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Ми живемо у епоху Фразозою, коли великою популярністю в сучасників користується продукція
фразорувальників, сміхоробів, фіглярів, гуморсменів, афоризматиків. Короткометражна література нині виходить
на передову людського буття, яке надто бурхливе, швидкоплинне, і людям ніколи читати літературні гросбухи, їм
подавай такі собі літербродики, гамбургери, щоб на ходу проковтнув, зареготав і далі
Пропоноване І. Яричем заафоризмоване гумористичне асорті не тільки для усміхайликів, але й для всіх і
кожного. Зарубайте собі на носі: усміхайлики - довгожителі, загартовані сміхом. Дай і вам Боже, кохайлики, від
сміху щодень вмирати, то будете довго жити. Смішного!
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АВТОР У АФОРИЗМАХ
БІОГРАФІЧНИХ
Народився в ближній діаспорі, що в Центрі Європи - с. Велика Тур’я на ІвФранківщині. Отже, маю персональний Центр Європи. Маю потяг до життя від
татового шевського потьигача, яким мене часто хрестили за надто знадний потяг
до всіляких витівок та непослуху,за що я щиро вдячний долі і татові і великій
рогатій худобі, яка пасла мене, а її щонайменше шість років.
В 14 років уже став “грузином”: грузив усе, що підпадало під гарячу руку на
заробітках в місцевих лісах, відтак - у колгоспах південних областей України:
клепку, якої мені фест бракувало в голові, помідори, огірки, пісок, шлакоблоки, цеглу,
зерно, каміння, дурниці, науку тощо.

Мав йти вчитися, як казали в селі, на паровоза, у ФеЗеУ, але так сталося, що
паровозів усім не вистачило, то навчився на му муляра. Мама казали, коли з того
Донбасу- школи повернувся додому, що таки добру науку мені там дали: умію очі
замулювати.
Потім мене доля вкинула в Долину, з якої я дотепер не можу видряпатися, хіба що
мав відпустки на навчання у вузи Львова та Кийова, де гриз науку журналістики, де
продовжували вчити „мульиркі“ вісім літ - замулювати очі трудящим-терендящим
за допомогою пера.
Сотворив 8 книжечок, не рахуючи „Усміхайлика“. Однак найбільш відомим і
найвагомішим твором, що-м сотворив, є я Сам - Іван Ярич де Курчамаць фон
Пелагеї дер Якима-шевця ібн, що виданий у одному екземплярі.
Відколи себе пам’ятаю, відтоді пишу без пам’яті. Списав щонайменше півтонни
паперу і нема тому ради, хоч я вже й посивів, а мульирка з мене ллється, хоч
снотворне приймай. І виходить більше по-людськи, а моє кредо: якщо хочеш, щоб
було по-людськи, пиши не по-людськи. Мушу старатися!

ПАННИ І ПАНІ...
В ЄВИНІМ ЖУПАНІ
Від громадськості пишного тіла неприховаєш, це не доходи
У храмі серця панни поінколи править молебень покілька „священиків“
Панна не винна, що вона невинна
Порноупорна панянка
Панни - мінне поле краси. Все одно на котрійсь з мін підірвешся
Якщо дівчині вже нікуди не хочеться йти, пора йти під вінець
Жінці на голову не сядеш. Вона не дозволить попсувати своєї зачіски
Вона вся була у золоті, тільки тому що приховувала ним свою фальшивість
Оборонні вали жінки проходять лінією вирізу сукні
Жінки - цукерки одного розливу, тільки в різних обгортках
На неї молились доти, доки не согрішила, а тоді вже до неї йшли, як до сповіді
Бик бере на роги, жінка на ноги
Чим більше пані крутиться біля дзеркала, тим більше коло неї крутиться панів
Жінка найсильніше любить, щоб її любили
Розпластані жінки - віяння часу. Це ті, котрі проходять через пластичні операції
Тіло жінки прочитується на всіх мовах без перекладу
Комплімент для жінки, це, як для жебрака гривня
І серед француженок трапляються українки
Є жінки, з якими не постарієш. Вони дочасно загонять в гріб
Місце злочину жінки замінити не можна, про нього всі все знають
Жінка не може всім подобатися, вона ж не гривня... Хіба валютна жінка
Жінка, якщо дуже прискіпатися, може показати фігуру... із трьох пальців
Жінка найбільше любить, коли чоловіки їй влаштовують темну
Пані, що роздягається, втрачає обличчя, не одяг
У жінки стільки спокус, що не знаєш за що вкусити, щоб її спокусити
Пташка щебече од пори до часу, жінка - до смерті
Пусти жінку за стіл, то вона й на ліжко залізе

І жінки, і щастя усміхаються усміхненим.
Жінки у першому читанні не буває
Мудрі жінки не дають спати, дурнуваті - жити
Хіба жінка - це тільки істерика? Ні. Це ще й качалка.
Жінка, коли немає зубів, заводить нігті.
Жінка - вулик. А хіба в кожному вулику є мед?
Жінкою може стати й семикласниця, але дівчинкою жінка-п’ятикласниця уже не
стане
Що у п’яного на язиці, те у тверезої жінки в голові
Жінка, що тричі незаміжня, щонайменше вісім разів непойнята

МОДНЯРСТВО І ЧАРИ
Її стан був надзвичайний. Тому ним усі захоплювались!
В жінки, котра сильно пудриться, й мозки запудрені.
Паню не першої свіжості й найсвіжіші духи не порятують
Вона носила сукні і спідниці під коротку стрижку.
Високі каблуки - оргазм низькорослих жінок
Мода - головнокомандуючий жіночого війська всієї планети
Розум жінки чудово вимірюється довжиною спідниці.
Не такий чорт страшний, як мальовані жінки.
Немає змісту без форми? А ви придивіться до жінок
Писк моди: до довгих дівочих ніг найкраще пасують короткі спіднички
У 20 р. жінка робить ставку на юність, у 40 - на фарби, у 65 - на труну
Досконалі форми жінки: якнайбільше крику тіла, якнайменше звуку з рота
Усі жіночі дороги ведуть не до Риму, а до гриму
І по обличчю пізнаєш жінку, якщо воно в неї, звичайно, не зазнало пластичних
операцій
Усі жінки з одного й того ж матеріалу пошиті, своєрідності їм надає форма покрою
Якщо пані є краси безбожної, то на неї всі чоловіки моляться
Вона мала один ∂андж - не фарбувалася
Пані, яка немає нічого за душею, мусить мати бодай щось за пазухою
Якщо паню кидає в фарбу, то пані ще не фарбована
Жінки, виявляється, можуть бути принадними і натуральні
Зморшки на серці? Нехай! Тільки б не на обличчі!
Кожна пані має свій ∂андж, який надає їй шарму

ПАНИ, ПАНИЧІ
Чоловікам йти в ногу з часом заважають жіночі ноги
Не захоплюйся чужими жінками, бо щось та захопиш. Бодай по вухах
Якщо жінка осліплює колінами, вмикай нічне світло
Йому подобались гаманці з жіночими тендітними ногами і прикрими персами
Істинні чоловіки беруть жінок голими руками, жінки чоловіків - голими ногами
Жонатого й по сорочці пізнати, вона без ∂удзиків
Якщо ви усе життя кохали одну жінку, вимагайте пільгової пенсії
Він часто міняв шкарпетки, бо ще частіше міняв жінок

Кожен самець - мужчина. Але не кожен мужчина - самець.
У скупого пана й грипу не наберешся.
Видко пана по хирлявих

КОХАЙЛИКИ,
РОМЦЬОЦЬОМКИ
Моря кохання впадають у ріки сліз
Щасливе те кохання, яке закінчується не шлюбом, а розлукою
Виходити заміж - одне, вискакувати, то вже треба бути майстром спорту
Любов - сліпе цуценя. Але з часом і в цуценяти очі пролуплюються
Її кохання було красиве, як мильна булька... І таке ж тривале
Кохання, як детектив: поки не знаєш про те, який буде кінець, доти й захоплюєшся...
Кохання - гарячий душ, розлука - холодний. Загартовуйтесь, якщо хочете довго жити
Вона цілилась йому в серце, а влучила в його гаманець
Гроза кохання починається з блискавки жіночої ноги
Любов - це така гра, яку найкраще звести в нічию
Азбука кохання з трьох букв: я, т, и
Котра любить в кредит, достроково піде в декрет
Часто-густо океан кохання перетворюється у велику калюжу
З кохання двох користає третій: той, що на світ од нього приходить
Зажерливій жінці цілого неба зірок замало, а от однієї генеральської достатньо
Кохання вічне, але при тій умові, що вічно закохуєшся в незнайомих жінок
Одні лягають спати з курми, інші - з чужими жінками.
Деколи жінці треба багато випити, щоб сп’яніти від кохання.
Любов - це така теорія, що практику мус проводити в ліжку
Любов платна, але багато хто в трамваї кохання їде зайцем
Він летів до неї щораз на крилах кохання, а вона прагла, щоб приїздив бодай на
„Таврії“
Якщо не той розмір кохання, то воно тисне в серце
Кохання бездонне, та досить одружитись, щоб торкнутись його дна
Тільки замкова щілина не зраджує своєму судженому.
Проковтнути пілюлю зради нелегко, але якщо потренуватись...
В коханні, зазнаючи поразок, ти ідеш до нових перемог
Більшість кохань нагадують розчинну каву
Мудрі кохаються, дурні одружуються
Кохання - це міна уповільненої дії. Будьте сапером!
Якщо ти дівчину береш за дружину, то це - приватизація, а якщо за коханку прихватизація.
Не той сміливець, що кохає, а той, хто одружується
Кохання часто потрапляє в аварійні ситуації і тільки раз в катастрофу шлюбу
Артистка блискуче грала і в любов. Не програла жодної з десяти партій
Спрагу кохання в більшості випадків гамують спиртними напоями

ПЕРСОНАЛКА.

ІЗ КРАЇНИ ЗАПАЗУШІЇ
У неї були перса, як ракети, які уже підлягали зняттю з озброєння
І в малоформатної пані бувають груди широкоформатні, панорамні
Надто високі груди заважають жінці картоплю чистити
Що вища у пані грудь, тим вищої думки вона про себе
Перса, як повітряні кулі, вони тримали її на поверхні життєвого океану
О грудь! Скільки ти людей вивела в люди. Особливо - жінок!
Його велика уява сповна підходила до її маленьких грудей
На відміну від собаки жіноча грудь в наморднику дужекусається
В сучасної дівчини груди швидше формуються, ніж світогляд, тому в багатьох дівчат
світогляд грудної дитини
Грудь що твердіша, то пробивніша
Не пазуха в неї, а ціла показуха!
Юність - це коли стирчать перса, старість - це коли стирчать кості

НІЖЕНЬКІЗЬМИ
Довгі ноги у жінки - це компенсація за брак розуму
Вона заговорювала йому зуби своїми ногами.
В панни були пащекуваті ноги, яким хотілося заткнути пельку
Дівка зламала собі телефон ноги. І до неї перестали дзвонити хлопці
Якщо у панни сумні ноги, то в неї на обличчі повинна повсякчас сіяти усмішка
Дівчина ходить в штанах у двох випадках: або, коли ноги в неї тендітні, або коли
вони тонкі
Дівчині досить вдало підставити ніжку, щоб їй подали руку і серце
Чим довші у дівчини ноги, тим коротша у неї юність.
Замало мати красиві ноги, ними іще треба уміти розпорядитися
У котрої гарний почерк ніг, тою всі чоловіки зачитуються

ЕНЕРОГЕННЕ
І через ерогенну зону чимало людей потрапляє в зону за колючим дротом
Доступ до її тіла було припинено у 35 років, у зв’язку з його виходом на пенсію
Тільки жінка вдало „задкуючи“, вдатна просунутися далеко вперед
Жіночі комплекси... На них всі чоловіки закомплексовані
Дорога до її ерогенних зон була платною...
У неї він вимацав тільки одну ерогенну зону, що його фест збуджувала: рахунок у
банку
Мільйон за поцілунок! Тільки не цілуйте мене
Перші поцілунки, як весняні квіти. І звабливі і надто дорогі.
Сучасна жінка протягає для поцілунку не пальчики руки, а відразу цілу ногу, а то й
обидві...

ПАН + ПАНІ
Нещастя мільйонів починається з рушничка щастя
У їхньому меню було мало м’ясних продуктів, тому вона й виїдала йому печінки

Чиста любов, як і чиста вода, у наш час - рідкісне явище
Перша станція весільної подорожі - Ліжко
Не лишень в кози чоловік козел!!!
Декому досить один раз з жінкою переспати, щоб познайомитися
Їхня сім’я - це союз півлітри і качалки
Якщо пані любить з паном довго посидіти, то ознака того, що вона була б не проти з
ним і полежати
Діти появляються на цей світ не з своєї вини. За це треба притягати до судової
відповідальності батьків
Закрутили так любов, що відкручувати її довелося аж в суді
Більшість з нас одружується водночас на вірі, надії, любові
У них були розкішні меблі. Для повного щастя бракувало лише електричного стільця
Вони жили туша в тушу.
Не міг ніяк забути своєї першої любові, якій позичив 1000 грн.

ІЗ ПОЛІТИЧНИХ НЕТРИЩ
Не ми займаємося політикою. Політика займається кожним із нас.
Ідеї проїдаються, ковбаса вічна!
Щоб ідеї оволоділи масами, їх треба мати насамперш масу!
Червоні ніколи не червоніли перед народами
Політика - це бізнес, де торгують людськими душами
Політика - це футбол, де замість м’яча - народ
Велику політику роблять не великі люди, а великі гроші
До того стирали відмінності між містом і селом, що й села постирали з лиця землі
Є багато видатних політичних діячів, котрі, окрім загальних промов, нічого не
видали
Ті, що відсиджуються в президіях, достойні сидітив тюрмах.
Серед усіляких діячів найбільше таких, що діють на нерви
Демократія - це тотальний контроль усіх над усіма
Будівництво демократії слід починати з спорудження в’язниць

НАРОДИЗМИ.
НА СЛУЖБІ
У СЛУГ НАРОДУ
Голос номенклатури - глас народу!
Колись: вся влада - радам, тепер: вся влада - чадам!
Громадська думка - це фіговий листок, яким влада прикриває срамне місце
Державний орган - це такий орг’ан, що грає всіх і в хвіст і в гриву
Народ обманути неможливо, але щораз залишати його з носом, це в натурі
Вся влада належить народу. А увесь народ належить владі
Якщо для народу й щось робиться, то це комусь дуже на руку
Кожна влада думає про народ. Про те, як залишити його з носом
Часто-густо галас урядовців сприймають за глас Божий
Носяться з народом, як дурень зі ступою

Бюджети усіх рівнів шиті білими нитками, то й тріщать по всіх швах
Він був закоханий у свій народ, якому зраджував, як і більшість закоханих
Скільки б влада не протирала очі народові, вона все одно пускає йому пил в очі
Народ завжди топчеться під ногами влади, заважає їй вести його до сонячних висот
Трапляється, йдуть назустріч запитам народу, а опиняються за гратами
Вище президента тільки Бог! Вище Бога тільки президент!
Купівельна спроможність населення дорівнює його продажності
В країні ліліпутів вигідно бути Гулівером: на пільги посадять
Країна з потужно розвиненою торгівлею: все продається, все купується
Не бидлом єдиним живе Суспільство!

ВИБОРИ МЕНЕ
Він був порядною людиною, та, на жаль, його обрали в народні депутати
Жінки й на виборах голосують за любов
Всі виборчі округи не тільки одномандатні, але й одноманітні
Народ завжди на побігеньках у слуг народу - народних депутатів
У народні депутати йдуть для того, щоб поліпшити життя свого електорату: сестер,
братів, батьків, кумів, сватів, онуків...
Депутат Н. видав книжку власних казок для народу

ЄВРОГОП-ПА
Якщо Європа - великий кабак, то кожна євронація - потенційний пияк
У нас нема свого Гавела, зате скільки у нас гевалів!
У нас тому не всі дома, що частина у Європу виїхала
Там, де закінчується русскій асфальт, починається європейське болото
Пора рихтувати грати на вікно у Європу, щоб через нього до нас не вскакували
розбійники з великої Європейської дороги

НАЦІЄТВОРЧЕ
Зараз в Україні є доволі всього, тільки один товар дефіцитний - совість
Якби Господь за походженням був українцем, то Він спілкувався б з паствою
російською мовою.
Наші дурні - найдурніші в світі
Що гостріші проблеми, то тупіші керівники
Росіяни нам краник перекриють, а ми їм - стравохід
Носити батьківщину в своєму серці, це не носити мішки з дустом на станції
Злидарювати - це наша народна традиція
Світові ціни пустили Україну по світу з торбами
Якщо ми нікому не потрібні, то навіщо ми такі здалися?
Нині в України таке обличчя, що по ньому хочеться заїхати
Хронічна національна хвороба українців - комплекс меншовартості
На вершинах української нації гніздяться орли-чужинці
Українці - горда нація. Вони навіть рідну мову не визнають за рідну
Реформи пішли! До дідьчої матері
В Україні не лише ринок забитий імпортними товарами, але й імпортними людьми

Виглядає, що Україна - для українців, а її багатства для чужинців.
Процес приватизації зайшов надто далеко: уже приватизували й Україну
Громадяни! Не заборщуйте України!!!

ЛЮДИНА
НА ОПЕРАЦІЙНОМУ
СТОЛІ БУТТЯ.
ХОМА САПІЕНС
Оригіналом був тільки Адам, а ми всі решта - тільки його копії
Людина, в якої легко на серці, і на вазі легша
Провів сидячий спосіб життя: спершу сидів у високих посадових кріслах, потім - у
в’язниці
В’язниця - єдина місцина, де можна відпочити від трудів неправедних
Любити людей - це також великий подвиг. Ісус Христос за це поплатився життям
Найважче у театрі буття грати роль людини
Можна жити і в місті, але з багна не вилазити... Міщанського
Осіб - мільярди, особистостей - одиниці
Бідний дверми не грюкає. У нього немає грюкальних дверей
Розкошувати не заборониш. Особливо - в повітряних замках
Мозок працює доти, доки ти над чимось мізкуєш
Має м’ясо-молочний склероз: зовсім не пам‘ятає, коли м’ясо їв.
Дно є дно. Навіть якщо воно й золоте!
Люди, як звуки: голосних мало, а то все приголосні і шиплячі
Декому треба прожити аж 70 літ, щоб про нього написали кілька рядків в чорній
рамці
Як часто космос людини вміщується в однокімнатній квартирі
Людина - це те, що залишається після її смерті
Щоб бути надлюдиною, досить бути бригадиром
У того, хто любить людей, - велике серце, та мале помешкання
Коли колесо історії починає скрипіти, його змащують кров’ю мільйонів
Людина долає круті дороги буття тільки для того, щоб дібратися якось на кладовище
Якщо ти кретин, то будь кретиноздатним
Щоб людей зробити щасливими, найкраще взагалі їх не робити
Планета схожа на червиве яблуко. І тим черв’яком є людина
Сучасні вольтери - револьвери
Ти - ∂удзик, до якого намагаєшся пришити пальто Світу
Злидні - єдине багатство бідних
Мозок на старість перетворюється в друшляк, через який проціджуєш лапшу, яку
тобі продовж десятиліть вішали на вуха
Нема такого виду діяльності, який не був би вартий криміналу
Час - універсальний проявник. Він проявляє найгірші знімки Буття.
Залюднення планети наближається до грані її обезлюднення
Людина - це пародія на мавпу.

НЕСУОСВІТНЄ
Світ нині дуже грамотний, тому люди так мало читають
Дурень з вищою освітою - високоосвічений дурень.
Думка - куля. Тримайте пістолет мозків на запобіжнику
Ми університетів не закінчували, ми разом з дипломами університети купили
Юність вчить, а старість приймає іспити
Хабар - універсальний абітурієнт, що запросто поступає в будь-який найвищий
заклад освіти
Класові вороги дітей - вчителі
В одних освіта вища, в інших тільки платна
В людського Духа нині - задуха
Пізнати світ - це все одно, що танком підголитися
Думка, як цукерка: головне - загорнути її в гарну обгортку
Історія не тільки найкращий учитель,але й найтупіший учень.

З-ПІД ФІГОВОГО
ЛИСТКА СОВІСТІ
Совість гризе, коли цвяшок життя прохромлює серце
Або совість, або багатство, третього не дано
Той, хто має совість, - вважай, каліка до смерті
Кого гризе постійно сумління, той має вигляд недогризка
Якщо вас совість не мучить, то значить, що у вас вже її немає
Плоскостопість світогляду декому заважає вийти в люди
І голос совісті буває безсовісним.
Мораль - це кайдани, в які закуте людство
Хто володіє хорошими манерами, той дуже маневровий
Культурна людина, зустрічаючись з незнайомими, скидає шапку і натягає маску
Часом за вишиваною сорочкою ховається душа перешиванця
Порядних людей більшість, та вони чомусь завжди у меншості
Зазнався до того, що вже й себе не впізнавав
У кожного обличчя своя пика!
Позиція багатьох: ніякої позиції!

ЛЮДСТВО БЕЗ КАПТУРА
Клонований кіт - це вже дитя людства, а не котячих
Сучасна цивілізація мчить на шалених швидкостях... У напрямку Безодні
Тому звірі на грані вимирання, що людство озвіріло остаточно
Людство працює в поті чола свого тільки для того, щоб менше працювати
Людство грає одну й ту ж п’єсу протягом тисячоліть: „Лихо від розуму“
Люди ростуть, а людство меншає
Люди приходять і відходять, а ідіоти залишаються.

ЗАСТЕРЕГИ
Бійся тупорилих. Вони найнебезпечніше риють

Пам’ятай: кожна ізюминка теж має свою родзинку
Зіркова хвороба супроводжується венеричними ускладненнями
Не ходи попід дівочі гуртожитки, черепиця на голову впаде
Мовчи — і до тебе прислухаються
Не бий себе зчаста в груди! Не забувай, що вони в тебе одні
Якщо в юності всі дороги ведуть до келишка, то в старості - до аптеки
Краса небезпечна для вашого життя...
Щоб совість зберегти у чистоті, її слід зберігати в темному, недоступному для інших
місці.
Ціни не мають гальмівної системи. Про це треба пам’ятати
Учися не пірнати, а виринати. Бо один, як пірнув, дотепер не винирнув
Остерігайся дітей, п’яних і божевільних, вони правду в очі ріжуть
Тільки парашутист, падаючи, досягає успіху.
Піднімаючись по драбині кар’єри, не впади у захмарні висоти
Пам’ятайте: обертаючись обличчям до народу, ви одночасно повертаєтесьспиною до
начальства

ХАБАРІАДА
Хабарі - дивіденди від посади
Великі начальники - високі ціни
Тих, кого припадки хабарів хапають, хапають не до лікарні, а до прокуратури
До найбільших злодіїв найчастіше звертаються „добродію“
Дорога до державного корита встелена хабарами
Якщо ви продажні, то грош вам ціна
Кому рідний брат блат, тому двоюрідна сестра - тюрма.

АСОРТІ
Крила, як правило, забезпечуються кігтями.
Сірість - це золота серединка.
Не співчувай жебракові, а вкинь йому в капелюха грошик
Куля дурна, але дружить в першу чергу з наймудрішими головами
Електричний стілець далекий родич звичайних стільців
Мінімум - бідний родич максимума
Самоскид не винен, що він перевертень.
Кажуть, що життя передається статевим шляхом. Тоді виходить, що воно теж одна із
форм венеричних хвороб
Життя дорожчає - значить коротшає
Вірус добра ще ніколи не спровокував епідемії
Кресало - це печерна енергостанція
Голова і сідниця – далекі родичі одного тіла
Нині від усіх ліків голова болить: дорогі дуже!
Коли у голові протяг, то в кишенях вітри свищуть, і дірки плодяться.
Якщо вивих голови, далеко не зайдеш
Світ до себе не припасуєш, тому припасовуйся до світу
Безсоння не одного ввело у храм книжної мудрості.

Якщо вас постійно „взувають“, переконайтесь, чи не живете ви на босу голову
Ювілейні торжества - це конкурси брехунів
Сучасне життя багатьом ламає хребти, тому так багато довкола безхребетних
Сміх - це перетоплені сльози
Немає єврея, який ходив би без обріза
Хто йде в ногу з часом, той хутко сходжується
Хто живе на широку ногу, того взуття не тисне, хіба краватка в шию
Велике черево - запорука великих хвороб
Їсти варену ковбасу, це все одно, що спати з гумовою панею
Досить бути безробітним, щоб сісти на дієту
Безхвостість. Але яка хвостата!
Окуляри носять і для того, щоб не все бачити
У шаблі голодний блиск очей
Ходити на голові - це прерогатива розумних
Пара - це сердита вода, що вийшла з себе
Серед усіх шляхів, тільки статевий шлях в кожного свій
Його голос був голосом Пустелі у волаючому суспільстві
Управління статистики - це управління фантастики
Так тішився успіхами ближнього, аж інфаркт міокарда його луснув.
Усяке не можна об’їхати можна. Тим паче, на урядовій автомашині
Блискавка думки теж вражає
Коли у голові нема смальцю, то й життя - великий піст.
Комин душі треба періодично чистити, щоб тяга до життя була.
Напис на пам’ятнику: „Невідомому героєві від невідомого народу“
І ремінь смачнючий, якщо це - ремінь сала
В будинку перестарілих на перше подавали „Віагру“, на друге - жінок, на третє домовини
Скільки в стелю не плюй, плит не переламаєш!
В душі принаймні один раз на рік треба робити інвентаризацію і суботник
Як тобі дам, то ти житимеш лишень в серцях людей!
Кадильники фіміаму не одного викурили з цього світу
Дехто у спадок дітям залишає тільки хвороби
Чорну ікру споживають як правило хижаки в людській подобі
Дуті авторитети тримаються на плаву завдячуючи грошовим подушкам
Все має свій час під сонцем, тільки Час не має часу

БОЖЕСТВЕННО
БЕЗБОЖНЕ
Як правило, розпинають на хрестах іменем Христа
Безбожник - це теж глибоко віруюча людина у те, що Бога немає
Віра в краще майбутнє - утопія в кращих своїх зразках
Якщо нема Бога в серці, тоді Він – у гаманці
Якщо виходити з Біблії, то всі ми - євреї
І пекло було колись божою іскрою
Нині, щоб збудувати церкву, треба мати безбожні гроші

Виручка за віддану Богові душу потрапляє в кишеню священика

ПРАВДОБОДІБНЕ
Брехня і правда - це як жінки: одна фарбується, аби виглядати красивою, інша
натуральна, і тому гарна
Правда навіть на пляжі нудистів не буває голою
Говори правду, і тільки правду. І ти договоришся!

ЛЮДИК - ГРОШИК
Найкращий обмін думкамитоді, коли думки обмінюєш на гроші
Велика риба олігархів чудово ловиться на черв’ячка валюти...
Гроші - це завжди чудове алібі
Гроші, як воші, тільки вони обсідають не бідного, а багатого
Якщо людина людині - долар, то обом їм товариш - вовк
Чим гаманець товстіший, тим його власник товстошкіріший
Гроші завжди пахнуть... Тюрмою
Всі худі гарно виглядають, тільки не гаманці
Досить оволодіти мистецтвом робити гроші, щоб уміти робити все на світі
Хто краде великі гроші, той за них собі уготує велику, але тісну тюрму
Світом правлять Сполучені Штати Доларів
Гаманцева залежність: люди худнуть разом зі своїми гаманцями
- Мільйон гривень, це скільки? - Це від п’яти до десяти років суворого режиму
Кожен мільйонер мусить бути копійчаною людиною
Плив проти течії валютним стилем
Час - гроші. Особливо це відчуває злодій, відбуваючи термін за крадіжку.
У кого „зелень“ водиться, у того й вітамінів широкий вибір
Ціни ніколи нікому не подобаються, але з ними постійно рахуються
Якщо тебе запроторили в тюрму, то ти або мало вкрав, або мало дав

ЕПОХАЛЬНЕ
Ковбаса - честь і совість епохи. Якщо її нема, то ні честі, ні совісті нема в епохи
Вічність — то така хвилина, що тягнеться до безкінечності

ТВОРЧОАГОНІЯ
Геній - це модель людини в найкращому своєму виконанні
Не всі, хто слабий на голову, - геніальні
Нині бути генієм в нашій країні невигідно: мало платять
Меценати - ось хто нині справжні творці мистецтва
Щоб ти не витворяв - ти твориш себе!
Думки не дзвенять, - можлива тріщина в мозку
Істина в стіні! Найміцнішою головою її звідти ніхто не видобув.
Творці проблем? Без проблем!
Генії - головна тяглова сила цивілізації
Дорога до безсмертя вимощена муками творчості

Талант від Бога, але без диявольської праці він - нуль без палички
Творці - це шифрувальники дійсності
Шедеври - консерви часу. Вони не псуються.
Еротичний письменник — це той, що на літературу хрен поклав
У його творчості було все, за винятком однієї дрібнички - таланту
Великі продовжують рости і після своєї смерті
Якщо ти живий і тебе цитують, ущипнися за вухо
Фройду треба було бути великим психом, щоб займатися психоаналізом
Найчастіше у творчості прорізаються зуби тоді, коли у творця вони уже стерлися
Якщо талант не можна зарити у землю, його заливають спиртним
Є багато творців, які беруть не якістю написаного, а кількістю виданого
Яскраві образи творять яскраві особистості

МИСТЕЦТВУХА
Не все, що висить на стінах в музеях - павутина
Від крадіжок у мистецтві мистецтва стає більше
Мистецтво робити гроші - це і є мистецтво з мистецтв!
Мистецтво у наш час вимагає не жертв, а пожертв.
Після постмодернізму запанує пістмодернізм
Мистецтво вимагає жерти, а ще більше - пити!
Натюрморт з натюрмордами
Музика - це струс мозку в заліза
На дискотеку, виглядає, ходять ті, яким бракує диска в голові
Що менше на співачці одягу, тим приємніший у неї голос
Після того, як співачці півроку не видавали платні, вона нарешті заспівала своїм
голосом
Не голос, а звуко- і тілоапаратура співачки - ось що нині важливо для успіху
В ресторані до страв подавали пісні в естрадному соусі
Жив з чужого голосу. Був диригентом.
Шлягер би тебе трафив!
Пісень найбільше пісних!
Буває, на 10 тис. промов трапляється одна думка
Музика - це Бог, розчинений в звуках

ТЕЛЕКАНАЛІЗАЦІЙНЕ.
МЕДІАКОМЕДІЯ
Телебачення - теж одна із кар небесних
Телевізор - друг людини. Собак-к-а!
Телебачення для мільйонів стало світобаченням
Телевізор завжди діє на психіку: і коли працює, і коли поламаний
Телебачення робить людей далекоглядно короткозорими
Іван мучить телевізор, телевізор домучує Івана
Не ви ловите телесеріали, а телесеріали ловлять вас
Сучасне ТБ - це сірість в кольорах
Що люди робили, коли не було ТБ? Цікаво проводили час

Нині телеканалізація найдужче забруднює навколишнє середовище
Газета, як собака. Чим краще її годують, тим зліше вона гавкає
Газеті рота не закривай, бо руку одкусить
Багато галасу, брехні і мало думок - преса
Преса, фантастика і статистика - сестри
Свобода преси - це право на цензуру серця
Іноді газетна стаття - страшніша, ніж 10 кримінальних

ЛІТЕРАТУРНОМОКУЛАТУРНЕ
Обстрижені наголо думки - й будуть афоризмами
Афоризм - філософія в трьох словах, філософія -афоризм в трьох томах
Бути членом письменницької спілки, це аж ніяк не значить бути членом Літератури
Через те, що в літературі криза, туалетного паперу є вдосталь
Якщо в літературі є епігони і графомани, то література ще когось цікавить
Література стає лауреатурою, бо саме лауреати правлять бал на книжковому ринку
Товсті книги, як товсті люди - малорухливі
Нині багато читають хіба що коректори
В літератури в майбутньомубуде тільки Велике Минуле
Тільки снотворне у вигляді літературних творів не шкодить вашому здоров’ю
Письменник оре, сіє вирощує, а критик тільки молотить
Старим анекдотам теж роблять пластичні операції
Дерев’яних книг найбільше. Більше хіба буває залізобетонних або чавунних
Коли словам надто тісно, їх викреслюють і замість них вставляють думки
То не проза, то - поза!
Написав священну книгу: її ніхто не торкався
Книги сучасних письменників надто цікаві, якщо їх не читати
Афоризм - це коштовний камінець серед моря гальки
Знак оклику - це крапка з своїм чоловіком
Колись казали: алгебра - це поезія, нині можна твердити: поезія - це вища
математика
Тому тепер нема справжньої поезії, що поети в люди вибилися
Вірші пишуть усі, а поезію тільки одиниці
Не пиши рубаїв, бо після Хайяма ти вже нічого путнього не врубаєш!
Справжні поети від Бога, а решта - від впертості

КРИВУЛІЗМИ
Брагообраний народ
Бюрокат
Грамчак
Дрімтеатр
Кульдурна програма
Телерадіовищання
Травляча партія
Сперматозавр

Спиртсмени
Херург

ТАКА СЕЛЯВУХА.
Про життя на всі випадки життя
Життя - божий дар, а дарованому коневі в зуби не заглядають
Життя - це мить. Встигаєш тільки блиснути і загриміти
Життя - це гра! Забивай у його ворота голи
Життя - це мандрівка у країну Щастя крізь хащі Нещасть
Життя - це Авгієві конюшні. Вичищай їх, Сізіфе!
Життя - це пустеля. А ти в ній - верблюд
Життя - розчинний напій. Випив до дна, а на дні ні крихтини
Життя - це бал, куди нас не запрошували, і ніхто там нас не чекав
Життя - це чарчина міцного напою. Випив і закусив... зуби
Життя - це Велике Ніщо. З Ніщо твориться і в Ніщо йде
Життя - це наркотик усіх наркотиків. А ми - його наркомани тільки
Життя - це виклик на дуель. На якій ми приречені.
Життя - це один з видів перетворення космічної енергії
Життя - це сподівання, що справедливість восторжествує. Не діждетесь!
Життя, - це коли на нервах твоїх грає Вічність
Життя - це куля, що влучає тобі в серце. І нікуди ти від цеї любові не дінешся
Життя - школа, яку мало хто закінчує з відзнакою
Життя треба так прожити, щоб ніг у ньому не замочити
Життя треба так прожити, щоб не хотілося більше жити
Життя - це соло на барабані: гуку багато, всередині - порожньо
Життя - це гроші. А гроші - це смерть. Вибирай, що любиш!
На бал життя трамваями не їздять
Життя - сірничок. Не встиг запалити, як уже пече в пальці
Життя - це стріла, що вп’ялася гострим кінчиком у твоє серце
Життя нам дається безкоштовно, але скільки треба витратитися, щоб його позбутись
Життя - це стрибок з літака без парашута
Навіть, якщо тобі вдалося осідлати життя, все одно ти поганяєш до ями

ЯКЩО, ТО...
Якщо тебе усі люблять, переконайся чи ти не долар
Якщо вас постійно взувають, то недалекий той час, коли вам сплетуть личаки
Якщо в голові дах протікає, парасоля вже не допоможе
Якщо ви шукаєте собі ворогів, то ви сам собі ворог
Якщо голова до тридцяти років порожня, доведеться життя прожити порожняком
Якщо руки в мозолях, мозки не удобрені належно
Якщо ви запасне колесо, то вік кататися будете у багажнику
Якщо вас обсіли злидні, стелепайтесь!
Якщо геморой домучує, то весь розум в сідниці
Якщо ти безневинне ягнятко, то помреш бараном

Якщо у голові неорано і несіяно, тоді на долонях мозолі ростуть
Якщо голова лиса, то треба бути хоч серцем кучерявим
Якщо вам постійно чогось бракує, перевіртесь, чи у вас часом не бракована голова

НОМО СТОГРАМІКУС
(людина стограмова)
Спиртне - це чудовий штопор, яким відкупорують людей
Найчастіше міцні спиртні напої розводять сльозами жінок та дітей
Міцність їх щастя - 40 градусів
На справжньому балу на десерт подають мордобій
Коли багато галасу даремно - це пиятика
У пиворізів своя любов до раків, у раків своя - до пива
Більшість моїх сучасників проживає в сорокаградусних широтах
Не все шампанське, що шипить. Це може бути й беззуба розлючена пані
Якби не спиртне, то люди навряд чи дізналися б про те, які вони свині
Градусоспроможні не завжди конкурентноздатні
Алкогольні напої менше шкодять, якщо їх споживати за чужий кошт
В чарці топлять горе, а тонуть в ній люди
Або пити, або жити. Ці двоє в шлюбі не перебувають
Горілка - довгограюча атомна бомба, підкладена під державу
Впивство - це різновид самовбивства
Сорокаградусні вітри у голові свищуть, то як там може думка утриматись.
У жінки від вина коротшає сукня, що аж душа оголюється
Чарка — це така велика водойма, що не кожному дано її переплисти

ОДНІ З ДРУГИМИ
Одні живуть для того, щоб жити вічно, інші для того - щоб померти
Одні лягають спати з курми, інші - з чужими жінками
Одні в житті проходять, як соло, більшість, як сало
Одні в справу вкладають гроші, інші - тільки душу
Одні зі злості на ближніх сують їм під ніс дулі, інші - під серце кулі
Одним пам’ятники відливають, інші - тільки під них відливають
Одні витирають ноги об дорогі килими, інші - об душі людські
Одним квіти повсякчас, іншим - тільки на могилу
Одні пишуть в новім дусі, інші - новій задусі
Одні ловлять рибу у воді, інші - тільки в тарілці
Одні підхоплюють грип, інші - венеричні хвороби
Одні полощуть рот в еліксирі молодості, інші - тільки в розмовах про старість
Одні спочивають з Богом, інші - з коханками
Одні люблять ходити попід руку з жінками, інші - з папками!
Одні за здоров’я піднімають чарку, інші - гантелі
Одні крутять колеса історії, інші - волосся в перукарні
В одних золоті мозки, в інших - тільки золоті зуби
В одних рибні дні, в інших - дні чорної ікри
В одних є по кілька тілоохоронців, в інших немає й ангела-хранителя

В одних проблеми - як вижити, в інших - як схуднути
В одних гектари ланів, в інших тільки межа і то бідності
В одних виразка шлунку, в інших - корозія душі
В одних публікації, в інших дублікації
В одних храм душі, в інших - ресторан
Доля одних у цьому житті - протирати штани, інших - протирати людству очі, щоб
бачило куди йти
Доля: одним судити, іншим сидіти

КІНЦІ І НАЧАЛА.
СМЕРТНОНОСНЕ
Похорони відбувалися з великою помпою. Помпа лежала в домовині
Той кінець чогось вартий, котрий є початком іншого кінця
Тільки смерть - справжній друг людини
У двобої хвороба - хворий, як правило виживає лікар
Від живого усілякого можна чекати, а від мертвого - тільки спадщини
Не переймайтеся тим, що у вас немає авта, з життя ще ніхто пішки не пішов
Кожен з нас засуджений життям до вищої міри покарання - смерті
І той, хто живе приспівуючи, помирає плачучи
Плакат коло цвинтаря: „Вєрной дорогой, ідьотє, товаріщі“
Усе починається з Кінця! І все в кінці кінців закінчується Кінцем
Найбільше хрестів ставлять на могилах ілюзій
Приготування до смерті - найдовший у часі ритуал, що тягнеться 60-90 років. І це
задля хвилинної радості - Смерті!
Від усіх хвороб є тільки один надійний лік - Смерть
Зашморг - це теж двері, через які найлегше вийти із безвихідного становища
Якщо ви берете участь у власних похоронах, на вас нарешті звернуть увагу
Виношу щирі співчуття планеті Земля, котрій не пощастило на мешканців. Хай
Господь Бог і Мати Божа допоможе їй перенести це тяжке горе
І кінець бідності настане... З кінцем світу
Нині усі хвороби дають ускладнення на гаманець

СЛОВНИЧИЩЕТЛУМАЧИЩЕ
Банкомат - особлива лайка вкладників банків, котрі вилетіли в трубу
Бардачок - міні-бар
Баронеса - власниця бару
Бриль - пристрій для гоління
Бродяга - брага, закваска на самогон
Вимахуватися - робити фіззарядку
Водолази - раки
Вудила - закляті рибалки
Головоломка - бійка
Голодівка - нудистка

Голодранці - футболісти
Грай - музикант
Грамзапис - зошит буфетниці, де записані борги відвідувачів, що п’ють „на бороду“
Доробок - людина пенсійного віку
Дуло, сопло - ніс
Зловживати - пити алкогольні напої
Зубрівка - стоматполіклініка
Касатка - касир
Кінематографія - російські кінофільми
Козак - цап
Лідер - морозильник
Марксист - колекціонер поштових марок
Маслак - маргарин
Масштаб - Верховна рада
Материк - батько
Медпрацівниця - бджола
Мученики - хлібобулочні вироби
Напильник - пилосос
Наручник - годинник
Наркоманка - булка з маком
Осеменилася - вийшла за Семена
Огорожа - велика пика
Осел - мешканець міста Осло
Панасонік - далекий родич Панаса
Панель - дружина великого пана
Підсумок - кульок, пакет
Правило - редактор
Самограй - магнітофон
Серія - подруга сера
Сосиска - соска, пипка
Судак - працівник суду
Супер - смачний суп
Тушонка - креслення, виконане тушшю
Ханига - всемогутній хан, хан над ханами
Хустинка - жителька Хусту
Шоколад - диктатура пролетаріату

СТАРІ ПОГОВІРКИ
НА НОВИЙ ЛАД
Де б’ються, там здачі не просять
Культура вище мура, а мур на дві цегли
Істина народжується в суперечці, а помирає в самотності
В телевізор дивитися - світу не бачити
Що пустіша голова, то дорожчий на ній капелюх
Шлях до пекла вимощений нашими дорогами

Від старості ще ніхто не вилікувався
І щуку кинули у річку. І вона там задихнулась
Нові часи - нові ідіоти!
Не з кожної хмари отруйний дощ
Не плутай грішне з олігархічним
Хто шукає, той знайде мамонта у зупі
Собака собаці - пес, людина людині - сука
Хто набрався, як лин мулу, той уже німий, як риба
Хто терпен, той супердурнен
У неї камінь за пазухою, а не грудь
У брехні короткі ноги, зате довгий язик.
Великий, як ломака, а дурний, як пейджер
Хто рано встає, тому дідько діти колише
На городі бузина, а в Києві дідько

ЕКОЛОГІЗМИ
Земля належить тим, хто у неї похований.
Найкраще з екологічних гасел: озеленимо наші міста і села доларами!
Нищити природу - це, виглядає, основне завдання людства.

ПОРАДИ, ЗАКЛИКИ
Цілуй руку Життю, і воно тебе цілуватиме в уста
Черв’яки! не ходіть на рибалку. Це небезпечно для життя риб!
Не саджайте людей! Бо посаджена людина чахне!
Щоб світильник розуму погас, його досить залити спиртним
Не будьте хворим зубом, бо хворі зуби виривають
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