
Розмовляють дві подруги: 
— Я от зараз подумала... Уяви, 

що в людей віруси були б, як у ком-
па. Типу «троянів»... Ти починаєш 
плутати право і ліво, повідомляєш 
стороннім про себе всю інформацію, 
яку варто було б тримати при собі... 
А потім узагалі деякі файли стира-
ються... 

— Віко, такі віруси продаються 
в будь-якому маркеті в пляшках по 
0,5, 0,7 і 1 л. 


Якось моя вагітна дружина на 

мене вкотре накричала, нібито за 
те, що купив для фруктового салата 
консервовані ананаси не кільцями, а 
шматочками... Я, як ідіот, поперся в 
десять вечора по магазинах шукати 
такі, як їй потрібно. Врешті-решт їх 
таки купив, приніс додому. І знаєте, 
що вона з ними зробила? Вона порі-
зала їх шматочками... 


Ніколи не знайдеш більш від-

даних і кращих друзів, аніж батьки. 
Адже тільки вони за твоєю спиною 
говорять про тебе тільки хороше, а в 
обличчя — який ти недбайло, дурбе-
цало та лінтюх... 


— Тату, а що таке люстрація? 
— Це коли всіх, хто носив на су-

ботнику з Леніним колоду, нарешті 
відправляють на пенсію! 


Пам’ятай дві фрази, які допомо-

жуть тобі відкрити багато дверей у 
цьому житті: «на себе» і «від себе». 


Дім — це місце, де зарядка твого 

телефона вже встромлена в розетку. 
 

Борщ без сметани, що самурай без 
катани. 

Тато вчора перейменував мене в 
телефоні з «Доця» в «Тату, дай гро-
шей». 


Приходить дівчина в салон пір-

сингу, підходить до одного з май-
стрів і каже: 

— Дядечку, ви мені два тижні 
тому пірсинг робили в пупку. Так от, 
якесь кільце тяжке повісили... 

Майстер: 
— Зараз глянемо. 
Піднімає маєчку й горланить: 
— Сірьога! Твої ключі від гаража 

знайшлися! 


Ноу-хау українців — сміттєво-
люстраційні баки. 


В окуліста: 
— Яку літеру я показую? 
— А де ви? 


Коли Путін був маленьким, то 

мріяв стати керівником циркової 
трупи ліліпутів. Він виріс, і його 
мрія збулася. 


Так, часи змінилися... Не багато 

чоловіків уміє правильно подати 
руку дамі, яка вилазить із льоху з 
мішком картоплі... 


Голубці — це суші по-українськи.


Що ближче живе бабуся, то глад-

ші онуки. 


— Хто на світі всіх миліший, за 
всіх рум’яніший і біліший? 

— Сало! 


Росія образилась: у списку сві-
тових загроз її поставили тільки на 
друге місце після вірусу Ебола. 
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Загублений у літаку iPad 
пасажиру повернули 
із селфі стюардес 
Авіакомпанія повернула iPad пасажиру, 
який забув його на борту рейсу із Нью-
Йорка, в комплекті з веселими селфі стюар-
дес. Чоловік здивувався, знайшовши чужі 
фото на пристрої. Він спочатку не помітив, 
що його iPad загубився, бо подорожував Іс-
ландією. Власник телефона через соцмере-
жі подякував працівникам компанії. 

У США пожежники «відкачали» 
сім’ю хом’яків 
Після пожежі у Вашингтоні пожежникам довелося витя-
гати свої найдрібніші кисневі маски, щоб врятувати сім’ю 
ховрашків від вогню у пересувному будинку. Хоча полум’я 
вдалося швидко загасити, вогнеборцям усе-таки довелося 
реанімувати крихітних звірків. Пару хом’яків і їхніх трьох 
дитинчат доставили у безпечне місце, де їм надали першу 
медичну допомогу. Як виявилося потім, усі, крім одного із 
гризунів, пережили пожежу. 

«Ленін? Нехай падає, аби люди 
не постраждали. Аби цей крива-
вий комуністичний ідол, йдучи, 
не додав собі жертв. Дав команду 
міліції забезпечувати виключно 
безпеку людей, а не ідола». 

Арсен Аваков, міністр МВС, про 
повалення пам’ятника Леніну 

в Харкові 

«Ми воюємо не з громадянами 
Донбасу чи громадянами Украї-
ни. У нас є ворог, який окупував 
Крим, є ворог, що спровокував си-
туацію на Донбасі. Наші військові 

успіхи успіхами назвати не мож-
на… Яким буде мир і в якому ви-
гляді все буде далі? Не знаю». 

Ігор Коломойський, губернатор 
Дніпропетровської області 

«Справи у нього погіршились. 
Я не думаю, що жителі Донбасу 
хочуть там бачити Рината Леоні-
довича. Якби ополченці ще й Ма-
ріуполь узяли, то Ахметов помно-
жився б на нуль». 

Ігор Коломойський, губернатор 
Дніпропетровської області 

«ЦВК зареєструвала канди-
датом у депутати на Рівненщині 
екс-голову Радивилівської рай-
держадміністрації регіонала Олега 
Бернацького, який змінив власне 
прізвище на моє! Чувак зовсім 
довбонувся, паскудить славне ко-
зацьке прізвище Ляшків. Доручив 
нашим рівненським партійцям ви-
кинути цей регіоналівський непо-
тріб на смітник». 

Олег Ляшко, Радикальна партія

«Або влада 
почне самоочи-

щатися, або ж ті, 
хто сидів у окопах 

під «Градами», 
візьмуть у руки 

зброю і почнуть 
вершити самосуд. 
Ще я дивуюся на-

хабству і вража-
ючій самовпев-

неності колишніх 
«ригів» та іншої 

падалі. Невже 
вони думають, 
що їм вдасться 

сховатися за депу-
татською недотор-
канністю від сліпої 

помсти обурених 
людей? Їх у двері 

— вони у вікно. Їх 
у сміттєвий бак — 
вони в парламент. 

Воістину, боже-
вільні сліпці». 

Борис Філатов, 
заступник голови 

Дніпропетровської 
ОДА 

Багато Овнів занепали духом, зляться 
і дратуються через дрібниці й самі собі 
створюють проблеми. Завдяки розумін-
ню і підтримці рідних здолаєте всі труд-
нощі. 

Отримаєте шанс відновити зруйновані 
стосунки з людиною, що колись була вам 
близькою. Склейте давно побиті горщи-
ки. Час навчитися пробачати і просити 
вибачення самому. 

Не засмучуйтеся через дрібниці: якщо 
сьогодні й хмарно, то завтра над вашою 
головою неодмінно засяє сонце. Посміх-
ніться життю й погляньте у прийдешній 
день із оптимізмом. 

Пора змінити своє ставлення до людей. 
Приміром, обмежити спілкування з тими, 
хто тільки те й робить, що псує вам на-
стрій, критикує і тицяє пальцем у ваші 
помилки й недоліки. 

Важкий і виснажливий період. Багато 
представників знака занепаде духом і 
зневіриться у власних силах. Не вішай-
те носа та не опускайте руки: за чорною 
смугою йде біла. 

Якщо плануєте щось поміняти у своєму 
монотонному житті, додати йому яскра-
вих барв, зважтеся на це. Вам нео-
дмінно все вдасться! Не сумнівайтеся 
у собі. 

Легко цього тижня не буде, зате нудь-
гувати Стрільцям точно не доведеться. 
Почніть крок за кроком утілювати у життя 
задуми, на які раніше ви не могли зва-
житися. 

Цього тижня Терезам щаститиме у ко-
ханні. Моменти, проведені разом із тими, 
кому належить ваше серце, будуть неза-
бутніми. Віддячте коханій людині ніжніс-
тю і турботою. 

Спілкуйтеся тільки з тими, з ким вам при-
ємно бути поруч. Натомість із людьми, 
що викликають антипатію, намагайтеся 
не перетинатися: можуть зіпсувати вам 
настрій. 

Не звертайте з обраного шляху, що б 
вам не казали та як би не відраджува-
ли. Прислухайтеся до поклику власно-
го серця, не сплутайте власні думки з 
нав’язаними чужими. 

Не зіпсуйте довірливі стосунки між вами 
та половинкою своїми недомовками та 
мовчанням у відповідь на звернені до 
вас запитання. Цінуйте того, хто поряд 
із вами. 

Упіймавши хвилю успіху, головне — на 
ній втриматися. І Скорпіонам це нео-
дмінно вдасться, правда, ціною шалених 
зусиль. Вам намагатимуться встромити 
палицю в колеса. 
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Дозвілля

Афіша заходів пивного 
клубу «Оболонь»

Пт. 03.10 —  «Beer Mix». Дискотівка на 
будь-який смак! 

Сб. 04.10 — Українська Дискотівка  
Нд. 05.10 — гурт «Fusion Friends» 

(Луцьк). Pop-Jazz-Cover


