
Вчора в Таджикистані накри-
ли велику партію наркотиків. А то 
дощі, розумієте… Намокнуть ще… 


За два дні я подивилася чоти-

ри сезони серіалу. Думаю, в резюме 
варто дописати посидючість. 


За статистикою, у кожного, хто 

обгорів на сонці, є друг, який лясне 
по спині та спитає: «Як відпочив?». 


Нові серйозні перестановки в 

Кабінеті Міністрів України: тепер 
горщик із фікусом стоїть справа від 
входу. 


Вчителька біології увесь урок 

втовкмачувала дітям олігархів, що 
ягуар — це тварина. 


У російському кафе: 
— У меню вашого закладу є «За-

боронений сніданок». Це щось екзо-
тичне? 

— Так. Латвійські шпроти, укра-
їнські цукерки і боржомі. 


Міністр фінансів Туркменістану, 

звітуючи про скрутну економічну 
ситуацію в країні, старався не посмі-
хатися, щоб не показувати золотий 
запас. 


Змусила сина, коли застудився, 

дихати під ковдрою над гарячою 
картоплею. Через дві хвилини по-
просив котлету і вилку. 


Художники діляться на дві кате-

горії: перші вміють малювати, а дру-
гі — модерністи. 


Хто рано встає, той на ніч наївся 

кавуна. 


Підпилий лісник, відмахуючись 
від комарів, сокирою вирубав 40 
гектарів лісу. 


З пояснювальної електрика: 

«Отримав 250 грамів спирту для 
протирання контактів. У процесі 
роботи надихався випарів спирту, 
втратив самоконтроль і випив усе». 

Білі смужки на чорних шкарпет-
ках виконують функції індикаторів 
забруднення. 


Hа будівництво має приїхати 

комісія. Виконроб інструктує робіт-
ників: 

— Що б не сталося, робіть ви-
гляд, що так і має бути. 

Комісія приїхала, оглядає. Рап-
том обвалилася одна стіна. Будівель-
ник, pадісно глянувши на годинник: 

— Десять тpидцять п’ять. Точно 
за гpафіком! 


Один хлопець вечорами часто 

дивився у бінокль на дівчину, що 
живе навпроти. Якось уранці дзво-
нить телефон і жіночий голос запи-
тує: 

— Ти не бачив, куди я вчора кол-
готки поклала? 


Ех, як добре на природі: багаття, 

намет, чисте повітря, ведмідь... Вед-
мідь?!! 


Чистячи на кухні вже п’ятдесяту 

плітку, дружина роздратовано каже 
своєму чоловікові-рибалці: 

— По-людськи тебе прошу! На 
риболовлі, як усі люди, пий горілку! 


Сьогодні до мене в кімнату за-

летів величезний джміль. Тепер це 
його кімната. 


Щоб люди не викидали новий 

диск Поплавського відразу після 
прослуховування, він розмістив на 
ньому розклад електричок, лінійку і 
календарик на 2014 рік. А щоб якось 
збільшити продажі, його вирішили 
записати на RW-диску.


— О, коли я згадую про неї, сер-

це починає радісно битись, а очі сві-
тяться щастям... 

— Ого, і хто ж вона? 
— П’ятниця! 
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Українські парашутисти 
«станцювали» в небі гопак 
Гопак у повітрі «станцювали» 30 найкращих парашутис-
тів України. У небі над Дніпропетровськом вони встано-
вили новий рекорд. Спортсмени стрибали з висоти 5 км 
і за 50 секунд вільного падіння створили три фігури, які 
у динаміці нагадували саме цей національний танок. На 
встановлення рекорду парашутисти мали п’ять спроб, 
але все вдалося їм із першого разу. Міжнародна комісія 
суддів підтвердила, що виконання повітряного танцю 
було бездоганним. 

У джунглях Амазонки 
знайшли невідому досі 
«цивілізацію» 
Загублена цивілізація знайшлася в амазонських 
джунглях. Унікальне плем’я, що досі не мало жодного 
контакту з зовнішнім світом, виявили у Бразилії. Ка-
мера зафіксувала кількох чоловіків і жінок із дитиною 
на руках. Вони спокійно йшли повз оператора, не 
звернувши уваги на чужинця. Чоловіки, ймовірно, 
йшли на полювання, бо тримали зброю. Тепер учені 
планують дослідити звичаї нового для науки народу. 

«Досить виводити плями на 
мундирі, треба рішуче очистити-
ся від недостойних представляти 
владу». 

Микола Азаров, Прем’єр-міністр 
про те, що чиновників, із вини яких 
відбуваються ДТП, потрібно суворо 

карати

«Нашу Радикальну партію за-
снував великий українець Іван 
Франко». 

Олег Ляшко, народний депутат 

«Поведінка нашого уряду, осо-
бисто Азарова, Януковича нагадує 
мені таку «позу страуса». Вони ро-
блять вигляд до останнього часу, 
що нічого не відбувається, що ні-
чого страшного нема». 

Андрій Павловський, нардеп від 
«Батьківщини» висловив обурення 

поведінкою уряду та Президента 
щодо «торговельної війни» з боку 

Росії 

«Якби ви бачили Горлівку, що 
розміщена в центрі Донбасу, базо-

вого регіону ПР, який привів доне-
цьку команду до влади! Обшарпа-
ні будинки, на всьому — відбиток 
запустіння і якоїсь приреченості. 
Як можна так ставитися до людей, 
завдяки яким став президентом? 
Це невдячність чи впевненість у 
власній винятковості?» 

Олександра Кужель, нардеп 

«Якщо ви вирішите народжува-
ти, то звертайтеся відразу до мене». 

Микола Азаров, Прем’єр-міністр 

«Ро с і й с ь к а 
Федерація 

змушує Украї-
ну вступити до 
Митного союзу 
шляхом блоку-
вання україн-
ського імпорту 
на митницях. 
Примушення до 
шлюбу шляхом 
зґвалт ування. 
Такими вигля-
дають дії Росії 
відносно укра-
їнських експор-
терів». 

Анатолій Гри-
ценко, нардеп 

Ви довіряєте людям, які зовсім цього 
не заслуговують. Будьте обачні. Ентузі-
азм, із якими беретеся за найскладніші 
завдання, заразний. Ніхто не відмовить 
вам у допомозі, якщо попросите. 

Будь-що потрібно тримати емоції під 
контролем. Ви спалахуєте, як сірник, не-
терплячі, роздратовані, та ситуація ви-
магає стриманості, тому хоча б вдайте 
спокій. 

Ви впевнені, що можете гори звернути. 
Та минає час, і стає зрозуміло: вам до 
снаги багато що, але не все. Не переоці-
нюйте свої сили, не беріться тягти все на 
своїх плечах. 

Симпатію до вас відчуватимуть навіть ті, 
хто сам вам не до душі. Така увага може 
обтяжувати. Надокучливого співрозмов-
ника позбавитися буде непросто. Ваші 
таланти будуть визнані всіма. 

Ви краще за інших справляєтеся зі 
складними завданнями. Це помічають і 
намагаються скинути всю свою роботу 
на ваші могутні плечі. Пам’ятайте: за до-
броту не завжди віддячують. 

Все не так просто, як хотілося б. Трудно-
щів немало. Та ви з усім неодмінно упо-
раєтеся, ще й іншим порадою і поміччю 
життя полегшите. Загостриться інтуїція, 
тож довіряйте шостому чуттю. 

Стрільці цього тижня особливо чутливі й 
образливі. Сваритеся навіть із тими, кого 
дуже любите. Заваріть ромашкового 
чаю, глибоко вдихніть, розслабтеся. Не 
все так тьмяно, як ви собі малюєте. 

На представників знака чекає оманливий 
тиждень. Здавалося б, усе добре, та на 
душі в Терезів якось мулько. Безпричин-
на тривожність втомлюватиме і заважа-
тиме радіти життю. 

Не засмучуйтесь, якщо щось піде не так, 
як ви собі запланували: все на краще. 
Матимете клопіт із імпульсивною нерво-
вою людиною, яка не хотітиме прислуха-
тися до здорового глузду і ваших порад. 

Тиждень видасться насиченим. Емоції 
переповнюватимуть Риб. Ви сентимен-
тальні і чуттєві, тож ризикуєте закохатись 
і зовсім втратити від почуттів голову. Так, 
кохання п’янить, але мисліть тверезо. 

Постарайтеся, щоб цей тиждень був 
максимально ефективним. Витисніть із 
себе все, тим паче, що на брак життєвої 
енергії нема причин нарікати. Ви здатні 
перевернути цю планету догори дриґом. 

Ви надто часто сприймаєте бажане за 
дійсне і ображаєтеся, коли вам кажуть 
про це. Через пурхання у хмарках замрі-
яним Скорпіонам важко зосередитися і 
лишатися серйозними. 
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