! Яка нитка?! Яка
голка?! Тут ось кухлем у відро не
можу попасти…"

***
Суддя запитує свідка: 
– Ви заміжня?
Жінка�свідок зітхає. 

– Незаміжня, – диктує суддя
секретарці й запитує іншого
свідка:

– Ви одружений?
Чоловік�свідок зітхає.
– Одружений, – диктує суддя.

***
Дві подруги домовляються

про зустріч. 
– Отже, зустрінемось завтра? 
– Давай завтра. 

– Де?
– Де хочеш. 

– О котрій годині?
– Мені байдуже. Я завтра ці�

лий день вільна. 
– От і добре. Тільки я тебе ду�

же прошу: не запізнюйся! 

ПрЕслів’я
Вчення – світло, бо помилок –

тьма! 
Була б ума палата, так голова

малувата.
У нас податків завжди в достат�

ку.
Гарно не просто там, де нас не�

має, а де нас ніколи й не було. 
Хто шукає, той щось знає. 
Досвід приходить з боргами.
Не такий страшний спорт, як

його рекорди. 
Чим вище вгору лізеш, тим

дрібніші люди.
Кому багато дано, тому все

більше й більше треба.
Пощастило ж барану найняти

вовка в охорону. 
Поганому актору руки заважа�

ють.

ХОЧЕТЕ – ВІРТЕ, 
ХОЧЕТЕ – ПЕРЕВІРТЕ

У п'яному стані складно
вимовити слова:

Інноваційний. 
Консультаційний. 
Трансатлантичний. 

Ще складніше вимовити: 
Калькуляційний. 
Поганоскоординований. 
Екзистенційний. 

Іронізми

Запитаннячка
Якщо влада псує людину, то що

вже говорити про безвладдя? 
Цікаво, а в Індії під час суду йо�

го учасникам дозволяється  спі�
вати й танцювати?

Прикмета
Якщо водій ввічливо відчиняє паA

сажирці двері автомобіля, то це

його нова дружина або ж нова  маA

шина.
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