
— Дядьку, там на сходах слизько!
— Мовчи, сопляк-ляк-ляк-ляк! 


Мені хлопець на річницю по-

дарував шоколадного кота. Ну я й 
під’їдала його потрошку. Ось уже 
місяць залишки лежать у холодиль-
нику. До мене в гості прийшли дру-
зі, принесли смачненького. Мамина 
реакція: «Досить їсти цукерки! Кота 
доїдай!». Друзі випали в осад. 


На кухні жінкам легко знімати 

стрес: узяла курку, назвала її Васею, 
Іваном, Миколою чи ще якось, від-
різала все, що захотіла, і повільно 
опустила в окріп... 


— Хлопці тільки про одне й ду-

мають! 
— Угу, щоб швидкісний і безлі-

мітний... 


Українські туристи погрожують 
придушити заворушення в Єгипті, 
якщо їм заважатимуть відпочивати. 


Цього літа бачив. Різали кому-

нальники дерева на вулиці, а через 
вулицю був кинутий провід на Ін-
тернет. І ось дерево падає, зачіпає 
кабель, але той не рветься, а починає 
прогинатися... І тут через дві-три се-
кунди з відкритого вікна на п’ятому 
поверсі одного з будинків із криком 
«Дідько! Куди?!» на кінці кабелю ви-
літає ноутбук... 


Як же набридла ця кухня! Хочу 

прийти в магазин і купити два міш-
ки по 10 кг «Корму чоловічого зба-
лансованого для великих порід»! 


Перукарня. Майстер голить клі-

єнта. То справа зайде попрацює, то 
зліва. За цією процедурою стежить 
кіт. То зліва зайде за майстром, то 
справа. 

Клієнт запитує: 
— У вас кіт, напевно, вчений? 
Відповідь: 
— Ні. Він просто вухо чекає. 


Почати життя з нуля легко. 

Складніше вийти з мінуса... 

Залишив чоловік свою машинy 
на вулиці та прикріпив на лобове 
скло запискy: «Бензобак порожній, 
магнітоли немає, двигун вкpали!». 

Hаступного дня знаходить по-
ряд зі своєю запискою іншу: «Тоді 
навіщо тобі колеса?». 


У Верховній Раді відкрився кіоск 

«Усе по 10 тисяч євро». 


Собака власника «Жигулів» під 
час поїздки соромиться висовувати 
морду з вікна. 


— Мені кажуть, що я занадто 

старомодний. 
— Хто каже? 
— Мої кріпаки в маєтку. 


Бабуся, яка побачила вільне міс-

це в автобусі, ставить корпус краще, 
ніж Кріштіану Роналду. 


Спалена піца — моя коронна 

страва після кип’яченої води. 


«Жінка» — як багато в цьому 
слові... непередбачених витрат. 


У депутатів і собак багато спіль-

ного. Наприклад, давати «голос» по 
команді. 


Кажуть, що коти і дресування 

несумісні. Неправда! Мій кіт видре-
сирував мене за два дні. 


Влітку компетентність праців-

ників буває двох видів: 
1. Я не знаю, я завтра в відпустку 

йду. 
2. Я не знаю, я щойно з відпустки 

вийшов. 


Вкравши з районної кролячої 
ферми ліцензійних кролика та кро-
лицю, зловмисники зробили з них 
тисячу незаконних піратських копій. 
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Школярі побудували 
11-поверхову вежу з «Лего» 
В американському штаті Делавер учні та їхні вчителі 
побудували вежу з конструктора «Лего» заввишки 
з 11-поверховий будинок. Конструкція повинна 
потрапити до Книги рекордів Гіннеса. На створення 
вежі у дітей пішло кілька місяців. Споруда заввишки 
34,5 метра складається з понад 500 тисяч деталей. 
Вона встановлена на металевому каркасі й укріпле-
на канатами, які захищають її від обвалення. Метою 
акції було згуртувати школярів. 

Пес-донор врятував життя 
коту 
У Новій Зеландії собака-донор допоміг врятувати 
життя рудому коту Рорі. Всі донорські лаборато-
рії в день, коли тварина потребувала екстреної 
допомоги, були закриті. За словами хазяйки кота 
Кім Едвардс, Рорі міг померти в будь-який момент 
(імовірно, він наївся щурячої отрути), а їй запропо-
нували два варіанти порятунку: взяти кров або іншої 
кішки, або собаки. Кров’ю пожертвував сусідський 
лабрадор Масі. Через кілька годин Рорі стало по-
мітно краще. 

«Сьогодні ми проходимо най-
складніший етап розвитку країни. 
Ми довгі роки намагалися обійти-
ся легким поточним ремонтом, як 
кажуть, підфарбувати, підбілити, 
підлатати, підмазати. Але від цьо-
го наш будинок не ставав міцні-
шим і кращим». 

Віктор Янукович, Президент 
України 

«Краще дозволити раз на рік 
гей-паради, ніж кожного дня че-
кати російські танки. Український 

патріот і межигірський гангстер 
повинні прийти до взаєморозу-
міння в цьому питанні в умовах, 
коли Кремль веде неприховану хо-
лодну війну з Україною». 

Юрій Луценко, екс-міністр МВС 

«Є знакові фігури в парламенті. 
У Партії регіонів є люди при пам’яті, 
а є — без пам’яті. От без пам’яті — 
це Лук’янов, Колесніченко, Олій-
ник і т. д. Можна перераховувати до 
безкінечності. У Лук’янова кличка в 
парламенті — «Промокашка». 

Геннадій Москаль, нардеп

«У ситуації, що склалась, об-
рання твердої і непохитної пози-
ції, як це незграбно зробив Віктор 
Ющенко у свій час, могло би тіль-
ки загострити наші відносини. У 
цьому разі Янукович іде десь між 
крапельками. Він враховує ситуа-
цію, що склалася». 

Леонід Кравчук, перший пре-
зидент України, коментує позицію 

України в торговій суперечці з 
Росією 

«Сесію вони 
провели за 

п’ять хвилин. Як 
пацюки: швидко 
збіглися й розбі-
глися, натиснули 
кнопки… Те, що 
відбувалося, — 
це сценарій 2015 
року». 
Арсеній Яценюк, 

лідер фракції 
«Батьківщина» 

вважає, що бло-
кування Київради 

19 серпня — це 
відпрацювання 

сценарію прези-
дентських виборів 

2015 року 

Вам вдається знайти спільну мову навіть 
із тими людьми, з якими ще недавно по-
розумітися було непросто. Раціональні-
ше з грошима: цього тижня вони у вас не 
затримуватимуться. 

Тельцям щастить як ніколи. Зірки віщу-
ють представникам знака успіх в усьому, 
за що візьмуться. Куйте залізо, поки га-
ряче. Вашій чарівності просто неможли-
во опиратися. 

Тиждень мине у домашніх клопотах, 
та побут не обтяжуватиме Близнюків. 
Навпаки, міцні стіни рідної «фортеці» 
дозволять почуватися впевнено та за-
хищено. 

Дозвольте собі побути егоїстом. Вико-
нуйте свої бажання, а не чужі, робіть так, 
як вважаєте за потрібне, а не так, як від 
вас очікують рідні та друзі. Прислухайте-
ся до шостого чуття. 

Отримаєте приємну звістку від людини, 
за якою встигли скучити. У роботі на-
магайтеся зосередитися на основному, 
бути послідовнішими, не розпорошува-
тися, щоб заощадити час і сили. 

Не раз на вашому шляху виникнуть не-
передбачені труднощі. Уникнути непоро-
зумінь буде важко. Вас намагатимуться 
заманити у пастку, наобіцявши золоті 
гори. 

Зараз уже очевидно, що, беручись за 
найскладніші завдання, ви не все вра-
хували й обмізкували. Та назад дороги 
немає. Тому мусите довести розпочате 
до кінця, докладаючи максимум зусиль. 

Тиждень здасться Терезам одноманіт-
ним і нецікавим. Можете дозволити собі 
розслабитися і плисти за течією. До ва-
шої думки прислухатимуться, а за допо-
могу віддячать сторицею. 

Вдалий тиждень. Досягнете бажаного, 
якщо не марнуватимете час. Стосунки 
з коханими можуть здатися Дівам про-
холодними, та у щирості почуттів сумні-
ватися не варто. 

Не ризикуйте, якщо хочете уникнути по-
милок. Зараз не час для схеми «пан або 
пропав». Одиноким Рибам не можна 
вечорами засиджуватися вдома, щоб не 
пропустити доленосну зустріч. 

Козороги копирсатимуться у собі, шука-
тимуть відповіді на одвічні запитання. 
Та, філософствуючи, ризикуєте відстати 
від реального життя. Годі будувати пові-
тряні замки. 

Нерівний тиждень. Матимете не один 
привід похвилюватися, та все завер-
шиться добре. Через неуважність зосе-
редитися на роботі буде важко. Спробуй-
те сконцентруватися. 
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