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Причина болю

Один чоловік скаржився лікареві:
— Лікарю, у мене все болить. Доторкнуся  го-

лови — болить, торкаюся живота — болить, 
торкаюся коліна — болить, доторкаюся руки — 
болить. Що мені робити? Як угамувати біль?

Лікар уважно оглянув пацієнта, після чого 
сказав:

— Твоє тіло здорове, лише палець  зламаний.
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Жабенята

Жили собі на білому світі маленькі жабенята, 
які одного разу організували змагання з бігу.

Їхнім завданням було дістатися шпиля вежі.
Зібралося багато глядачів, які хотіли подивити-

ся на це змагання й поглузувати з учасників…
Змагання розпочалося…
По правді, ніхто з глядачів не вірив, що жабе-

нята зможуть дістатися шпиля вежі.
Лунали різні репліки:
— Це надто складно!
— Вони ніколи не досягнуть верхівки!
— Немає шансів! Вежа занадто висока!
Маленькі жабенята почали падати. Одне 

за одним. За винятком тих, у яких відкрилося дру-
ге дихання, — вони стрибали вище й вище…

Натовп не вщухав:
— Надто складно!!! Жоден не зможе це здій-

снити!
Ще більше жабенят втомилося й попадало…
Тільки одне піднімалося вище й вище…
Врешті-решт здалися всі, окрім одного жабе-

няти, яке доклало всіх зусиль і досягло верхівки!
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Як відрізнити людей 

від тварин

Запал-пуги посадив у полі сад і, не обгородив-
ши його, встановив хвіртку. Якось Мелік Шахна-
заров увійшов у сад, минаючи хвіртку, і запитав 
Запал-пуги:

— Пуги, ти ще не огородив сад, а вже поста-
вив хвіртку. Для чого ти це зробив?

— Я хотів розрізнити тварин і людей.
— Як саме?
— Дуже просто. Люди входять у сад і виходять 

з нього через хвіртку, а тварини, схожі на тебе, — 
кудою їм заманеться.
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У книжки — жива душа

Маленька дівчинка просила, аби мати щове-
чора читала їй перед сном одну казку. Якось мати 
подумала, що може купити їй касету із записа-
ними казками. Дівчинка навчилася вмикати маг-
нітофон, і кілька днів все було добре. Та одного 
вечора вона підійшла до мами й подала їй до рук 
книжку з казками.

— Люба моя, — сказала мати, — ти ж умієш 
вмикати магнітофон.

— Так, але тоді я не зможу сісти так близько 
до тебе, а ти не обіймеш мене рукою! — сказала 
дівчинка.
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— А де моє Щастя?
— Твоє на такій-то горі, під таким-то кущем.
Пішов ледар, ледве доплентався до гори, сто-

мився, приліг під якимсь кущем і задрімав. Коли 
прокинувся, сонце вже заходило. Раптом чує: зі-
тхає хтось. Бачить — лежить під кущем чолові-
чок — шкіра та кістки, лежить — охає.

— Що ти за створіння?
— А я твоє Щастя.
— Ах ти, неробо! — розсердився ледар. —  

Я з голоду помираю, а ти лежиш тут, нічого не 
робиш!

— Ти сидиш без діла, а я тим паче, — відпо-
віло Щастя.
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Кохання

— Так, — підсумував розум, — ми закохали-
ся. Це чудово, але кому мені за це дякувати?

— Нам, звичайно, — сказали очі, — ми її 
перші побачили!

— Ха-ха! — вигукнули вуха, — по-вашому, 
якби він був глухий — чи закохався б? Саме за-
вдяки нам він почув ніжний голос!

— Диваки! — посміхнувся ніс. — Сучасна 
хімія довела, що саме через запах відбувається 
перше знайомство…

— Зате ми перші до неї доторкнулися! — пе-
ребили руки.

— Якби не було нас, він би ніколи не зміг 
до неї підійти, — з поважним виглядом озвалися 
ноги.

— А ти що в цей час робило? — обернувся 
розум до серця.

Воно почервоніло:
— А я… та нічого… я так закалатало…
І розум посміхнувся.
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