
Дівчина — хлопцю: 
— Попрасуй свою футболку, а то 

скажуть, що я у тебе нічого не ро-
блю. 


Прийшла додому після корпора-

тиву. Підлога радісно кинулась мені 
до грудей. 


Місце жінки — на кухні... Де 

вона сидить у зручному кріслі, за-
дерши ноги, п’є каву і дивиться, як її 
чоловік готує вечерю... 


На весіллі волейболістки по-

дружки нареченої дві години не да-
вали букету впасти. 


Такими б могли бути слогани: 
• «Ощадбанку»: «Створюємо 

черги з 1991 року»; 
• «Укрзалізниці»: «Туалет зачи-

нений, вікна не відкриваються»; 
• уряду: «Мрії збуваються. У 

нас»; 
• українських маршруток: «Збли-

жуємо людей». 


Сусіди, радійте! Ми закінчили 
ремонт, що тривав два роки. Перфо-
ратор і дриль я продала, а на вируче-
ні гроші купила караоке! 


Ох уже ця тонка грань між «Ой, 

хай ще підсмажиться» і «Дідько! Зго-
ріло!». 


Британські вчені довели, що 

«жайворонки» їдять менше «сов».
Звісно, адже коли «жайворонок» ра-
но-вранці відкриває холодильник, 
то відразу стає зрозуміло, що його 
домашні «сови» все вночі зжерли... 


Швидкість звуку — дивна штука: 

батьки щось тобі говорять у 20 ро-
ків, а доходить тільки в 40... 


Дочка директора їдальні з ди-

тинства знала, де в майбутньому від-
гуляє весілля. 


Сховайте, будь ласка, пістолет: у 

мене алергія на кулі — я від них весь 
дірками вкриваюсь. 

Руки, що ростуть не з того місця, 
— найпоширеніша мутація на Землі. 


Дорогі родичі! Цих вихідних я 

з вами на дачу не поїду! Минулого 
року ви теж обіцяли шашлик, горіл-
ку і танці, а дали лопату і розсаду... 


Перша дитина — все кип’ятиш і 

ретельно прасуєш. 
Друга дитина — прасуєш рідко, 

стежиш, щоб не їла з миски кота. 
Третя дитина — якщо дитина 

з’їла з котячої миски, то це проблеми 
кота. 


— Розумієш, якщо ти вкладаєш у 

дівчину гроші, то потім тобі це по-
вертається з відсотками, як у банку. 

— Я, виходить, уже кілька разів у 
МММ вклав... 


Жінка готується до літа: купує 

креми, декілька купальників, літні 
сукні, туфлі, шорти, капелюшки... 
А чоловік підстриг нігті на ногах — 
усе, готовий... Красень! 


Удар по воротах. М’яч потрапляє 

в «дев’ятку»! А ось і розгніваний во-
дій «дев’ятки»!.. 


Як хочеться іноді покласти ли-

мон не в чай, а в швейцарський 
банк... 


— Нам потрібно терміново за-

лишити це місто, аміго! Для нашої ж 
безпеки! 

— Мам, перестань... Ну не хочу я 
на ту дачу... 


Гроші — зло... Не в грошах щас-

тя... Чим би ще себе заспокоїти, поки 
зарплату не дали? 


Зробила «генеральне прибиран-

ня» в своїй сумочці... Довелося два 
рази відро для сміття виносити! 
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У Росії кіт влаштувався на роботу 
в дитячу бібліотеку 
У дитячій бібліотеці Новосибірська кіт Кузя офіційно 
влаштувався на роботу. Відповідний наказ завірений 
печаткою та підписаний директором установи. Посада 
Кузі зазначена в документі як помічник бібліотекаря, а 
як винагороду за працю кіт отримує корм. «Зарплату» 
йому виплачують самі співробітники бібліотеки. Під час 
дитячих свят Кузя виконує роль вченого кота, тоді йому 
надягають краватку-метелика. Кузя проводить у бібліо-
теці лише робочий час, ночує він на вулиці. Чотирилапо-
го підібрали восени минулого року, щоб він не замерз. 

У Лондоні з’їли перший 
в історії штучний бургер 
Учені дослідницького інституту Нідерландів із клітин 
корови синтезували м’язову тканину тварини, 
приготувавши з неї котлету для бургера, який з’їли 
в Лондоні. Науковці вірять, що застосована ними 
технологія у майбутньому допоможе прогодувати 
людство. Одержуване таким чином м’ясо має білий 
колір, а щоб на вигляд було звичним людському оку, 
вчені підфарбували його буряковим соком. Крім того, 
для надання належного смаку в нього також додали 
шафран і обваляли в панірувальних сухарях. 

«Путін перебуває в астралі й 
анабіозі. Йому стало байдуже до 
багатьох речей». 

Станіслав Бєлковський, росій-
ський політолог розповів про роз-

кол еліт у російській владі 

«Донецькі чиновники намага-
ються позиціонувати себе як важ-
ливих людей — еліту… У країні не 
залишилося еліти, тому ті, хто ви-
бивається у владу, прагнуть такою 
стати. Їм усе одно, куди їхати — на 

Афон чи в Куршавель. Головне, 
щоб було модно, відчуття значи-
мості та визнання». 

Віктор Небоженко, політолог  

«У моїй свідомості відклало-
ся єдине: як би Янукович не на-
магався бути хорошим і щирим 
у стосунках із Путіним, ВВП (Во-
лодимир Володимирович Путін) 
усе одно не прийме дружбу. Йому 
Янукович потрібен лише в якості 

трофея. Так само, як і Україна та 
наша державність». 
Віктор Балога, екс-голова Секрета-

ріату Президента 

«Після «Рошену» будуть тру-
би, після труб — сири, після сиру 
буде ще щось. Це та ж сама лінія». 

Володимир Огризко, екс-міністр 
закордонних справ України про те, 
що чергові претензії Росспоживна-

гляду до українських виробників не 
випадкові 

«У нас ви-
р і ш и т и 

проблему по-
новлення вну-
трішніх органів 
можна хіба що 
набравши спів-
робітників мілі-
ції на Місяці, а 
співробітників 
прокуратури — 
на Марсі». 

Андрій Порт-
нов, радник 

Президента за-
явив, що Україні 

не підходить 
грузинський 

досвід рефор-
мування сило-

вих структур 

Період ілюзій. Овнам важко оцінити ре-
альне становище. Багато з представни-
ків знака схильні сприймати бажане за 
дійсне. Зараз вас легко увести в оману, 
і цим можуть скористатися. 

Саме час змінити щось у своєму житті. 
Не пасуйте, не вичікуйте — дійте прямо 
зараз. Є шанс повернути все на сто ві-
сімдесят градусів, розпочавши жити з 
чистого листка. 

Попри те, що ви схильні до прямоліній-
них і різких висловлювань, ніхто цього 
тижня на вас не образиться. Головний 
плюс — ваш оптимізм, який не покида-
тиме ні на мить. 

Досягти бажаного виявиться значно про-
стіше, ніж ви очікували. Намагайтеся 
бути в центрі уваги: треба, щоб вас по-
мітили. Навіть із тими, з ким погано лад-
нали, знайдете спільну мову. 

Близькі звертатимуться до вас по допо-
могу, чекаючи поради. Проте пам’ятайте, 
що вас можуть зрозуміти буквально, 
тому будьте дуже обережні зі своїми на-
становами. 

Водолії відчують, що життя виходить 
з-під контролю, перетворюється на 
бурхливий потік, що несе їх за собою. 
Прислухайтеся до порад людей, чиїй му-
дрості довіряєте. 

Доводиться виконувати не тільки свою, а 
й чужу роботу, та це вас не засмучує. Ви 
навіть раді допомогти тим, хто потребує 
підтримки. Та не захоплюйтеся, інакше 
вам сядуть на шию. 

Надто багато марних зусиль і недореч-
ної ініціативи. Ви впевнені, що значно 
краще за інших знаєте, що відбувається 
та що треба зробити. Але у відповідь на 
свої поради отримаєте роздратування. 

Намагайтеся не брати близько до серця 
дрібні непорозуміння. Особисте життя 
складається гармонійно, у вас немає 
причин сумніватися у почуттях коханої 
людини, ревнувати. 

На брак життєвої енергії жалітися не до-
водиться. Зосередившись на втіленні 
заповітної мрії, ви не надто багато часу 
вділяєте близьким і рідним. Це може ста-
ти причиною образ. 

Не занурюйтеся з головою у роботу, зна-
йдіть час для спілкування з друзями та 
рідними. Поділіться з ними тим, що вас 
непокоїть, і жити одразу стане набагато 
легше. 

Близькі не завжди розуміють вас і різко 
висловлюють своє невдоволення. По-
кажіть, що готові йти на компроміс, і це 
допоможе згладити гострі кути. Не роз-
тринькуйте гроші. 
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