
Головний закон українських до-
ріг — на смузі зустрічного руху мен-
ше ям. 


Коваль тримає щипцями розпе-

чену підкову. 
— Як розпеклася! Аж червона! 

— захоплюється селянин. 
— Тю! — каже коваль. — Дасте 

сотню, то я її язиком оближу! 
— Та ну, перестаньте! Пожалійте 

свій язик! — каже дядько, проте в 
передчутті незвичайного видовища 
простягає ковалеві сто гривень. 

А той облизав купюру і поклав у 
кишеню. 


У перекладі з мови індіанців-іро-

кезів «вегетаріанець» означає «пога-
ний мисливець».


Статус у дівчини в соціальній 

мережі: «Завтра екзамин з україн-
ської! Думаю, що здаду!». 

Жодних сумнівів! Звичайно, 
«здаде»!


Людина стає дорослою, коли 

зрозуміє, що найкраща м’яка іграш-
ка — це диван. 


Програв суперечку друзям. До-

велося зловити кішку на вулиці, по-
садити її в маршрутку та з серйоз-
ним виглядом сказати їй: «Кицю, як 
доїдеш, то подзвони!». 


Тільки-но пригріло сонечко — 

сезон бабусь на лавках біля під’їздів 
відкритий! 


Якщо вас незаслужено образили, 

поверніться і заслужіть. 
Ненавиджу, коли хтось ди-

виться, як я їм. Відразу намагаюся 
їсти аристократично та красиво. Й 
обов’язково або вдавлюсь, або чай із 
носа поллється... 


Проблема сучасної моди — на-

тягнути міні-спідницю на максі-
стегна. 


Поломка без причини — ознака 

«мейд-ін-чіни».

— От ви кажете, що мультфіль-
ми не впливають на життя. А бага-
то хто досі їсть бутерброд ковбасою 
вниз тільки тому, що в мультику 
один кіт сказав, що так смачніше... 


У сім’ї чекають на поповнення. 

Галинка (5 років) запитує маму:
— А що це у тебе живіт усе біль-

ше та більше? 
— Їла кавун, проковтнула насі-

нинку, тепер у мене в животі росте 
кавунчик! — відповідає мама. 

Галинка примружує очі й упирає 
руки в боки: 

— А чи не вагітна ти, голубонь-
ко? 


Сину два з половиною роки. 

Привіз його на щеплення в дитячу 
лікарню. Сидимо, чекаємо, поки тіт-
ка набирає шприц. Раптом він по-
вертається до мене і каже: 

— Я тебе поки в машині поче-
каю, добре?! 


Шопінг із дружиною — це шан-

таж із елементами пограбування та 
психологічного насилля. 


Так навіть «Аль-Каїда» не вміє 

погрожувати, як моя дружина пові-
домляє, що до нас приїде її мама. 


Для українців таблички «Купа-

тися заборонено!», «Не лізь — уб’є!», 
«Руками не чіпати!» — це виклик!


Мужність, обов’язок, честь, смі-

ливість, рішучість — ознаки алко-
гольного сп’яніння...


Людина чимось нагадує 

комп’ютер: очі — веб-камера, рот — 
дисковод, ніс — вентилятор, мозок 
— процесор, вуха — колонки. Шко-
да тільки, що «Віндовс» летить після 
кожної п’янки. 
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Телескоп зробив перші 
знімки «комети століття», що 
наближається до Землі 

Космічний телескоп Hubble передав на Землю 
перші знімки комети ISON C/2012 S1, яку також 
називають «кометою століття». 28 листопада 
2013 року космічне тіло максимально набли-
зиться до Сонця та буде сяяти яскравіше, ніж по-
вний Місяць. Зараз комета перебуває приблиз-
но за 621 мільйон кілометрів від світила. Вже в 
жовтні ISON стане видно у біноклі. 

Компанія застрахувала 
кораблі від нападу 
лохнеського чудовиська 

У Шотландії круїзна компанія Jacibite Cruises виріши-
ла застрахувати свої кораблі від нападу лохнеського 
чудовиська Нессі. Фірма придбала поліс на мільйон 
фунтів стерлінгів на випадок, якщо загадкова істота, 
існування якої під сумнівом, раптом пошкодить хоч 
один із кораблів. Усього в розпорядженні компанії 
три судна, які щоденно возять туристів легендарним 
озером. 

«Чекаю від усіх керівників 
енергійної, без пауз, роботи. Спо-
діваюся, ніхто не забув прислів’я 
про те, коли треба готувати сани».

Микола Азаров, Прем’єр-міністр 
України доручив готуватися до на-

ступної зими

«Опозиції не вистачає такого 
«енерджайзера» у вигляді Тимошен-
ко. Якби вона вийшла і стала з опо-
зицією поряд із Луценком — це була 

б «вибухова суміш» для влади». 
Андрій Золотарьов, політтехнолог 

«Ми завжди виступали проти 
всієї більшості, сформованої Пар-
тією регіонів. Із усякими псевдо-
опозиціонерами, які, прийшовши 
до влади, вірно служили Янукови-
чу. Зараз ми їх потихеньку відсто-
ронюємо від влади. Я сподіваюся, 
що цей процес закінчиться у 2015 
році. Ми цю чуму відсторонимо 

по всій Україні, а не тільки у цен-
тральній частині». 

Сергій Пашинський, ВО «Батьків-
щина»

«Фундамент для нової Укра-
їни нікудишній. Сталін сидить у 
кожному з нас. Проте, на щастя, в 
Україні є велика кількість людей, 
які мають почуття особистої і на-
ціональної гідності». 

Юрій Луценко, екс-міністр МВС 

«Тут тре-
ба все 

спочатку роз-
дерибанити, а 
потім тільки 
когось пус-
тити, щоб до-
рожче прода-
ти».
Ігор Марков, 

депутат від ПР 

Незважаючи на труднощі, які час від часу 
виникають, ви не втрачаєте гарного по-
чуття гумору та доброзичливості у спіл-
куванні. Маска життєрадісності притягує 
до вас людей, але й виснажує. 

Безкомпромісно відстоюєте свої погля-
ди, вперто не помічаючи, що серед ва-
ших опонентів опинилися впливові люди. 
Можливо, варто зменшити оберти, щоб 
не нажити собі сильного ворога? 

Не очікуйте надто багато від інших, інак-
ше розчарування не минути. Пам’ятайте, 
що ніхто нікому нічого не винен. Заго-
стряться конфлікти між представниками 
різних поколінь. 

Чудово ладнаєте з усіма й уникаєте про-
тиріч із близькими. Поговоріть із рідними 
про те, що вас непокоїть, і вони вас під-
тримають. Можливий неочікуваний візит, 
але ви зрадієте цьому гостеві.

Не дозволяйте нікому сідати вам на 
шию, бо доведеться взяти на себе чиюсь 
роботу, а слова подяки за це навряд чи 
почуєте. Краще дайте лад своєму життю, 
не витрачаючи час на чуже. 

Емоційно складний тиждень. Вас роз-
риватимуть протиріччя. Важко знайти 
спільну мову навіть із тими, кого раніше 
розуміли з півслова. Недоброзичливці 
схочуть скористатися вашою слабкістю. 

Цього тижня ліпше не ризикувати, а йти 
второваною стежкою. Експерименти 
навряд чи вдадуться, віщують зірки. У 
спілкуванні з шефом важливо вчасно зу-
пинитися та придержати язика. 

Цього тижня важливими будуть незна-
чні, здавалося б, деталі. Терезам, яким 
легше оцінити ситуацію «у цілому», ніж 
розібрати її на цеглинки, буде непросто. 
Але ви отримаєте цінний досвід. 

Небажані тривалі поїздки, особливо не-
заплановані: у дорозі ви швидко втомлю-
єтеся, настрій псується, а враження не 
тішать. Краще відпочити на дивані перед 
телевізором удома. 

Поблажливість до чужих слабкостей — 
ось чого не вистачатиме Рибам цього 
тижня. Пам’ятайте, що ніхто не ідеаль-
ний, будьте добрішими, і ваша доброта 
повернеться сторицею. 

Представники знака знайдуть спосіб по-
радувати тих, до кого небайдужі. Той, 
хто обіцяв вам підтримку, зараз заклопо-
таний своїми справами. Отримаєте дов-
гождану звістку від родича. 

Для Скорпіонів важливо навчитися ба-
чити у тих, хто оточує їх на роботі, не 
просто колег, підлеглих і начальників, а 
й людей, які бувають слабкими, вразли-
вими та просто нещасними. 
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