
15

ПОЛІТИЧНІ ПЕРЛИ 

Дозвілля
АНЕКДОТИ НАРОДЖЕНІ З... ПІНИ ПИВНОЇ 

Пивний клуб 
«Оболонь»

м. Луцьк, вул. Коперніка, 8а. 
Телефон для довідок: 

(0332) 72-33-53. 
www.morepiva.com; 

e-mail:obolon@morepiva.com

ОВЕН
Перебороти лінь досить 
складно, але необхідно, бо 
доки ви дрімаєте, опоненти  
діють, а заздрісники пле-
туть інтриги. Доведеться 

піти на поступки, аби зберегти приязні сто-
сунки. Легкий флірт переросте в стосунки. 

ТЕЛЕЦЬ
Доволі складний тиждень: 
щоб уникнути скандалу в 
сім’ї, доведеться вдатися 
до дипломатичних хитро-
щів. Плідний період для 

праці. Дійте енергійніше, аби встигнути зро-
бити якомога більше.

БЛИЗНЮКИ
Період радості й комфор-
ту, коли навіть незначних 
успіхів і перемог достатньо 
для вдоволення собою й 
оптимізму. Проблеми вирі-

шуватимуться наче самі собою. Буде легко 
зав’язати знайомства й здобути симпатію.

РАК
Імовірні фінансові труд-
нощі: витрати ростимуть, 
наче на дріжджах, а в кише-
нях грошенят не побільшає. 
Буде доволі важко знайти 

підтримку — навіть від тих людей, які зазви-
чай в усьому з вами погоджувалися.

ЛЕВ
У ваше життя активно 
втручатимуться люди, яких 
волієте уникати.   Пильно 
бережіть свої таємниці від 
усіх, крім близьких людей. 

Вдасться врешті залагодити застарілий кон-
флікт і помиритися з другом.

ДІВА
Спокійний і плідний період, 
з якого необхідно отримати 
максимум користі. Вийдете 
переможцем із найзапеклі-
ших дискусій, тож сміливо 

відстоюйте власну позицію. З розумінням 
поставтеся до примх коханої людини.

ТЕРЕЗИ
Не плануйте мандрівок і 
важливих справ: усе може 
піти шкереберть. Нові зна-
йомства виявляться напро-
чуд корисними. Вдасться 

подолати труднощі, доклавши неабияких 
зусиль.

СКОРПІОН
Тиждень принесе чимало 
хвилювань: приємних і не 
дуже. Недоброзичливці з 
легкістю налаштують про-
ти вас колишніх союзників. 

Тож будьте готові захистити своє ім’я. В кінці 
тижня з’явиться змога перепочити.

СТРІЛЕЦЬ
Саме час гарно перепо-
чити від обридлої роботи. 
Візьміть відпустку і гайніть 
до моря. Розшириться коло 
спілкування. З’явиться чи-

мало нових прихильників. Романтичні сто-
сунки стануть ще ніжнішими й глибшими.

КОЗЕРІГ
Доведеться вирішувати 
купу проблем, тож запа-
сіться терплячістю. Вділіть 
дещицю часу, щоб спокійно 
обмізкувати вихід із ситуа-

ції. Загостриться інтуїція. Прислухайтеся до 
шостого чуття — воно не підведе.

ВОДОЛІЙ
Вас долатиме відчуття без-
захисності, та рідні й близь-
кі прийдуть на допомогу.  
Плідна співпраця з партне-
рами дозволить закласти 

фундамент майбутніх перемог. Гайніть у ви-
хідні на озеро — саме час перепочити.

РИБИ
Дуже вдалий тиждень. Пер-
ші перемоги допоможуть 
зрозуміти, що ви рухаєтеся 
у правильному напрямку. 
Станете впевненіші в собі. 

Особливі шарм і чарівність вабитимуть до 
вас представників протилежної статі.
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Британська художниця 
написала SMS-мемуари
Британська художниця Трейсі Моберлі опублі-
кувала автобіографію «Text-me-up!», що склада-
ється із трьох тисяч SMS-повідомлень, отрима-
них нею із 1999 року. 12 років тому, отримавши 
у важкі часи одне зворушливе повідомлення, 
Моберлі вирішила зберігати всі надіслані їй 
SMS. Вона переписувала повідомлення від руки 
в блокноти, а потім перенесла їх у комп’ютер, 
після чого сформувала повноцінну книгу.

— Мамо, можна я скупаюсь?
— Добре, тільки не намокни!

☺☺☺
Щастя — мати гарну жінку, горе 

— мати таке щастя.
☺☺☺

Недільний ранок.
— Мила, хочеш випити каву в 

ліжку?
— Із задоволенням!
— Тоді принеси і мені.

☺☺☺
Оголошення у вузі: 
«Шановні абітурієнти, вступні 

екзамени відміняються у зв’язку з 
тим, що всі білети продано».

☺☺☺
У районі Чорнобиля знайдений 

комп’ютер із двома мишками.
☺☺☺

Їде крутий в «Мерседесі» по тра-
сі, швидкість під 160. Раптом його 
обганяє мужичок на червоненькому 
авто з відкритим верхом. Мерсючок 
піддав газку і доганяє мужичка:

— Мужик! А що це за авто таке?
— Нееее знаюююююю!!!!
— А ти взагалі звідки сам?
— З аааамериканських гірок!

☺☺☺
Шеф — підлеглому:
— Іванов, ви звільнені!
Іванов:
— Звільнений?!! Дивно, я думав, 

що рабів продають...
☺☺☺

Розмовляють два студенти після 
екзамену: 

— Сань, ти щось написав? 
— Ні, чистий листок здав. 
— Але ж ти дурень! 
— Чого це??? 
— Я теж здав чистий. Тепер ска-

жуть, що ми один в одного списува-
ли.

☺☺☺
Мама вкладає спати маленького 

сина:
— Якщо щось треба буде, то клич 

маму, і тато одразу ж прибіжить.
☺☺☺

— Любий, будь ласка, зроби мені 
масаж проблемних зон.

 — Голови?

—Так не хочеться нічого роби-
ти... Поспати б краще...

— Як я вас розумію!
— Не розумієте...
— Чудово розумію!
— Ви ж навіть не позіхаєте!
— Я позіхав зранку. Але потім 

отримав прочуханку від начальства, 
сиджу тепер, бадьоро «вкалую».

☺☺☺
Повітря не помічаєш, поки його 

хтось не зіпсує...
☺☺☺

Розмова двох студентів:
— Ти щось повторюєш перед іс-

питами?
 — Ага...
 — Що?
 — «Отче наш».

☺☺☺
Оголошення у тролейбусі:
«Шановні пасажири! Поступай-

теся місцем людям похилого віку 
— цим ви зекономите собі купу не-
рвів!».

☺☺☺
Померли два атеїсти і опинилися 

перед воротами раю. Святий Петро 
швидко побіг до Бога і каже:

 — Боже, там до тебе два атеїсти 
прийшли.

 — Скажи їм, що мене нема.
☺☺☺

Спека змусила жінок роздягну-
тися настільки, що еротичні журна-
ли вже майже ніхто не купує.

☺☺☺
Дитина четвертий раз за ніч про-

синається. Жінка — чоловіку:
 — Сергію, сходи до Тимофія, він 

знову буянить.
 — А чого я? Міліцію виклич…

☺☺☺
Господарі — до гостей, які занад-

то засиділися:
— Вже йдете?
— Так. 
— А чому так повільно?

«...Перше, що зробила б ни-
нішня влада щодо опозиції — 
ввела б смертну кару… Це спосіб 
мислення нинішньої влади. У та-
кому аспекті будь-який неугодний 
або той, чиє майно комусь сподо-
балося, може стати фігурантом 
абсолютно висмоктаної із пальця 
кримінальної справи і позбути-
ся життя просто тому, що комусь 
так захотілося, тому що ні про яку 
мораль, правосуддя у нашій країні 
не йдеться». 

Андрій Сенченко, «Батьківщина» 
про можливість введення в Україні 

смертної кари

«Нація, яка пройшла випро-
бування 2004 роком і «розрули-
ла» ситуацію, навряд чи дійде до 
кровопролиття. Але якісь стихійні 
прояви непокори можливі. Після 

того, як люди виберуть картоплю, 
або до того, як її посадять. Улітку 
ж протестів не буде.

Микола Каплій, «Наша Україна»

«Є різні подонки типу Бого-
словської, Калашнікова. Їм да-
ють гроші, а вони, що хочуть, те 
й роблять. Всі «шістки» давно 
продалися і сьогодні служать у 
Партії регіонів на побігеньках. 
А ті, хто зберіг честь, совість та 
гідність, продовжують знаходи-
тися на тих позиціях, на яких 
були раніше».

Володимир Бондаренко, 
«Батьківщина»

«Йому потрібний один проку-
рор і вирок, який у нього вже го-
товий, — це не суд, це вже навіть 
не фарс. Насправді те, що відбува-

ється зараз, це поминки по право-
суддю в Україні».

Сергій Власенко, захисник Юлії 
Тимошенко про відсторонення його 

від судового процесу

«Для України прийшов час «Ч»: 
бути чи не бути. Не можна жити, 
коли 10% людей мають усе багат-
ство, а 90% — бідні, коли корупція 
настільки вразила суспільство, що 
невідомо що потрібно зробити, 
аби її викорінити».

Леонід Кравчук, екс-президент

«Пропоную ввести в судочин-
ство нову одиницю виміру: один 
родіон (Кіреєв) — вимір повного 
абсурду, залежності, некомпетент-
ності й замовлення судді».

Юлія Тимошенко, лідер «Батьків-
щини»

«На парадах 
багато не 

заощадиш. Еконо-
мити потрібно на 
наших олігархах, 
які, знаходячись 
за кулісами, давно 
обібрали народ і 
продовжують дик-
тувати свої умови: 
реформи, які прохо-
дять у країні, тільки 
на користь олігархів 
і дуже багатих ліде-
рів».

Степан Хмара, на-
родний депутат про 

рішення Президента 
Віктора Януковича 
відмінити військо-
вий парад на День 

незалежності

У Чикаго встановили гігантську 
статую Мерилін Монро 
На одній із вулиць Чикаго (США) встановили   скульпту-
ру заввишки понад сім метрів, що зображує акторку 
Мерилін Монро. В основу композиції покладений 
знаменитий кадр з фільму «Сім років бажання», в 
якому Монро стоїть на решітці вентиляційної системи 
нью-йоркського метро. Спочатку біля будівлі чиказь-
кого суду з’явилася тільки нижня частина скульптури, 
проте мешканці міста легко впізнали Монро за позою 
й вбранням. Згодом на нижню частину поставили тулуб 
із головою.


