
Хірург під час операції: «Спирт... 
зажим... спирт... скальпель... там-
пон... спирт... спирт... спирт... огі-
рок...». 


Є речі, які краще не знати. Й, 

очевидно, більшість вважає, що це 
граматика та пунктуація. 


Дорослішання — це коли тобі 

стає все одно, крутіший у тебе теле-
фон, ніж у друзів, чи ні. Аби дзвонив.


Дівчатам, як правило, байдужий 

внутрішній світ чоловіків, їм лише б 
через борщ у ліжко затягти і кинути. 
А хлоп потім страждає! 


Змучені, захекані батьки сва-

ряться з 13-річною дочкою:
— Ах ти, паскудне дівчисько! Ми 

з татом уже всі бари та дискотеки 
оббігали! А вона біля під’їзду! У пі-
сочниці, бач, грається!.. 


— Зустрінемося сьогодні?
— Я б залюбки, але там така хо-

лоднеча... Давай навесні? 


— Проходь, почувайся як удома, 
можеш пропилососити. 


— Дівчино, який у вас телефон?
— «Нокія». 
— Ні, я маю на увазі номер...
— Десятизначний.
— Та ні, цифри які? 
— Арабські... 


У лівші гроші зазвичай лежать у 

правій внутрішній кишені, а у прав-
ші — у лівій. Якщо ж у людини роз-
винені обидві півкулі, то її гроші ле-
жать у швейцарському банку. 


Ранок. Маршрутка. Тиша. У чо-

ловіка мобільний дзвонить, але за-
мість мелодії — собачий гавкіт. Він 
підносить телефон до вуха та ніжно 
каже: «Так, кохана». 


Дівчинка Галя в мороз лизнула 

вагон поїзда Львів — Київ і ще раз 
довела приказку «Язик до Києва до-
веде». 

— Синочку, кинь каку.
— Мамо, ну перестань уже, і вза-

галі, вона моя дружина! 


У громадському транспорті 
справжні чоловіки завжди сидять із 
закритими очима, тому що їм боляче 
бачити, як стоять жінки. 


— Куме, не треба так лаяти мос-

калів, не всі вони погані...
— Та невже? Назви хоч одного 

хорошого!
— Ну, наприклад, Жерар Депар-

дьє… 


Іноді гості приходять так рапто-
во, що не встигаєш заховати від них 
найсмачніше. 


Як правильно зважуватися на 

вагах: подивилася результат, поре-
віла, витерла сльози, заспокоїлася і 
лише після цього акуратно постави-
ла другу ногу! 


По-справжньому невдало одру-

житися — це коли сам переш свій 
кухонний фартух. 


Ветеран війни з криками «Не за 

це я воював!» відлупцював Діму Ко-
ляденка.


Логіка фільмів жахів: «Третя го-

дина ночі, а я ще не спускалась у під-
вал...». 


Ходив до народної цілительки. 

Каже, що може вилікувати будь-яку 
хворобу. А в самої соплі...


Я мстивий, а пам’ять у мене по-

гана — помщуся, забуду й знову по-
мщуся. 


Дівчата! Пам’ятайте, що пінгвіни 

— це ластівки, які їли після 18-ї.
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Європейці придумали нову 
забавку — «багетінг»
У західному Інтернеті з’явилася нова мода — «баге-
тінг». Суть розваги дуже проста: люди фотографують-
ся у незвичайних ситуаціях, замінюючи один пред-
мет французьким багетом. Спочатку, коли забавка 
тільки-но зароджувалася, дивні фото викладали в 
спеціальному блозі, та розвага швидко набула такої 
популярності, що знімки почали з’являтись у попу-
лярних соціальних мережах. «Багетінг» уже додався 
до відомих у соцмережах «дурощів» — «планкінгу», 
«мілкінгу» тощо.

Пасажир, випавши з потяга, 
пробіг за ним 7 км
Під час руху поїзда сполученням Москва — 
Нерюнгрі з вагона випав один із пасажирів. 
42-річний чоловік опинився в тайзі у 40-градус-
ний мороз, але не розгубився і побіг за поїздом. 
Зі слів пасажира відомо, що він вийшов у тамбур 
покурити, а коли повертався назад, переплутав 
двері й опинився на рейках. Чоловік біг за потя-
гом сім кілометрів. На ньому були лише фут-
болка, спортивні штани та шльопанці. У такому 
вигляді він дістався до найближчої станції. 

«За словами Ігоря Швайки 
(ВО «Свобода»), розробка сверд-
ловин альтернативного газу може 
призвести до винищення рідкіс-
них видів флори та фауни. Коли 
вже ці рідкісні представники фа-
уни — тягнибоки, фаріони й інші 
швайки — зникнуть?»
Михайло Добкін, глава Харківської 

облдержадміністрації 

«Я хотів би, щоб ми з вами 
усвідомили: якщо ми щось декла-
руємо, ми зобов’язані це вико-
нувати, ніхто, як кажуть, пальці 
в двері не засовує і не примушує 
брати на себе зобов’язання».

Віктор Янукович, Президент від-
значає низький рівень реалізації 

реформ в Україні

«Складається враження, що 
Верховна Рада працює, як пожеж-
на машина, вихоплюючи якісь 
«палаючі» шматки то звідси, то 
звідти, а в цілому чітка системна 
робота відсутня».

Ігор Калєтнік, перший віце-спікер 
ВР про роботу парламенту

«Янукович — це як той вовк, 
який потрапив у капкан: він уже 
не знає, на що йому кидатися та 
що йому гризти. Але навіть якщо 

він відгризе собі лапу, то вже ніку-
ди не втече».

Сергій Пашинський, ВО «Батьків-
щина»

«Я знаю Азарова особисто: 
він — людина образлива та не 
любить, коли об нього витирають 
ноги, проте він готовий це терпі-
ти. В цьому разі, думаю, за замов-
чуванням домовлено, що раз на 
місяць-два доведеться вислухати 
велику порцію критики, отримати 
наганяй — і після того все буде йти 
так само».

Тарас Чорновіл, нардеп

«Це совкова до-
гана, яку ко-

лись виносили тим, 
хто прогуляв пер-
шотравневу демон-
страцію. У всіх ци-
вілізованих країнах 
чиновник, який під-
писав багатоміль-
йонний контракт із 
лижним інструкто-
ром, швидше пішов 
би не просто у від-
ставку, а в свідоме 
забуття».

Віктор Балога, 
нардеп

З’явиться шанс щось кардинально зміни-
ти в особистому житті. Можете відверто 
говорити про свої почуття — вас зрозумі-
ють правильно. Досягти бажаного допо-
може наполегливість. 

Опинитесь у коловороті захопливих і не-
однозначних подій. Ситуація змінювати-
меться так швидко, що не встигатимете 
осмислити все, що відбувається. Покла-
діться на інтуїцію: вона вас не підведе. 

Зацікавленість представників протилеж-
ної статі вами зросте. Можливий початок 
бурхливого роману. Ризикуєте втратити 
голову від почуттів. Намагайтеся контр-
олювати емоції. 

Зберегти хороший настрій буде нелегко. 
Дрібні невдачі вибивають вас із колії, за-
смучують. На щастя, поруч є люди, що 
ладні втішити, підтримати і підбадьорити 
вас. 

Легко знайдете шлях до серця того, 
хто вам симпатичний. Шосте чуття за-
гостриться, тож одразу відчуватимете, з 
ким можна мати справу, а з ким не варто 
зв’язуватися. 

Вам врешті треба відпочити: цей тиж-
день пов’язаний зі зниженням життєвих 
сил, тож грандіозні плани краще від-
класти на потім. Є ризик вибовкати чужу 
таємницю. 

Часто ви навіть не помічатимете трудно-
щів, які надовго вибили б із колії пред-
ставників інших знаків. Одне погано: все 
досягнуте не тішить так, як мало б. На-
стрій буде мінливим. 

Попереду на вас чекає спокійний тиж-
день. Навряд щось змусить вас розі-
злитися чи засмутитися. Понад те, за-
спокоюватимете і підбадьорюватимете 
слабших духом. 

Навряд чи хтось здогадається, що ви не 
такі енергійні та діяльні, як здаєтеся на 
перший погляд. Але ви самі відчуваєте, 
що потребуєте спокою, відпочинку та 
можливості побути наодинці з думками. 

Цього тижня отримаєте відповіді на ба-
гато запитань, що непокоїли вас остан-
нім часом. Старайтеся менше говорити 
і більше слухати: дізнаєтеся щось дуже 
важливе. 

Доведеться зробити вибір: на одній 
шальці терезів опиняться ваші моральні 
принципи, а на іншій — здійснення со-
кровенної мрії. Що б не переважило, ви 
довго сумніватиметесь у своєму рішенні.

Цього тижня почуєте про себе багато не-
приємного. Щоби врятувати репутацію, 
доведеться спростовувати чутки, ви-
правдовуватися. На щастя, пліткарям не 
вдасться зіпсувати вам настрій.
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