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1.
У мудрого спитав іще мудріший,
Чого про вічне... він так стисло пише?..
Той подивився лагідно з-під вій:
«Ціную час... і читачів, і свій.»

2.
У бідолах прихильників катма —
Бракує тих, хто дружить задарма.
Це грошовитий всім найкращий друг:
Де пахне медом — там багато мух.

*
Безперечно, ви — талант, але...
стрибати вище мене... я вам не
раджу!
СТЕЛЯ
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3.
Черв’як лежав біля вужа,
Його з’їдала заздрість, мов іржа.
Черв’як знайшов собі маленького сусіда:
Тепер... з’їдає заздрість короїда.

4.
Коли з образою гіркою поважність стрінеться твоя,
Тобі примариться порою: по грудях повзає змія.
Когось безжалісно уразить ти забажаєш, далебі,
Згадай про гадину одразу, яка зміїлась на тобі.

Микола Возіянов. МУДРАЦІЇ

*
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Подаючи руку для привітання, бодай подивіться, кому... ви її
подаєте...
КРОКОДИЛ

5.
Собака дивував красою перехожих.
Загавкав — і... на себе став несхожим.
Цю істину одразу всяк пізна:
«Краса принадна — поки мовчазна».

6.
Заради вигоди хто гідність продає —
Себе без примусу у рабство віддає.
Тому між нами більшає лакеїв —
Воднораз меншає жертовних прометеїв.

*
Демократія — це перш за все
уміння досягати компромісу!
ВТОВКМАЧУВАВ МОЛОТ
КУВАЛДУ
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7.
— Всі на банкет! — зове людей сурма.
Зібралися охочі. Та дарма.
На другий день ізнов сурма гуде...
Дурних нема. На зов ніхто не йде.

8.
Тямущого зневажує глупак —
Ковтне, як трапиться, мов карася щупак.
Розумний — настрій дурневі псує:
Дурніших себе дурень визнає.
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*
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Той, хто не вміє працювати, повинен навчитися метушитися.
ТАРГАН

9.
Убогий рідко Господа турбує —
Хіба тоді, як хліба потребує.
Що більше статків багатенький має —
Проханнями частіше... Богу набридає.

10.
Від лестуна без оглядки тікай.
Не вчуєш розуму — на себе нарікай.
Підлиза-фарисей уміє догоджати,
Він здатен будь-кого до корінця злизати.

*
Треба завжди залишатися самим собою.
БАРАН
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11.
Достатком обростав — з майном росла жадоба,
Що завдавала мук, немов страшна хвороба.
Надміру гріб добро, щоб іншим не дісталось.
А за плечима смерть стояла й посміхалась.

12.
Ні мудреця, ні дурня не цурайся —
До кожного уважно прислухайся.
У всякого (і це не дивина) —
Із тисячі думок є мудра хоч одна.

Микола Возіянов. МУДРАЦІЇ

*
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Якщо ви плюєте людині в обличчя, робіть це так, щоб їй було приємно.
ВЕРБЛЮД

13.
Знайшовши гріш — убогому віддай.
Вчинив добро — подяки не чекай.
Не говори, що праведником став:
Ти не своє, ти Богове віддав.

14.
Якщо чиновник прохача лякає —
Він на хабар прозоро натякає.
Собака гавкати не буде, зазвичай,
На того, хто дає йому «на чай».

*
Не дозволяйте водити себе
за носа, щоб з часом не стати
довгоносиком.
СЛОН

9

15.
Шукаєм істину в вині...
Гай-гай! На радість сатані.
Хоч особисто сатана
Не п’є, як правило, вина.

16.
Творець від критика гучних похвал чекає,
Хоча ціну і сам... своїм творінням знає.
Хвала вину не додає смаку.
Хвала творця тримає на гачку.
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Я... консерваторій не закінчувала!
ВОРОНА

17.
Не поспішай осуджувати марно
Того, хто чинить, на твій смак, негарно.
Невинні, заневолені за грати,
Страждають тяжче, аніж винуваті.

18.
Заради етикету співчуття
Лиш ображає світле почуття.
Той ближньому насправді співчуває,
Хто біль чужий всім серцем відчуває.

*
Якщо у вас є совість, тоді навіщо вам ще й гроші?!.
ГАМАНЕЦЬ
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19.
Хто є рабом забаганок пустих,
Коня бажань на волю відпустив —
Не розуміє мови почуттів,
А щирої душі і поготів.

20.
Смиренний грішник каявся щоднини,
Сповідувавсь, молився щогодини...
У покаяннях повсякчасно жив:
Уранці каявся, увечері — грішив...
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Гадаєте легко... для всіх бути
однаковим?..
ЗАКОН

21.
Шукала мавпа груші на вербі,
Шукала для громади... не собі!
Громада теж... про мавпочку подбала,
Щоб та без хліба з маслом не бувала.

22.
Бджола шукає мед у квіточках на луках.
Отруту в квітах тих... вишукує гадюка.
Не варто, друже мій, гучне щось вирікати —
Знаходить кожен те, що хоче відшукати.

*
Хто стукає, тому відчиняють.
ДЯТЕЛ
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23.
Старої шкури похапки позбавилась змія
І заявила: «Я — тепер... не я!»
Відому мудрість нагадати мушу —
Змія міняє шкуру, а не душу.

24.
Висіла щука на блешні.
Приймала мучення страшні...
Це та особина, якій немає сенсу
Тлумачити закон хапального рефлексу.
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Брудна робота — це одне,
зовсім інше — коли об тебе витирають ноги.
КИЛИМОК

25.
Тримали шило у мішку,
Не просто так,— на ланцюжку,
Немов дворового Барбоса,
Щоб із мішка не вистромляло носа.

26.
Не принижай... чужу недосконалість.
Не ображай... ні молодість, ні старість.
На жаль, усі в природі мають вади —
І благородні олені, і гади.

*
Прозору політику здатні здійснювати тільки прозорі політики.
СКЛЯНА РИБА
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27.
Усяк мудрішає з роками:
Важке — не підніма руками,
Дурного серцем не сприйма...
...коли здоров’я вже нема.

28.
Вчись милосердитись. Не накопичуй злість,
Бо трапиться — вона ж тебе і з’їсть.
За прямоту думок нараз прошу пробачення:
В печінці жовч має своє призначення.
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Спочатку з’ясуй, хто чим дихає, а потім... дихай сам.
НІС

29.
Десь щось учинемо не те — просимо пробачення.
Це законами життя в світі передбачено.
Прикрий виняток, коли (бачиш — серце крається) —
Перед Дурістю на людях Розум вибачається...

30.
Орел повсякдень без спочинку
Клював Прометею печінку...
Невже не осмислював сам,
Що мстивість — не личить... орлам?..

*
Кусають хай інші, а я... жуватиму. Роботи більше, та ризику
менше.
КУТНІЙ ЗУБ
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31.
О, генію, достойний чоловіче,
Змудруєш те, що рід людський калічить,
Забудь про винахід, бо кара не мине:
Тебе й твій рід потомство прокляне.

32.
Життєвий вітер віє без упину
Комусь в обличчя, а комусь у спину,
Когось закручує, як в полі кураї...
Шляхи до Бога... в кожного свої.
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У разі небезпеки на воді, ви
завжди можете розраховувати
на мою підтримку.
СОЛОМИНКА

33.
Якщо в душі кипить нестримна злість,
Запалюй свічечку та Богу помолись.
Хай угамується душевний кип’яток,
Візьметься парою і вилетить в свисток.

34.
Коли комусь нести вантаж велиш,
Що ти володар, думати облиш.
Візьми тягар на себе перш за все,
Якщо піднімеш — інший хай несе.

*
Якщо хижий звір дозволяє вам
себе приборкувати, це означає:
або ви йому подобаєтеся, або...
він не голодний.
ЛЕВИЦЯ
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35.
Порядність вимагає, милий друже:
На герць ідуть достойні — муж із мужем.
Силач до немічних не виявить огуди,
Дурити голову мудрець наївному не буде.

36.
Не зневажай в житті собі подібних,
Не поділяй на зайвих і потрібних.
Зневага ближнього обізветься комусь:
Гоноровитіший й на нього гримне: «Тпрусь!»
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Перш ніж один раз відрізати, — сім разів подумайте, на
кого потім покладете відповідальність, якщо ви відріжете не
там і не те.
НІЖ

37.
Розлущити зібрався дід горіх,
Та зуб підвів — зламався, як на гріх.
Щоб не сидіти потім на бобах —
Берись за справу ту, що по зубах.

38.
Якою б мудрою порада не була,
Та бути їй, мов птасі без крила:
Вашій пораді мало хто повірить,
Якщо до вас не матиме довіри.

*
Дарувати жінці золоті гори
варто тільки тоді, коли у вас
уже зовсім немає грошей.
КИШЕНЯ
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39.
Привітному частіш в житті щастить.
Буває гріх і Бог йому простить.
Неввічливий — не знатиме пуття.
Він сам собі ускладнює життя.

40.
Заможний заздрить, що бідняк
Останній жертвує п’ятак.
Багатий душу запродасть —
Мільйон останній не віддасть.

Микола Возіянов. МУДРАЦІЇ
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Досить мені... спливти на поверхню, одразу мене знімають.
ПІНА

41.
Поета критик всяк на публіці ганьбив.
Поет при свідках... критика побив.
А потім... на устах у всіх була ця творча пара.
І... їм було про що згадати в мемуарах.

42.
Від лестуна без оглядки тікай.
Не вчуєш розуму — на себе нарікай.
Підлиза-фарисей уміє догоджати,
Він здатен будь-кого до корінця злизати.

*
З виду — вишуканий аристократ, витончений інтелігент,
а насправді... звичайнісінький, вибачте, стукач.
ГОРОБЕЦЬ ПРО ДЯТЛА
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43.
За спиною впливової особи
Перебувати... вельми до вподоби.
Ні вітру там, ні протягів нема...
Особа зникне і... життя нема.

44.
Коли вітрило вітер напина,
Здається поряд дальня сторона.
На жаль, на світі так ведеться:
Не все буває так, як нам здається.

Микола Возіянов. МУДРАЦІЇ
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Я хочу, але не можу співчувати вашому горю, бо у мене немає серця. Я хочу, але не можу
постійно думати про ваші проблеми, бо у мене немає мозку. Але
шлунок... у мене є-є-є!!
ПЕРЕКОНУВАВ ВИБОРЦІВ
Ч Е Р В ’Я К

45.
Забута нива, Господи прости,
За рік травою встигне порости.
Не залишай без догляду дитя,
Не доведеш опісля до пуття.

46.
Нас меч караючий віднайде де завгодно.
Відплатить повністю за гріх невідворотно.
Він з’явиться у будь-якій подобі:
І раб, і деспот у одній особі.

*
Справжній мужчина завжди
знайде вихід із будь-якого становища.
ВАРЕНИК,
ЯКОГО ПРОКОВТНУЛИ
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47.
Повторюючи помилки старі,
Ведуть нас до мети проводарі.
Зневажуючи слушні застороги,
Ведуть, бува, самі... не відають дороги.

48.
Хто сам себе розумним величає,
Недоліків своїх не помічає.
І тішиться, як порося в багні:
Розумний він один, а решта всі — дурні.
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Треба ламати усталені стереотипи!
ЛОМ

49.
Якщо удача стане на поріг,
Не говори, що ти її запріг:
Ніхто не знає, що їй заманеться, —
Крутне хвостом і... іншому всміхнеться.

50.
Уява розбудовує мости
У паралельні нам не видимі світи.
Збираючись здолати дальню путь
Спитай себе: «Тебе там, справді, ждуть?..»

*
Ніколи не цілуйте свого спонсора похапцем. Присмоктуйтесь
до нього так, щоб потім... важко
було вас від нього відірвати.
П ’Я В К А
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51.
І сіяв сам, і ниву сам орав.
Нікого не убив, нічого не украв...
Та все одно (з води тобі й роси).
«Помилуй мене, Господи!» — проси.

52.
Завчасно мудрість до людей не поспішає —
На схилі літ життєвим розумом втішає.
Десь на перині мудрості не жди —
Вона не йде, то ти... до неї йди.
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Трапляється, ми охоче користуємося підтримкою тих, кого
відверто зневажаємо.
ПРОПИСНА ІСТИНА

53.
Земне тяжіння діє на усіх:
На праведних і тих, хто має гріх...
Шануймо Землю, бо усяк буває:
«Гуляйте, хлопці! — скаже. — Від-пус-каю...»

54.
Якою б довгою дорога не була,
Куди б вона, нарешті, не вела
(Залишимо комусь суди та пересуди) —
Дорога є — по ній ходили люди.

*
Зробити відкриття — виявляється, зробити півділа. Треба,
щоб іще хтось зрозумів, що це
відкриття.
ВІДКРИТТЯ
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55.
Слон комара по вулиці носив.
Комар слона за вухо укусив.
Не будемо судити небораку:
Ми всі по-різному висловлюємо дяку.

56.
Про щось дізнатися захочеться украй:
Мудрець не відповість — у дурня запитай.
Мудрець занурений у сумніви сумні.
На всьому... розуміються дурні.

Микола Возіянов. МУДРАЦІЇ

*

30

При всій його мішкуватості
в ньому... щось є!
СУМОЧКА ПРО МІШОК
З ГРОШИМА

57.
Розумним сам себе мудрець не величає.
І, уявіть собі, нічого не втрачає.
Інтелігент — звичайну скромність має:
Інтелігентом сам себе... не називає.

58.
Всяк сам... дорогу обирає:
Іти до пекла чи до раю.
Та грішник певен, коли йде —
До пекла він... не попаде.

*
Якщо із рогу достатку на вас
сиплються одні неприємності,
знайте, що це ваша принциповість вам рогом вилазить.
ТРИБУНА
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59.
Коли у тебе бідний... щось украв,
Будь ласка, не проси, щоб Бог його карав.
Коли багатий... бідних оббирає —
Його Господь... суворо покарає.

60.
Хто поривається до влади
Своєї вигоди заради,
Заради красного слівця —
Обмовить сина і отця.
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Треба стирати грані... між розумовою та фізичною працею.
ТЕРПУГ

61.
Незадоволені... бувають будь-коли:
Якщо забракне в пеклі враз смоли,
Прогноз не той — державцям набридають:
«Що, знову... кінець Світу відкладають?!.»

62.
Ті, хто достойника на важний чин вінчав,
Хвалебними речами зустрічав,
Бува, він втратить керівну посаду,
Враз обплюють його і спереду, і ззаду.

*
Із усіх стримуючих чинників...
я — найнадійніший!
СОБАЧИЙ ЛАНЦЮГ
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63.
Якщо коханка вам не до смаку,
Спиніть коня хотіння на скаку.
Заради ввічливості, трішки, чи до дна —
Не пий поганого вина.

64.
Той, хто без міри лицемірить,
У щирість власну сам не вірить.
Та як красиво фарисей
Хрест правдолюбності несе!..
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Вихована людина неодмінно...
терпляче і уважно вислухає співрозмовника до кінця.
КОМАХА У ВУСІ

65.
Не завжди, голубе, кажи:
«Великий Боже, поможи!»
Тоді зови на поміч небеса,
Коли біду... не подолаєш сам.

66.
Давній друг прийшов до мене серед дня
І попросив дружину та коня.
Я не наважився у друга запитати:
Що навзамін він може мені дати.

*
Якщо вас назвали цеглиною,
то це зовсім не означає, що вам
треба падати комусь на голову.
ДАХ
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67.
Від друга підлості насправді не ждемо.
А трапиться... в задумі мовчимо.
Той, хто від друзів підлості чекає —
У того справжніх друзів не буває.

68.
Хто ніжних слів для жінки не жаліє,
Той у обіймах любощів зомліє.
Хто економить лагідні слова —
В любовному едемі не бува.
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Щоб завжди мати залізне
алібі, потрібно постійно сидіти
вдома.
РАВЛИК

69.
Переступивши ніжності поріг —
Забудеш, де порядність, а де гріх,
Душа твоя до неба вознесеться...
Та опускатися на Землю... доведеться.

70.
Зважай на те, що жінка каже —
Попросить лагідно, накаже...
Шануй жіноче власне «Я!»,
Але... не злазячи з коня.

*
Виявляється, ще треба дорости, щоб тебе називали свинею.
ПОРОСЯ
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71.
Левиця журиться без лева,
Без короля сумує королева.
Король та лев на тронах не нудьгують.
Їм ніколи — вони володарюють.

72.
Колода не велика, не мала
За течією річкою пливла.
Колода.., а навчив же хтось її —
Не рухатися проти... течії.
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Поки не чхнеш — Здоров’я тобі не побажають.
НІС

73.
У всіх, хто мислить, є на плечах голова,
Та кожна мислить неоднаково бува.
У бідного з багатим не збігаються думки —
Вони сприймають дійсність навпаки.

74.
Проси у Господа не з молоком ріку,
Не щоб знайшов багатство у мішку...
Хай розум дасть, щоб байдики не бив,
Щоб статки самотужки заробив.

*
Якщо усі тягнуть лямку, то
хто ж тоді, вибачте, тягне усе
інше?..
БУЙВІЛ
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75.
Не потурай, володаре, гордині:
Вона, мов біс, сидить на твоїй спині.
На жаль, повірити ти згодишся мені,
Коли уже... опинишся в багні.

76.
На краще... розум змінює наш світ.
Ніщо не стримає вперед його політ.
Наука та освіта рухаються швидкісним конем...
На жаль, культура... їх ніяк не дожене.
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Цитуючи вислови розумних
людей, можна й самому справити враження розумної людини.
ПАПУГА

77.
Словам нещирим волі не давай.
Лукавість — гріх, постійно... пам’ятай.
Навік-віків у фарисея
До Бога довга... одіссея.

78.
За славою занадто не женись,
Заради неї вельми не трудись:
Слава оманлива, як весняна вода:
Буває і хороша, і худа.

*
Багато працюватимеш — людиною станеш!
ЛЯКАЛА МАВПА МАВПЕНЯ

41

79.
Довірливість насправді не недолік.
Скоріш за все — дарунок... приязної долі.
На жаль, до тих, хто душу має щиру,
Лукавим легше вкрастися в довіру.

80.
І на камінні спатиме прочанин.
Голодному і крихітка — гречаник.
Хто бавиться в достатку і без болю —
Постійно ремствує та скаржиться на долю.
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Намагайтеся гавкати так,
щоб ваш візаві одразу не розібрав:
ви його лаєте, чи вітаєте.
ПОВЧАВ ПЕС ЦУЦЕНЯТ

81.
Якщо життя постане на межі,
Не опускайся, братику, до лжі:
Чужим здоров’ям не клянись,
Не маєш віри — Богу не молись.

82.
Від тьми до світла... ми йдемо сами.
Від світла... нас роки ведуть до тьми.
Та грішну душу думка перейма:
«Що в світі вічне — світло чи то тьма?..»

*
Побажання «Смачного!» — не
завжди буває доречним.
МИШОЛОВКА
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83.
Питаєш, хто ти є? Питання не пусте.
Хто щиро відповість тобі на те?..
Якщо вже є нагальна в тім потреба,
То «хто ти є?...» — спитай краще у себе.

84.
Сусід сусіда про готові гроші запитав.
«Що-що?..» — той сто разів того перепитав.
Коли скупий недочуває,
Як цю хворобу лікар називає?..
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Можна бути одночасно і будівельним матеріалом, і вагомим
аргументом.
КАМІНЬ

85.
Обранцеві... не поспішай казати: «не кохаю...»
Таких зізнань, на жаль, не забувають.
Хай буде мудрою оратора промова —
Псує життя необережне слово.

86.
Не вимовляйте грубих слів,
Чого б ваш настрій не волів.
Усяку страву, що нам Бог дає,
Солоне слово зіпсує.

*
Зброю треба застосовувати
тільки для самооборони.
КАМІНЬ ЗА ПАЗУХОЮ
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87.
Невгамовні словоблуди,
Ваша мова — цвіль огуди.
Словоблудити навчились —
Краще б словом подавились.

88.
Тобі когось вдалося ошукати —
Залишити без статків і без хати.
Ти не багато, голубе, придбав —
Хіба що душу... бісові продав.

*

Микола Возіянов. МУДРАЦІЇ

І мовчати... можна геніально!
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РИБА

89.
Не хочеш вельми мозком ворушити?..
Хай інші думають де... й що... тобі робити?
Тоді, шановний, ліні на догоду —
Іди нараз служити ляльководу.

90.
Не гнівайтесь, коли вам зауважать,
Та ще й порадою ваш мозок завантажать.
Хіба було таке, скажіть мені на милість,
В пошані щоб була зарозумілість?..

*
На жаль, я тільки констатую,
завбачаю, але не роблю погоди.
БАРОМЕТР
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91.
Побійтесь Бога, лихослови,
Нащадки, зліплені з полови,
Ми незахищені правами,
Коли розстрілюють словами.

92.
Собака враз без остраху кусає,
Коли не сам, коли в собачій зграї.
Куснути той готовий крадькома,
У кого кишка, вибачте, тонка.
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Треба було раніше... до мене
прислухатися.
ПУЛЬС

93.
Поділися статками багатий,
Щоб каміння злоби не збирати.
Поділися мудрістю мислитель,
Щоб жила в миру твоя обитель.

94.
Коли вже розуму не слухається тіло,
На грішну душу нападає страх...
Найважче тим, кому в житті судилось
Зламати крила на чужих вітрах.

*
Буває, не хочеться, а доводиться... кланятися.
КОЛОДЯЗНИЙ ЖУРАВЕЛЬ
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95.
Розумним і порядним... торбохвати
Нараджують мамоні слугувати.
Помилуй, Боже, в світі віртуальностей,
Не дай нам стати стадом індивідуальностей.

96.
Нестерпний біль відчуєш на душі —
Не смій тримати руку на ножі.
Дурниць, бува, наробиш ненароком
І вийде все, як кажуть люди, боком.
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Хай не ображаються на мене
чоловіки, але я, здається, єдиний
мужчина якому жінки не сідали
на голову.
ЇЖАК

97.
Ви наступили шефу на мозолю
І мов чаклун змінили власну долю:
Тепер не ви... до нього лагідно говорите,
А він до вас: «Чого хотіти зволите?»

98.
Заможного, хто статків вдосталь має,
Злодюжкою бідніший називає.
А що як той гультяйство не любив?..
Можливо, він... ті статки заробив?..

*
Тягати воза, перти, перепрошую, плуга.... це — доля, а ось
носити когось на своїй спині...
це вже кара, невідомо за які провини.
КІНЬ
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99.
Щоденно сонечко сідає і встає,
У світі все... дорослішим стає.
Тільки мужі високочолі
Всякчас шукають вітра в полі.

100.
Хто сам собі шукає ворогів,
Звичайно, знайде те, чого хотів.
Не обростай, шановний, ворогами,
Бодай не винесли тебе вперед ногами.

Микола Возіянов. МУДРАЦІЇ

*

52

Мудрість полягає не в тому,
як... сплести липку павутину для
когось, а в тому, щоб самому... до
неї не прилипнути.
ПАВУК

101.
Щоб людям очі відвести аби —
Вони один другого драли за чуби.
А після... випили горілочки на совість
За... безкомпромісну принциповість.

102.
Чорним по чорному картини квач квітчав —
Його творінь вночі і вдень ніхто не помічав.
Чорним по білому старанно став творити
І, уявіть собі, заставив всіх про себе говорити.

*
Головне — не розчинитися в загальній масі, не втратити своєї
індивідуальності.
ЛОЖКА ДЬОГТЮ
В ДІЖЦІ МЕДУ
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104.
Щоб втілити в життя якусь ідею,
Не вистачить хвалебного єлею.
Скажіть тому, від кого шанс залежить:
«Моя... ідея Вам... тепер належить!»

105.
Занадто дивний гість був на моєму святі —
Все... гостям подавав, що малося у хаті.
Хвалили не мене (хай буде межи нами),
Того, хто пригощав моїми пирогами.
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Скільки того життя, щоб
його ускладнювати! Жити треба простіше.
АМЕБА

106.
З розрахунку, не з любові,
Їжак женився на корові.
А потім ремствував, що жінка не така.
Зате... усмак напився молока!..

107.
До влади путь терниста і слизька.
По ній не піде боязкий, чи боязка.
Хоча... й такі таку здолають путь,
Якщо Її, або Його... туди за руку поведуть.

*
Боляче усвідомлювати те, що
ти нікому не потрібний.
ЗУБНИЙ БІЛЬ
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108.
Що не кажіть, а правди ніде діти:
Ми з бігом часу не бажаємо старіти.
Хто хоче бути вічно молоденьким —
Працює хлопчиком... на побігеньках.

109.
Заступник вчив паперів стоси,
Щоб шефу... пес в зубах приносив.
Навчив... носити пса папери.
А сам... позбавився кар’єри.
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Якщо вам наплювали в душу,
не робіть із цього трагедії. Часом трапляються більш пікантні ситуації.
НІЧНИЙ ГОРЩИК

110.
По трасі їхав «Мерседес»,
Його спинив умовний стрес.
Щоб не стрічатися зі стресом —
Не варто їздити по трасі «Мерседесом».

111.
Коханий чоловік багато днів мовчав,
Та, раптом, жіночку хвалити розпочав...
Хтось вашу гідність враз почне хвалити —
Цей факт повинен вас насторожити.

*
Неможливо порозумітися
з тим, хто не бере хабарі.
СМЕРТЬ
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112.
Чоло достойника не випадок вінчає,
Скоріш за все, це доля визначає.
Хоча, щоб мати певні перспективи,
Корисно вносити потрібні корективи.

113.
Від будь-кого не жду словесної образи,
Тому відповісти не знаю що одразу.
Це потім я герой, великий розумака,
Мов, чом не відказав, що кривдник мій — собака?
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Що-що, а качати свої права
я умію!
НАСОС

114.
Нехай гірка, нехай болюча правда —
Скажи її (така моя... порада).
Будь-що, а власну гідність не втрачай
І у сірка очей не позичай.

115.
Хай слово, сприйняте на віру,
Не віддає нас на офіру.
Всяк хоче вірити у те,
Що віра — слово не пусте.

*
Будь ласка, слідкуйте за тим,
що кажете, бо я таке дурне, що
можу повторити за вами все,
що завгодно.
ВІДЛУННЯ
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116.
Сповідався отрок у отця,
А той... не слухав сина до кінця.
Не дослухав... вчора, позавчора —
Тепер уважно слухав прокурора.

117.
Ти сам себе вважаєш мудрецем,
Початком суті, первісним яйцем...
Звичайно, це не гріх таким себе вважати,
Та мудрість ще твою повинен хтось пізнати.
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Якщо слава сама не приходить, її треба організовувати.
КАР’ЄРА

118.
Феміда на суді не дивиться на ваги —
Хто першим скаржиться — у того... переваги.
Позиція така, принаймні, дуже дивна —
Противна сторона не завжди є противна.

119.
Любив Вітчизну, славив люд...
Один великий словоблуд.
Він так навчився лицемірити,
Що ладен був і сам собі повірити.

*
Той, хто світить відбитим
світлом, тобто не випромінює,
а відбиває світло відомого Світила, з часом і себе починає вважати Світилом.
МІСЯЦЬ
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120.
У генія вишукувати вади
Не до лиця ні шукачу, ні владі.
Не зменшує творця ні час, ні гурт багатоликий.
Великий... і на відстані великий.

121.
Проти вас сусіди сполучились —
Змудруйте щось, аби сусіди між собою посварились.
Одразу втратиться до вашої особи інтерес,
А це уже, погодьтеся, прогрес.
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Якщо на мене постійно надавлювати, я перетворююся в болячку.
БОЛЬОВА ТОЧКА

122
Буває, немічний... без міри вас турбує,
Зробіть спокійно все, чого він потребує.
Повірте, краще хворого химерам догоджати,
Аніж самому вкрай безпомічним лежати.

123.
У долі не проси того, чого немає.
Даремно не чекай на те, що не буває.
Нудьга здолала так, що хочеться завити?
А втім, чого б і ні, як нічого робити.

*
Успадкувати порожню торбу від батьків своїх, а потім...
нагородити цим добром дітей
своїх — це не випадковість, а наперед визначена доля. Фатум!
КЕНГУРУ
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124.
Був абихто — з-поміж своєї братії
Не викликав належної симпатії.
Керуючим... назватися сподобився —
Одразу всім, без винятку, сподобався.

125.
«Вічний двигун створити неможливо...» —
Прорік мудрець, зітхаючи тужливо.
Якби він не наврочив, що було б, хтозна...
Можливо, хтось би і створив такого двигуна.
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Звичайно, від надмірного хвилювання або, скажімо, з великого
переляку можна остовпіти, але
залишатися в такому стані назавжди... не варто.
СТОВП

126.
До міста від сільської хати
Рукою іноді подати.
Дорогу з міста до села,
Неначе вічність розтягла.

127.
Рибалка мав і хліб, і рибу на столі.
Не мав бажання... порпатись в землі.
Черв’як його город удобрював з любов’ю.
За це рибалка взяв його на риболовлю.

*
Успадкувати можна не тільки славу та багатство, а й ярмо
на шию.
ВІЛ
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128.
Не зловживай довірою, кумире,
І словом не масти, якщо воно нещире.
Не зможе смертний люд нещирості забути.
Зірницю, що впаде — назад не повернути.

129.
Ведмедик біля вулика сидів
І по-бджолиному напружено гудів.
У кого черево від голоду болить —
На всякій мові той, пробачте, загудить.
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Потрапивши до інтелігентної компанії, щоб не залишитися непоміченим, делікатно нагадайте про себе.
ДУРНИЙ СМІХ

130.
Бодай увічнитись, не все роби щодуху.
Не галасуй, щоб всім дійшло до слуху.
Увінчує персоною нон грата
Сумнівна слава Герострата.

131.
Шукав такі краї дивак,
Де все б давалося за так.
Та скрізь прибулим неборакам
За так давали дулю з маком.

*
Меду вистачить надовго і для
всіх, якщо лизати його крізь прозоре скло.
МУХА
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132.
Завершуючи десь важливу справу,
Вирішуємо часом за державу.
А потім... мацаєм, бува:
Чи є на плечах голова?..

133.
Зневажує — мов кам’яний, мовчи,
Скривавлює лице — огуду не речи.
Мершій тікай! Призупини зловтіху!
Про кривдника не дбай. Нехай помре...
Від сміху.
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З особливою ревністю та запопадливістю намагаються довести свою відданість господарю ті, кого той свідомо недогодовує.
СОБАКА

134.
Той, хто говорить більш ніж слуха —
Себе за вухом потім... чуха,
Уже старим пита, бува,
А скільки буде два по два?..

135.
Хто з нас здоровий глузд втрачає —
У того слів не вистачає.
Отож, жінки й чоловіки,
Частіш читайте словники.

*
Ви вкрай незадоволені моїм
товариством, робите все, щоб
здихатися мене? А ось ваші колеги по роботі вважають, що
я... сиджу на своєму місці.
БОРОДАВКА НА НОСІ
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136.
Від тиску нудить, болі в шлунку,
Душа шукає порятунку?..
Чого здоров’я вже немає —
Хай старість молодість спитає.

137.
Якщо від вас чекають люди чуда —
Їх, перш за все, цікавить те, що буде.
Не намагайтеся, щоб чудо відбулось —
Кого цікавить те, що вже збулось?..
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О, ви ще не знаєте моїх прихованих можливостей!
ПІДВОДНИЙ КАМІНЬ

138.
Летять, летять до вирію літа,
Та їх весна назад не поверта.
Аби на що хто час не витрачає,
Той плину літ своїх не помічає.

139.
Щоб в суперечці взяти гору,
У того, хто не терпить перекору,
Словам розумним передують кулаки.
А треба, вибачте, робити навпаки.

*
Тимчасова тактика задкувати інколи перетворюється на
постійну звичку.
РАК
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140.
Бровка господар спересердя псиною назвав.
Пес змовчав — бо хто б його опісля годував?..
Що не кажіть, та ніде правди діти:
Нахабу інколи доводиться.... терпіти.

141.
Недобру справу пан вельможний учинив
І... руки, так би мовити, умив.
Ще довго люди... Понтія Пилата
Поганим словом будуть поминити.
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Буває, що й криве дзеркало
виправляє помилки природи.
МАВПА

142.
Коли працює з поспіхом поет,
Буває, створює словесний вінегрет.
А втім, творіння з мовним викрутасом
Геть не витримує випробування часом.

143.
Баран не знав, куди подіти лишки інтелекту —
Зайвий вантаж набрид примхливому суб’єкту.
Мудрий Сократ сказав (вам... переповідаю):
«Я знаю, що... нічого я не знаю...»

*
Якщо ви народилися під знаком лева, готуйтеся все життя
підтримувати свій імідж.
ЗАЄЦЬ
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144.
Людей без здібностей на світі не буває —
Всі обдаровані, усяк талант свій має,
У кожного свій особливий зміст...
На жаль, не кожен робить те, до чого має хист.

145.
На діжці з порохом грайлива мавпочка сиділа.
І, граючись з вогнем, нестримно гиготіла.
Бог Прометею... дав вогонь, либонь...
Який же дурень мавпі... дав вогонь?!.
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Створіть мені сприятливі
умови і я викличу руйнування великих організмів.
ГНИЛІСНА БАКТЕРІЯ

146.
Підхвалюйте пихатого всякчас,
І він постійно дбатиме про вас:
Бо хто ж тоді складатиме хвалу
Тому, кого Господь позначив на хулу?..

147.
Кіт ящірку за хвостика піймав.
Плазун утік. Хвіст... котику віддав.
Дивуєшся, трапляється, до сліз —
Чого буває вартий компроміс.

*
Приручаючи когось, спочатку
навчіться його годувати, а вже
потім... доїти.
КОРОВА
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148.
Мовчун все бачив. Бачив та мовчав...
Його мовчання Світ не помічав.
Що змінить риба у житейськім морі,
Якщо нараз зі Світом заговорить?..

149.
Колись слухняні, мовчазні воли
Биками непокірними були.
Їх довелось негайно каструвати,
Бо нікому вози було тягати.
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Хіба тому легше, кого б’ють
дозволеними прийомами?
БОКСЕРСЬКІ РУКАВИЧКИ

150..
Священні храми будував роками
Чужими роботящими руками.
За це сподобився потрапити до раю,
Але сидів там... на колоді скраю.

151.
Холодний земноводний гад —
Мастак збирати компромат.
Збирав усе на всіх підряд
Й завжди підписувався — «Гад».

*
До замкненого не достукаєшся, а із відкритої душі обов’язково
щось винесуть.
ДВЕРІ
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152.
Хто в емпіреях світлових витає —
Де хліб росте насущний... забуває.
Кому потрібні без числа нулі,
Коли немає хліба на столі?..

153.
Переобтяжений непотребом чувал
Себе украй погано почував.
Багато що на себе можна брати —
Важливо не... перебирати.
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Спочатку треба народитися,
потім набратися розуму, опанувати потрібну професію, створити сім’ю, народити дітей,
дати їм ладу, а вже потім... думати про вічне.
МЕТЕЛИК-ОДНОДЕНКА

154.
В землі добродій скарб в посудині знайшов.
Злякавсь. Покинув і, зітхаючи, пішов:
«Хай Бог тому коштовності вручає,
Кому проблем своїх не вистачає.»

155.
Про заповіді Божі забуваємо —
З болотом один одного мішаємо.
У переддень зібралися молитися,
А вже по вуха встигли забруднитися.

*
Без рук, без ніг, без голови,
а прискорюю вирішення будь-якої
проблеми.
ХАБАР
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156.
Коли свої... стають чужими,
Чужим достатком одержимі —
Нехай вас думка омине:
«Це не стосується мене...»

157.
Щось повідомити загалу є потреба,
Скажи, але повідуй... лиш від себе.
Не говори від імені народу,
Не маючи на те того народу згоди.
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А я, між іншим, вас попереджав!..
ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНИЙ ЗНАК

158.
Живуть народи... З-поміж них
Нема великих та малих.
А як накажете народи порівняти?
Просто... людей там мало, там багато.

159.
Коли життя покличе до двобою,
Не кличте жінку за собою.
Не будеш, друже, потім знати —
Кого від кого захищати.

*
Приємно усвідомлювати, що
саме ти переповнила Чашу терпіння.
ОСТАННЯ КРАПЛЯ
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160.
У дядька пухне голова —
Щоночі сниться булава.
Щоби позбутись уві сні від булави —
Вживайте, дядьку, щось від голови.

161.
Щоб кладезь мудрості завчасно не мілів
Черпай із нього сонми мудрих слів,
Глибокодумні судження черпай,
Та осаду на денці не чіпай.
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Не поспішайте називати
свого опонента розумово обмеженим. Можливо ви... ще не
спромоглися усвідомити рівень
його інтелекту?..
ВІСЛЮК

162.
Віщун, бува, завчасно рай земний нам пророкує,
А потім, перепрошую, і в ус собі не дує.
На жаль, оракули за хибне передбачення
Не просять у людей пробачення.

163.
Тварин, яких братами меншими звемо,
Ми час від часу з задоволенням їмо.
Але не всім... ми долю вибрали таку,
А тим, які нам більше до смаку.

*
Люди занадто чуйні на образу. Тому, висловлюючи комусь образливі слова, будь ласка, намагайтеся хоча б зберігати ввічливий вираз обличчя.
ЛИЦЕМІРСТВО
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164.
Вовк зайцеві про дружбу натякав,
Тим куцого... до смерті налякав.
Смачненьким другом вовк міг зайця наректи,
Та вчасно той устиг без оглядки втекти.

165.
У хаосі думок, у безладі у хаті
Невинен тільки я. Всі інші — винуваті.
Коли в кишенях грошей й сліду вже немає,
До чого тут штани?!. За що їх дядько лає?..
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Якщо мене візьме початківець, або, скажімо, маловідомий
музикант, — це сприймається
як брутальне спотворення мелодії, а якщо мене озвучить загальновідомий геній... тут уже
сміливо можна говорити про
нове явище в музиці.
ФАЛЬШИВА НОТА

166.
Собаки, кури, лебеді, коти...
Це — наші менші названі брати.
Вони чогось багато б нас навчили,
Якби ми їхню мову розуміли.

167.
Усякі ролі граємо в житті:
Герої ми, і грішні, і святі,
У Геркулеса рядимось, у Брута...
Часу нема — самим собою бути.

*
Хто звик до чиєїсь постійної
підтримки в житті, потім... не
здатен буде самостійно навіть
кроку ступити.
ШТАНИ НА ШЛЕЙКАХ
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168.
Політик клявся — душу власну запродасть,
Але сорочечку останню виборцям віддасть.
Одну на всіх. Тож чи нам варто, брате,
Такого щедрого до влади обирати?..

169.
Того, хто прагне знань... з повагою навчай.
Навчаючи, будь ласка, не повчай.
Чого повчаннями ми можемо навчити?..
Кому потрібні вчені неофіти?
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Вибачте, але, на жаль, я здатен підсилювати лише ваш голос, а не думку.
МІКРОФОН

170.
Собачку жіночка тримала на руках.
Я підійшов до них з цілунком на губах.
Усе... складалося так мило,
Та собача... мене одразу не злюбило.

171.
Наш вік — дві миті: перша і остання,
Між ними шлях нам заступає камінь спотикання.
Чого ж ми квапимось... в негоду чи погоду,
Швиденько... подолати перешкоду?..

*
Виявляється, і внутрішні органи підлягають скороченню
штатів.
АПЕНДИКС
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172.
Життя примушує орати
Загальний лан порозуміння.
Тож доведеться всім... збирати
Колись розкидане каміння.

173.
Від весни до осені так близько —
Досить тільки літо перейти.
Мудреці обходять там, де слизько.
Усіх інших, Господи, прости!
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Гасло «кожному за потребою»,
простіше кажучи, беріть скільки
влізе, обмежує можливості тих
в кого мало... влазить.
ЗАЯВИЛА ДЕСЕРТНА ЛОЖКА,
ПОГЛЯДАЮЧИ НА СОВКОВУ ЛОПАТУ

174.
Бувають дні похмурі та квітчасті;
Приходить спокій, опанує страх...
Життя Господь дарує нам смугасте,
Та смуги кожному у різних... кольорах.

175.
Неук скаже, потім дума. Розумний — вороже:
Поміркує... і розумне... щось сказати може.
А ось мудрий, інша річ, цей губи посмокче,
Усіх вислухає чемно, подума й промовчить.

*
Звичайно, ви виграєте сто
тисяч. Але тільки після того...
як програєте один мільйон.
ГРАЛЬНИЙ АВТОМАТ
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