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Зооафоризми

Якщо ви хочете почастувати гостей ікрою,
то напередодні їхнього приходу візьміть
манку і розсіл оселедців. Залийте ним крупу
на ніч. На ранок будете мати готову ікру.

11

Архар – той же Баран, тільки вище забрався.
Гарна Русалонька, та кров риб’яча.
Гачок на пенсії часто згадував, як він колись підсікав не тільки
Плотвичку, а й Щучок.
У Золотої рибки навіть акваріум був персональний.
Микола ПОЛОТАЙ.

• І СМІХ І ГРІХ

Мал. Ігоря ЄЛІСТРАТОВА.

Чи є користь від політичних партій
ІДЕР партії лівих радикальних лі,
Л
бералів С. П. (повне ймення –
Степан Пательнюк, але позаяк мова
піде про його інтимне життя, то вда,
мося лише до ініціалів) вирушив на
традиційний суботній мітинг його
партії. На півдорозі він із прикрістю
згадав, що залишив тези своєї пал,
кої промови у вихідних штанях, котрі
зодягав тільки на телевізійні дебати.
Спересердя матюкнувшись, С. П.
повернув назад. Квартира виявила,
ся зачиненою на два замки, хоч він
замикав на один. Попри передобід,
ню пору, дружина ще ніжилася в ліж,
ку. Повернення чоловіка її чомусь
налякало: ойкнувши при його не,
сподіваній появі, вона квапливо на,
тягнула ковдру аж на підборіддя.
Та в лідера партії лівих радикаль,
них лібералів не було часу звертати
увагу на дивну поведінку благовір,
ної. Підійшовши до шафи, він хутко
відчинив дверці й зненацька взирив
перед собою молодика, який, трем,
тячи, ховався за розвішаними на
тремпелях костюмами і сорочками.
Штанів на ньому не було.
– Де мої штани? – перше, що ви,
рвалося у заклопотаного С. П.
– Я їх випрасувала, – озвалася
з,під ковдри дружина. – Вони на
балконі висять.
Лідер партії лівих радикальних лі,
бералів попростував на балкон і об,
нишпорив кишені штанів. В одній
знайшов зіжмаканий папірець із мі,
тинговими тезами, але по розплив,
чатих літерах годі щось було прочи,

тати. С. П. розчаровано повернувся
до спальні й знову відчинив шафу.
– А ти хто?
– Я? Я лідер партії поміркованих
лібералів Ю. Ш., – затинаючись про,
мимрив підпільний квартирант. (У
цьому добродієві легко було впізна,
ти відомого трибуна вуличних мітин,
гів Юліана Шкварченка, але позаяк
описувана нами ситуація досить пі,
кантна, то в подальшому обійдемо,
ся лише ініціалами партійця).
– Упізнаю, упізнаю… То це ти ми,
нулого тижня патякав на збіговиську
вашої партії, що наша партія неміч,
на, рахітна, дихає на ладан і не гото,
ва захистити простих людей?
– Воно… теє… якби… – забелько,
тіло у шафі.
– Не патякай! – гнівно кинув лідер
лівих радикальних лібералів. – Лише
наша партія спроможна повести на,
род до світлих вершин. Ваша ж пар,
тія поміркованих лібералів – гнила,
нікчемна й пустопорожня!
– Наша? – закипів той, що в шафі.
– Пуста? Порожня? Хай би ти скру,
тився! Отаке казати про партію, яка
має величну програму розвитку і
вже готова вивести народ з глухого
кута й повести у незахмарене май,
бутнє…
– Вивести… повести… – пере,
дражнив С. П. – До одного місця во,
на доведе.
Лідер партії поміркованих лібера,
лів Ю. Ш. аж затрусився. Це було
видно по його голих колінах. Він
прикрив наготу сорочкою господа,
Мал. Валерія ЗЕЛІНСЬКОГО.

ря квартири і нарешті вибрався з
шафи. Дружина С. П., чекаючи прик,
рощів, злякано натягнула ковдру аж
на вуха. Проте партійні лідери всіли,
ся на кушетці поряд із ліжком і гаря,
че засперечалися про чесноти та
можливості своїх партій. Перекона,
ти один одного вони не спромогли,
ся, тож С. П. рішуче заявив:
– Гаразд, зараз я піду на мітинг і в
пух та прах розіб’ю твою пустопо,
рожню партію!
– Хай би ти скрутився! – правив
своєї Ю. Ш. – Через дві години ми
проводитимемо наш мітинг і там за,
дамо вашій партії перцю по саму
зав’язку!
Лідер партії лівих радикальних лі,
бералів сердито грюкнув дверима
квартири і заспішив на мітинг.
Лідер партії поміркованих лібера,
лів нервово взявся за штани, аби й
собі піти, але нервовість була такою,
що він вирішив трохи заспокоїтися і
поліз під ковдру до дружини свого
суперника.
Ось вам наочний приклад користі
від наших партій, яких ми маємо і на
свято, і на будень. Якби С. П. і Ю. Ш.
були звичайними, рядовими грома,
дянами, то в описуваній ситуації
могло б статися чортзна,що. А так –
партійці погомоніли собі щиросердо
та й розійшлися, як кажуть у нашій
стороні, без скандалю.
Іван КИДРУК.
м. Рівне.

• САТИРИЧНІ МІНІАТЮРИ

Культурний

До манер у поведінці
Приучений змалку.
Пропускає спершу жінку,
А вже потім – чарку.

Без попутного
Для людини, що не знає,
Куди їй іти,
Попутного вітру
Годі й чекати.

Тест
Яким, скажіть, має бути
Тест на людську гідність?
Два варіанти слід обрати:
Багатство і бідність.
Сергій ПЕТРАШЕНКО.
м. Полтава.

Пропозиція
Щоб уникнути прострації,
Слід впровадити новацію:
Після декомунізації
Провести декумізацію.
Олексій БОЙКО.
Вінницька обл.

–ÂÍÎ‡Ï‡. Œ„ÓÎÓ¯ÂÌÌˇ
“Дуже хочете, але не знаєте – яким чином мож,
на щодня вдосталь наїдатися і водночас худнути?
Завітайте в наш магазин прострочених продуктів
харчування!”
“Девіз нашої турфірми: “У Францію – за поці,
лунками! В Монако – за принцесами!”
“Акція!!! Надішліть нам чотири кришки від уні,
тазів, і ви отримаєте в подарунок рулон туалетно,
го паперу”.
“Продаю вентилятор, який працює від вітру”.
“Відділенню пошти для наклеювання марок
потрібні спеціалісти з лізингу й маркетингу”.
“Дешево продам гранітний пам’ятник для Си,
доренка Івана Петровича. Анкетні дані співпада,
ють, потрібно лише перебити дату народження”.
“Оптом і вроздріб ПВА, КВА для СВА. На всіх
ХВА!”

Словникжартівник
ВИНЯТОК – привілей зако,
нодавців.
ЗВИЧАЙ – звичайний чай.
ОБДАРОВАНИЙ – іменинник
з подарунком.
ОБЛІПИХА – снігова баба.
СТІРОЛ – гумовий ластик.
СУФЛЕР – кондитер.
ТРУТЕНЬ – масажист.
ФАКТУРА – хроніка подій.
Сергій ТЕРНИЧИЙ.
Харківська обл.

Описки
самописки
ВІДЕОКЛЯП.
ВУГЛЕДОБИВНА ГАЛУЗЬ.
ДЕМОКРАД.
РІЗОЛЮЦІЯ.
ХАПІТАЛІЗМ.

Народні усмішки
Одеський бізнесмен звертається
до нещодавно прийнятого на служ,
бу молодого сором'язливого секре,
таря,референта:
– Фіма, приготуйте мні, будь лас,
ка, каву без цукру!
– Яків Аронович, треба казати
“мені”, – несміливо поправляє той.
– А навіщо? Якщо я прийду в банк
і скажу: “Дайте мні мільйон!”, я таки
отримаю їх негайно. А якщо ви туди
підете і скажете це ваше “мені” – то

ще треба подивитися, що з цього
вийде!

***
Дружина повчально каже чолові,
кові:
– Прислів’я гласить, що сніданок
треба з’їсти самому, обід – з дру,
гом, а вечерю віддати ворогові.
– Гм, і на що ти мені натякаєш?
– Ти завжди чомусь їси так, ніби у
тебе немає ні ворогів, ні друзів!..

Іронізми
• Випередити можна і назад біжучи.
• Воно й кортить мати щось модерне, але не тоді, коли від нього аж в
горлі дере!
• Усі люди походять від мавп, тільки декотрі трохи пізніше.
• Гільйотини винаходять переважно на власні голови.
• Дволикість виправдана тільки в поцілунку.
• Де починається поезія, там філології зась!
• Деякі люди нічого не кажуть, а потім зрікаються своїх слів.
• Добрі люди знайдуться всюди, коли там є добро, яким можна поживи,
тись.
• Дотепи народжуються здебільшого потемки, але від зблиску їх прояс,
няються істини.
• Думку, що не примушує над собою замислитися, не варто називати
думкою.
• 3 погляду миті вічності не існує.
• У боротьбі за електорат кого тільки не топлять у багні коаліційної вов,
тузні!
• Здорове безглуздя завжди у суперечності зі здоровим глуздом.
• Іноді телебачення треба дивитись тільки для того, щоб побачити, що
саме приховується за кадром.
• І у футуристів не обходилося без хутористів.
• Якщо хтось каже, що гроші не пахнуть, то в нього їх точно немає.
• Кого не обходить свобода, того не обминає рабство.
• Колеса історії часто колесують тих, хто їх крутить.
• Коли волі нема – ще не біда: біда, коли сили волі нема.
Ростислав ДОЦЕНКО.
Київська обл.

ШАМПУНСЬКЕ.
ЮРИНДИЧНА ОСВІТА.
Леонід ЗАБАРА.
Сумська обл.
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