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Від виробника:

Споживачу! Розум, як і совість, не купиш.

Продаються лише запчастини до нього — звивини.  

У вигляді порад, розумних  

і не дуже розумних прикладів.



передмова

Читачу!
Не все, що велике за розміром, — вагоме за 

змістом і цінне за своєю суттю.
Дотримуючись цього життєвого досвіду, я ви-

рішив дещо полегшити твоє читацьке життя. Ро-
зумію, яке воно сьогодні складне й нестерпне. 
Час шалено біжить. Нав’язує свої закони, норми і 
форми. Удосконалена комаха, що назвалася люди-
ною, прагне встигнути вписатися у ці параметри. 
Аби не зостатися білою вороною.

Отже, для того, щоб не перевантажувати твій 
інтелект розлогими фоліантами, не обкрадати твій 
дорогоцінний час, я вирішив запропонувати тобі 
своєрідний літературно-філософський конденсат. 
Гарантую: на прочитання часу затратиш мінімум, 
зате на думання після цього — максимум. Оскільки 
практикою доведено, що інколи одне слово ва-
жить більше, ніж мішок полови, я дотримувався 
принципу лаконізму. Підбирав слова, які будять 
думку. А думальна активність, як запевняє філософ 
хутора «Мозамбік» Ваня Молдаван, ще жодній іс-
тоті не принесла шкоди.



Заувага занудливого автора:

матеріал подано у розхристаному  
тематичному безпорядку не тому,  
що автор лінувався впорядкувати,  

а з любові до читача —  
аби йому не набридало читати. 



розділ перший

Д’УДАРиЗМи
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�	Дурість — також дар Божий, але зловживати 
нею не треба.

�	Кожна влада намагається довести, що вона 
сильна, як ніколи, бо довести, що вона розумна, 
як ніколи, значно важче.

�	Господи! Як грішно бути завжди праведним!

�	Прометей був у значно зручнішому становищі, 
ніж українець. Йому клював печінку лише один 
орел. І то — одноголовий.

�	Вчинити подвиг раз — кинутися на амбра-
зуру, — не важко. Важко кидатися на амбразури 
щодня. 

�	Про героїв старих воєн згадують зазвичай пе-
ред новими.

�	Ми всі стаємо святими, коли вже не можемо грі-
шити.

�	Перш ніж звинуватити когось у тому, що тебе 
продає, подумай і зваж, чи захоче хтось тебе ку-
пити.
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�	Сильний не поневолить сильного. Безсилий 
не визволить безсилого. Дурний не просвітить 
дурного.

�	У тих, хто повзає, інфарктів не буває.

�	За безсмертними не плачуть.

�	Чому не бути Богом, коли на тебе моляться?

�	Не кожен, від кого пахне ладаном, святий.

�	Вбивав час, поки той не вбив його.

�	Чоловік — це стовп, до якого прив’язана жінка, 
щоб інші знали, де її шукати.

�	Пам’ять, як жінка, зраджує саме тоді, коли на неї 
найбільше покладаєшся.

�	Любов до ближнього вимагає жертв.

�	Ангели-хранителі також мають відчуття страху.

�	Для того, щоб сміх перевернув світ, точкою 
опори має бути власне серце.

�	Коли у гумориста нема почуття гумору — ще не 
страшно. Страшніше, коли нема почуття міри.
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�	Усмішка — повітря, яким дихає душа.

�	Зараз багато не так літературних критиків, як лі-
тературних терористів.

�	Сміх — не гріх. Але час від часу сповідатися за 
нього треба.

�	Деякі книжки нагадують деяких красивих жінок: 
розтулила рот, аби сказати щось розумне, а ви-
летіла нісенітниця.

�	Винаходи бувають різні. Одні розвивають циві-
лізацію, інші гублять її. Що змінилося б в історії 
людства, якби французький лікар Гільйотен не 
винайшов гільйотину?

�	Той, хто боїться критики, уподібнюється тому, 
хто на брудне тіло зодягає чисту сорочку.

�	Людині завжди чогось бракує: у дитинстві — ро-
зуму, у юності — досвіду, у зрілі роки — грошей, 
у перезрілі — здоров’я.

�	Люди уже сьогодні живуть так, що їм, окрім здо-
ров’я, більш нічого не треба.
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�	Боявся глянути правді у вічі, тому все життя бре-
хав.

�	Сімейні прогнози: хмарно з проясненням.

�	Зло роблять люди, яких природа чимось обді-
лила: розумом, талантом, людяністю або еле-
ментарною порядністю.

�	Розумного собаку укусить блоха — він шукає 
блоху. Дурний — лає на місяць.

�	Прожив життя, як собака: половину проспав, по-
ловину прогавкав.

�	Птах, який боїться висоти — не птах.

�	Коли людину загризають миші, вона з повагою 
дивиться на кота.

�	Не слід сподіватися із хруща м’яса, від свині — 
такту, а від звіра — гуманності.

�	Від духовної їжі також може бути виразка. Ду-
ховна.

�	Воша ніколи не стане орлом, хоч вона під його 
крилами здіймається в небо.
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�	Людина живе буднями, а надіється на свята.

�	Хто слави не любить, той не достойний її. Але 
славу, як і жінку, треба любити в міру своїх 
природних даних і парубоцьких можливостей. 
Інакше вона піднесе тобі гарбуза.

�	Літаючі тарілки: міф чи дійсність? Літаючі тарілки 
повні — міф. Літаючі тарілки порожні — дій-
сність... Страшна...

�	Те, що п’яний до нестями забулдига потрапляє 
до свого дому, пояснюється простою істиною: 
деякі види тварин наділені біологічними компа-
сами.

�	Начальники, як і жінки, люблять тоді, коли ці-
луєш їм руку.

�	Чим менше людина має своїх принад, тим більше 
їй подобаються чужі. 

�	Для кожного, хто тоне навіть у калюжі, потоп 
усесвітній.

�	Не чіпляйте крила неопіреним. Все одно вони 
не спроможні будуть їх розправити.
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�	Хорошу славу, як і нектар, треба довго і терпе-
ливо збирати. І краплиною дьогтю можна її зне-
славити.

�	Скаржився на безбарвне життя. Тому, де тільки 
міг, підфарбовував його дьогтем.

�	Квітка тоді квітка, коли вона цвіте.

�	Спасав душі, а плату брав тілом.

�	Молодість свою розпродала уроздріб, а тепер 
намагається збути себе оптом.

�	Людям корисно відвідувати звіринець, аби нага-
дувати собі, що вони не звірі.

�	Тому, хто продає квіти, байдуже: купують їх на 
уродини чи на похорони.

�	Де нема болю, там не чути стогону.

�	Характер людський, як віск, при обробці любить 
тепло.

�	Можна все життя вчитися на помилках і помил-
ково померти.
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�	Гумор — найкоротша стежка до серця людини. 
Тому, що пісня і гумор — найживучіші елементи 
в генетичному коді нації. 

�	Дурень, який пливе своїм руслом, не страшний. 
Страшний дурень, якого залучають у русло по-
літики. І прищеплюють йому думку, що він має 
право тим руслом керувати.

�	Хочеш когось розпізнати — дай йому владу. 
Хоча б отакісіньку. Як заячий хвіст. Хоча б над 
віником.

�	Замість відлучити від держави диявола, відлу-
чили церкву.

�	Де нема господаря, там кожен Кирило пхає своє 
рило.

�	Закони пожирання: з’їдати те, що краще 
і ближче.

�	Маси, як і маса, мають властивість остигати.

�	Чим вищий будинок, тим мізерніший його ха-
зяїн.

�	Обважніле зело до землі хилиться.
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�	Що таке рейтинг? Це те, що у влади падає, 
а в опозиції не піднімається.

�	Сім’я зазвичай створюється з ініціативи чоло-
віка, тримається на жінці, а розвалюється сусі-
дами.

�	«Наймити» розпоясалися, а народові-хазяїну 
рекомендують затягувати пояси.

�	Де є метою русифікація, там торжествує фальси-
фікація і провокація.

�	Українці за природою — індивідуалісти. А в «со-
юзи» об’єднуються не тому, що їм дуже хочеться, 
а тому, що незручно відмовити.

�	К а ц а п с т а н  під видуманою назвою Росія. 
А ріка Рось — в Україні. А Русь — Київська.

�	Кожен державний діяч — це опудало. Яким спо-
чатку заманюють, тоді ним лякають. А опісля — 
його обпльовують.

�	Покірними бувають лише слуги і раби.

�	Світ глобалізується, а підлість стабілізується.
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�	Патріотизм балаканини не любить. Він мовчаз-
ний.

�	Вся Україна в інопланетянах.

�	Чи можна з гемороя зробити героя? Можна, 
якщо він «з донєцкіх».

�	За який би круглий стіл ви не садовили круглого 
дурня, він розумним не стане.

�	Коли дрімають мозкові півкулі, тоді працюють 
кулі.

�	Чим дорожча локшина у магазинах, тим де-
шевшу вішають людям на вуха. 

�	Найжлободенніша проблема сучасності в Укра-
ї ні — українські жлоби проти рідної мови.

�	Влада «в законі» — народ в загоні.

�	Гинули за Україну тютюнники, а розкошують 
у ній табачники.

�	Хамський синдром у владних верхах опуска-
ється в низи хворобою ненависті.
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�	Кричить найголосніше той, хто найбільше бо-
їться.

�	І «Родина Мать», і «Faterland» — одного поля 
ягоди. Об’єднує їх одна ідея: «uber alles».

�	Що далі від війни, то більше «героїв».

�	Олюднення нелюдів.

�	Кожна маса складається з дрібнюсіньких асів.

�	Змія завжди виглядає молодою, бо вона часто 
міняє шкіру.

�	Увесь християнський світ багатий тим, що має 
Євангеліє від Матвія, Євангеліє від Марка, Єван-
геліє від Луки, Євангеліє від Івана. Українці ба-
гатші ще тим, що мають Євангеліє від Тараса — 
«КОБЗАР».

�	Спочатку справа, а потім слава.

�	Розумний правитель для спокою в державі бу-
дує палаци культури, а дурний — тюрми.

�	Гайморит і геморой — хвороби дуже близькі за 
звучанням, але дуже далекі за розташуванням.
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�	Ворога не перевиховують, ворога воюють.

�	«Ласкаве теля дві матки ссе», але воно все одно 
зостається худобою.

�	Для того, аби зрозуміти, що ти дурний, також 
треба мати розум.

�	Кожна підлість має два етапи гріхопадіння: пер-
ший — підлість вчинити, другий — її оправдати.

�	Господи! Охорони мене від дурного начальника, 
заздрісного сусіда, скаженої жінки і підлого 
друга!..

�	Де великі гроші, там велика підлість.

�	Усе надмірне у житті людини робить зайвою і 
саму людину.

�	Чим більше мотлоху матеріального, тим менше 
людини. 

�	У злодійсько-бандитському суспільстві людина 
розуму, честі і совісті ніколи не цінувалася.

�	Людей, яким віками брехали, правдою можна 
вбити.
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�	Помпезність на пустоті — палаци для «мертвих» 
душею, совістю, інтелектом.

�	У нього талант прихований. Але на такій глибині, 
що докопатися до нього неможливо.

�	Для чого іудей створює «Слав’янський союз»? 
Аби його із нього вигнали?

�	Спецслужби досі шукають курку, що знесла 
яйце, яке спонукало одного кандидата у прези-
денти накласти в штани.

�	На культурному безриб’ї і Поплав...ок — риба.

�	Істина — дорога, але... Платон мій сусід.

�	Вони вийшли із села, але село із них не вийшло. 
Тому вони добрі, працьовиті і справедливі.

�	Влада — найманці народу. Але... найманець най-
має ще наймита, наймит — наймиточка, а той — 
п’явку. 

�	Російське православ’я — остання психотропна 
зброя московитського шовінізму.
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�	Возсідаючи у будь-яке крісло — гостьове, рес-
торанне, керівне — не забувай про ту межу, 
якою закінчується людина, а починається свиня.

�	Жлоби дня.

�	Верховенство права: хто зверху, того й право.

�	Для українського обивателя набагато ганебніше 
займатися бджолярством, ніж красти шапки чи 
ґвалтувати. 

�	Найпопулярніше свято сьогоденної України — 
«День металурга». Поголовне збирання металу.

�	Церква, яка проголошує анафеми, — сатанин-
ська церква.

�	Обмежений патріот страшніший ворога.

�	Розумні люди мають претензії не до опудала, яке 
стоїть на городі, а до того, хто те опудало поста-
вив. 

�	Пупом землі часто уявляє себе той, хто не до-
стойний навіть називатися пупом. 

�	Часто замість того, щоб рішуче боротися з воро-
гом, ми один одного переконуємо у патріотизмі.
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�	Не приділяйте надмірної уваги, то не відчуєте 
потім зневаги.

�	Найстрашніша хвороба — лінощі. Найбільший 
злочин — байдужість.

�	Епоха глобального свинства.

�	Якщо у бригаді, яка «коронує таланти», вмонту-
вався приватизований тобою жульман, то навіть 
із тебе липового виклепають «золотого».

�	Сучасні «поп-звйозди» — це не те, що не духов-
ність, а навіть не тілесність. Це спазми силікону в 
поєднанні зі спазмами голосових зв’язок.

�	Уряд не бреше. Нинішнє підвищення цін — тим-
часове. Бо завтра... буде нове.

�	Високополітательство і низькосідательство.

�	Учені довели, що шимпанзе володіє вродженим 
почуттям справедливості. То, чи не пора все-
владних горил поміняти на шимпанзе?!

�	Будь-якому загарбникові українці прагнуть 
створити комфорт і зручності, бо від природи 
не терплять дискомфорту у своїй хаті.
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�	Після Помаранчевої революції в Україні треба 
було починати не з люстрації, як пропонували 
деякі стратеги, а з кастрації.

�	Поп-музика — батюшка грає на балалайці.

�	Колись королі тримали при собі блазнів. Тепер 
блазні тримають при собі «королів».

�	Ті, що захоплюють владу брудними методами, 
чистими руками працювати не будуть.

�	Діти — наш найдорожчий скарб. Тому зберіга-
ємо його у підземеллях або продаємо за валюту.

�	Подав чоловік у суд за образу його честі і гід-
ності. Суд прийняв рішення: «Зобов’язати по-
зивача пред’явити документи про наявність у 
нього честі і гідності».

�	До вагону увійшло двоє телят — теличка і бицьо. 
Й почали лизатися. Худоба є худоба. 

�	Найдорожчий той родич, який має що дати.

�	Чорні тіні «світлого минулого».

�	Кінь тоді кінь, коли його треба стримувати, а не 
підганяти.
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�	А козакові треба дарувати коня тоді, коли він ще 
може на нього вистрибнути.

�	У кожної людини є свій паралельний світ.

�	Не спіши на очах цілуватися з тим, у кого позаочі 
плюватимеш. Отруїшся власною слиною.

�	Навіть шакал більшу частину здобичі віддає ді-
тям, хоч сам може гинути з голоду.

�	Малим деревам бурі не страшні.

�	Навіть мухомори і бліді поганки потребують со-
нячного тепла.

�	Більше бронзи, ніж людини.

�	Кожен божок показує свій рожок.

�	Бонза і бронза.

�	Вчорашні комуністи культивували голубів миру, 
сьогоднішні культивують свиноподібних голу-
бів.

�	Шляхти нема, а чернь будує палаци.
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�	У цивілізованому світі політиків робить еліта, а в 
нас лох тягне лоха.

�	Дурень тішиться й відлунням свого голосу над 
порожньою бочкою.

�	Вогонь волі в українцеві горів завжди. На жаль, 
багато було і своїх, і чужих пожежників, що той 
вогонь постійно гасили. 

�	Обличчя сучасного політика в Україні: ліве око 
косить ліворуч, праве — праворуч, а рило тяг-
неться до корита.

�	Утробний склероз: все, що не годиться для ут-
роби, забуває.

�	Українці до одного Бога моляться з різних за-
кутків.

�	Любов — як гарне вино. Коли п’єш, хочеться ще. 
А прокидаєшся вранці — голова тріщить.

�	Конституцію вже зґвалтували. На черзі — народ.

�	Людство нагулює сало і втрачає душу.

�	Гумор допомагає зміцненню сім’ї. Чоловік 
у ліжку розповідає дружині анекдоти.



23

�	Ви хочете зробити мене господарем на землі? 
А я відвик. Я і в себе крастиму.

�	Культ особи. Особа, як муха, а культ — як слон.

�	Він постійно нагадував, що на роботу треба при-
ходити, як на свято. І постійно приходив «під му-
хою».

�	Провокація — мати революції.

�	Інтелект троглодита: з’їсти кожного, хто на твоїй 
дорозі.

�	Тупий, як вдовина сокира.

�	Вибачення хама принижує більше, ніж його об-
раза.

�	Вже закваску зробив, через тиждень буде пре-
зентація.

�	Хворий на демагогію поет півгодини кричав: 
«Україно, я тебе люблю! Я — твій син»... Вчора 
він, бісів син, так кричав Росії...

�	Деякі політики схожі на черв’яка, який сидить 
у яблуку і тішиться, що він — господар. А через 
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пару секунд йому або відкусять голову, або ж 
викинуть і розтопчуть.

�	Коли у небі каркає гайвороння, солов’ї не співа-
ють.

�	Комплімент для дами — як кисень для вогню.

�	Тварина п’є воду зверху, людина — з глибини.

�	Доля відвертається від тих, хто не турбується 
про неї.

�	Найстрашніша біологічна зброя України — 
куряче яйце.

�	Третину життя людина спить, третину працює, 
решту — живе... якщо живе...

�	Компетентними службами встановлено, що 
Бен-Ладен також був «русскоязичним».

�	Коли маєш щось у голові, то ще хочеться мати 
щось і в кишені. Але, коли маєш достатньо в ки-
шені, то не завжди хочеться мати щось у голові. 

�	Осел і на «Мерседесі» осел.

�	Кожен митець має свого кілера.
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�	Вовкулаки серед інтелігенції — явище патоло-
гічне чи природне?

�	Бандюки і злодії в законі пишуть закони.

�	До сміття у душі так же легко звикнути, як і до 
сміття в хаті.

�	Він для неї — як ракета-носій, — винести на ор-
біту.

�	Маленькі крапки великої історії.

�	Чоловік любить очима, жінка — вухами. Йому 
дісталася глухувата.

�	У джунглях Європи найважче живеться склеро-
тикам — не запам’ятовують начальство.

�	Дзеркало завжди заважає виродкові.

�	Російські шовіністи постійно шукають у Криму 
«глаз Кутузова», навіть ризикуючи втратити го-
лову.

�	Штрих до історії: Ярослав Мудрий, а не «Ярослав 
Умний».
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