

Я людина без шкідливих зви-

чок. Не п’ю, не курю, не працюю.


На весіллі:
— А тепер наречений може по-

цілувати наречену ...
Наречений боязко дивиться на 

неї ... Гості притихли ...
І тут голос матері нареченого:
— Сміливіше, синочку! Мама 

дозволяє!


Був момент, коли я злякалася, 
що всі друзі-подруги стануть сі-
мейними і ні з ким буде «тусити». 
Але потім вони, на щастя, почали 
розлучатися.


Повз пости ДАІ всі їдуть по-

вільно, тому що даішники — вони 
ж як діти, можуть вибігти на доро-
гу несподівано.


Існують дві причини, чому ми 

не віримо людям:
1. Ми їх не знаємо.
2. Ми їх знаємо.


Помічали? Найкраще почуття 

гумору на роботі завжди у дирек-
тора. Не помічали? Тоді я знаю, 
чому вас звільнили.


Якщо ти вважаєш себе розум-

нішим за інших, а інші так не вва-
жають, то в наявності яскравий 
приклад колективної помилки.


Ідея: відкрити платні курси ка-

рате, зібрати гроші, але нікого ні-
чому не вчити. Що вони мені зро-
блять? Вони ж не вміють битися!


Десь у Росії:
— Дітки, я ось по великому 

блату дістав шматочок імпортного 
сиру...

— Ура! Зараз ми його спалюва-
ти будемо!


Закінчивши медінститут, я 

став боятися лікарів, особливо 
своїх однокурсників.


— Ви смерті не боїтеся?
— Лікарю, мені не подобається 

початок розмови...


Чомусь 80% новин на каналі 
"Росія Сьогодні" — це повідомлен-
ня про вчорашні скандали та не-
приємності в західних країнах...


Громадська думка — це, зви-

чайно, добре. Але моя мені подо-
бається значно більше.


Бухгалтер Сидоров при отри-

манні паспорта за звичкою поста-
вив підпис свого директора.


— Ти розбираєшся в людях?
— А що тут розбиратися? Хто 

мене любить, той і хороший.


Сидять чоловік і кіт.
— Ех, — каже чоловік, — дру-

жина моя вчора трійню народила.
— Не переживай, — відповідає 

кіт, — роздаси.


Добрим словом і відеореєстра-
тором можна домогтися набагато 
більше ввічливості, ніж одним 
тільки добрим словом.
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Схожа на ляльку офіціантка 
підкорила Мережу
Працівниця філії мережі швидкого харчування 
McDonald’s у тайваньському містечку Гаосюн 
із ляльковою зовнішністю стає все більш по-
пулярною в Мережі. Опубліковані блогером 
фото красуні Сюй Вей-хань, вбраної в  рожеву 
сорочку, коротеньку спідницю та каблуки, тільки 
за одну ніч переглянули тисячі користувачів 
Інтернету. Шанувальники вже прозвали красуню 
«найсимпатичнішою богинею McDonald’s за всю 
тайваньську історію». 

Британка стала знаменитістю, 
заснувши на унітазі в клубі 
19-річна британка стала справжньою зіркою в 
рідному Манчестері, коли прокинулася після гучної 
вечірки в туалеті нічного клубу. Дівчина перепила та 
заснула просто на унітазі. Її намагалися добудитися 
десятеро свідків, проте ніхто не зміг порушити со-
лодкий сон цінувальниці спиртного. Після інциденту 
до дівчини приїжджали брати коментар із місцевого 
телебачення. Тепер «спляча красуня» соромиться 
виходити на публіку та пообіцяла батькам більше не 
переступати межу із алкоголем.  

«Майбутні місцеві вибори мож-
на проводити «по-закарпатськи», 
тобто з масовим підкупом, або по-
законному».
Геннадій Москаль, голова Закарпат-

ської ОДА
 
«Донецькі сепаратисти повинні 

провести так званий «марш поло-
нених», фактично — переодягнених 
бойовиків. Це все вказує на те, що 
24 серпня для Путіна є сакральним 
днем. І в цей день він хоче, вибачте 
за непарламентське слово, напаску-
дити українцям».

Павло Жебрівський, губернатор 
Донецької області

 
«Корупція — це не міфічна тіт-

ка, яка заважає всім жити, а складо-
ва частина нашого повсякденного 
життя. Вона базується на тому, що 
ми до неї звикли. І якщо ми хоче-
мо перемогти цю біду, то необхідно 
воювати з нею на всіх рівнях. Не 
тільки перестати вимагати, щоб 
держслужбовці брали хабарі, але й 
не давати їх. Ніде. Нікому. І ніколи».

Борислав Береза, нардеп
 

«Російська пропаганда пере-
конує свій народ, що вони зараз на 
становищі блокадників. Оточені 
злісними фашистами, які мріють 
їх усіх знищити. Правда, самі фа-
шисти довіри не виправдовують. 
Не хочуть росіян морити. Гади! Зо-
всім кволий фашист пішов. Його 
мало не посилаєш, а він втирається. 
Все самим робити потрібно. Самим 
знищувати продукти. Давити пер-
сики, розтоптувати бульдозерами 
гусей, спалювати каченят».

Петро Олещук, політолог

«Через пів-
тора року 

в «Донбасі» ні-
чого не змінило-
ся. Хлопці досі 
на передовій. 
Тільки човен 
все гойдається, 
і туди все пха-
ють і пхають... А 
керманичі з ме-
гафонами кри-
чать, що «жити 
стало краще, 
жити стало ве-
селіше».

Семен Семен-
ченко, нардеп

Овнів не здивує майбутня приємна не-
сподіванка чи маленька перемога. У 
Вас попереду вирішення фінансових 
питань. Будьте уважні у стосунках з 
іншими людьми.

Для Тельців це добрий час, щоб за-
воювати симпатії оточення. Пора вже 
побороти в собі відчуття безпораднос-
ті — все у ваших руках. Подумайте над 
тим, як найкраще провести тиждень.

Близнюків чекає вирішення фінан-
сових проблем. Але можливі й певні 
труднощі: справи можуть піти невдало 
через неуважність та ненадійність ото-
чення, а тому будьте уважні. 

Внутрішній ріст та невеликі успіхи 
чекають Раків цього тижня. Можливі 
деякі проблеми у стосунках з іншими 
людьми, але ви з ними впораєтеся. Це 
добрий час для будь-яких починань.

Для Левів настає час відчайдушних 
проривів та цікавих знайомств. Ваші 
колишні  невдачі також можуть про 
себе нагадати. Дуже ймовірні випадко-
ві зустрічі та важливі рішення.

Вдалий час для творчої роботи, для 
потужного кроку вперед. Цього тижня 
ви будете стояти перед вибором: пе-
рейти від слів до діла чи ретельніше 
все обдумати. 

Стрільцям потрібно викинути з голови 
сторонні думки, адже наближаються 
проблеми, які, втім, буде легко подола-
ти. Успіх чи невдача залежатимуть від 
того, чи ви послідовні та передбачливі.

Вдалий час для дрібних покупок. Вели-
кі витрати — небажані. У вас попереду 
несподівана зустріч та успіхи в роботі. 
Може позитивно вирішитися давній 
конфлікт.

Дівам вдасться завоювати симпатії 
оточення. Очікуйте на пам’ятні події та 
маленькі перемоги. Задумайтеся про 
наслідки своїх вчинків — так можна 
уникнути багатьох проблем.

Настає час, коли Риби можуть зрушити 
ситуацію з «мертвої точки». Колишні 
негаразди можуть про себе нагадати, 
але ви знаєте, як з ними справитися. 
Попереду несподівані прагнення.

Настав час подорожей для Козерогів. 
У цей час не прогадаєте, якщо спробу-
єте подолати нудьгу. Ніколи не пізно 
відкинути сум та знайти внутрішню 
рівновагу.

На горизонті Скорпіона видніються 
добрі справи. Якщо ви працюєте в 
команді, то настав час для активної ді-
яльності в будь-якій сфері. Отримаєте 
заряд бадьорості на довгий час.
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