
На балконі ми — психологи. На 
кухні ми — політики. У Мережі ми 
— філософи. І лише в житті як були 
дурнями, так ними і залишилися. 


Hа екзамені з водіння: 
— Така умова: ви керуєте рухо-

мим транспортним засобом. По-
переду перед вами несподівано 
виникають дві людські фігури — 
старенька та дівчинка. Що будете 
давити?

— Гм... Hу... стареньку, напевно.
— Гальма! Гальма давити треба! 


Навіть гепард не зміг наздогнати 

собаку, яка п’ять років прожила по-
руч із кіоском шаурми. 


На день народження мама дарує 

сину красиву іграшку:
— Ну, що треба сказати? — питає 

вона. — Що я кажу татові, коли він 
приносить додому зарплату? 

— І це все? 


За статистикою, тільки одна лю-
дина з чотирьохсот має зріст метр 
дев’яносто, але вона завжди сідає в 
кінотеатрі попереду мене. 


Якщо народжений повзати літа-

ти не може, то чому гусінь стає ме-
теликом? 


Маленькі хитрощі: якщо 8 Бе-

резня вам подарували не те, про що 
ви мріяли, тоді наступного разу мрі-
яти треба голосніше! 


Соціологи встановили, що, під-

нявши з килима нитку, яку не зміг 
всмоктати пилосос, двоє з трьох чо-
ловіків кидають її назад, щоб дати 
пилососу ще один шанс. 


Дорогенькi грошенята! Дуже 

скучаю без вас! Повертайтеся! 
Обiцяю купити для вас новий гама-
нець. Якщо хочете, можете запроси-
ти своїх родичiв із Європи й Амери-
ки. Прийму всiх як рідних! 


Добрий сторож у рушницю заря-

джає цукор. 

Зробив ковток дорогого розре-
кламованого чаю і не можу зрозу-
міти, що за нотка домінує в букеті 
смаку — чи то мило для рук, чи то 
кондиціонер для білизни... 


— Тут, у селі, нас будить півень.
— Чудово, поставте його на 9:30!


Сів у маршрутку. Стою. 


Молода дружина телефонує ма-

тері: 
— Мамо, я в шоці! У нас тут така 

сімейна сцена розігралася! 
— Спокійно, доцю. У кожній ро-

дині виникають перші суперечки, 
конфлікти. 

— Та це я знаю... А з трупом що 
робити? 


Ледащо — це та людина, яка на-

віть не вдає, що працює... 


— Чому ви перевищили швид-
кість?

— Хотів доїхати додому раніше, 
ніж почне діяти горілка! 


По суті, в Україні всі автомобілі 

— позашляховики. 


— Алло, мамо, що робити? Купив 
коропа, хотів посмажити, а вдома ні 
борошна, ні панірувальних сухарів... 
Манкою панірувати не можна — від-
давати буде, а у фользі я не люблю...

Мама (після довгої паузи):
— Синку, ти так ніколи не одру-

жишся! 


Компанія «Нескафе» залишаєть-
ся кращим виробником банок для 
недопалків. 


Зважаючи на зарплату вчителів, 

уряд складається з мстивих двієчни-
ків. 
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Умілець із Угорщини вирізає 
дивовижні скульптури з олівців 
Угорський художник і скульптор під ніком 
Сerkahegyzo створює дивовижні міні-скульптури з 
олівців. Це його хобі та спосіб розслабитися: чоловік 
вирізає на дозвіллі, а основна робота угорця — ви-
робництво інструментів. Чоловік каже, що його 
надихнули роботи бразильського майстра Далтона 
Гетті, який створює шедеври з графітових олівців ось 
уже 25 років. Вирізаючи з олівця мініатюру, угорець 
використовує голки, леза, наждак і розмаїті пилочки. 

У Британії «Бетмен» 
затримав шахрая 
У британському місті Бредфорд, що у графстві 
Західний Йоркшир, чоловік, одягнений у костюм 
популярного героя коміксів і фільмів Бетмена, 
доставив імовірного злочинця до поліцейського 
відділку. Після того як «Бетмен» привів підозрю-
ваного, він не став розкривати свою особу та 
зник. Людину, яку «Бетмен» змусив прийти до по-
ліцейських, звинувачують у зберіганні краденого 
майна та в шахрайстві. 

«Просити про помилування у 
Президента Януковича я не буду, 
мені немає в чому каятись. Я — по-
літичний в’язень цього режиму, а 
не злочинець. Для мене є речі, які 
важливіші за свободу». 

Юрій Луценко, екс-глава МВС 

«Навколо Гостинного дво-
ру десятки автобусів «Беркуту», 
ходять якісь люди в чорному. Не-
зрозуміло, хто це — чи міліція, чи 
приватна охорона. Це якісь орки 
чи гобліни. Від кого вони захища-
ють Гостинний двір — від митців, 
музикантів? У нас уже країна — 
суцільна барахолка. Куди не піди 
— всюди торгують, і тут хочуть 

іще одну барахолку звести».
Андрій Іллєнко, ВО «Свобода» 
заявив, що у Гостинному дворі 

потрібно відкрити культурно-про-
світницький центр, а не чергову 

«барахолку»

«Президент Віктор Янукович 
не лаяв міністра освіти і науки, мо-
лоді та спорту Дмитра Табачника, 
а просто критикував… Не крити-
кують лише небіжчиків, бо тільки 
вони нічого не роблять. У принци-
пі, для мене це нормальний стан 
— критика… Ви знаєте, я взагалі 
нічого не боюся».

Дмитро Табачник, міністр освіти 
й науки

«Хтось яскравіше говорить, а 
хтось мовчить. Так той, хто гово-
рить яскравіше або більше за всіх 
кричить, — він модний політик».

Віктор Янукович, Президент Укра-
їни закликає політиків не зловтіша-

тися з приводу невдач влади 

«Коли йдеться про нинішню 
українську еліту, команду Януко-
вича, там переконані в тому, що 
можна бути трішки вагітним. Для 
них ідеальним рішенням було б на 
30 відсотків перебувати в Митно-
му союзі, а на 70 — у Євросоюзі». 

Олександр Квасневський, екс-
президент Польщі 

«У нас половина 
країни має 

сидіти, друга — її 
стерегти, а потім 
мінятись. У нас усі 
не без гріха… Це 
природний стан 
для нашого наро-
ду». 

Олесь Бузина, 
публіцист 

Не втрачатимете оптимізму, що б не від-
бувалося. Та знайти компроміс між тим, 
чого хочете ви, і тим, чого від вас чека-
ють близькі, буде нелегко. Грошенят у 
кишенях побільшає. 

Настрій цього тижня буде мінливим, мо-
жете засмутитися через будь-яку дрібни-
цю. Постарайтеся не розкисати і контр-
олювати емоції. Не поринайте з головою 
у справи, знайдіть час для відпочинку. 

Емоційне тло цього тижня несприятли-
ве, це позначиться на працездатності й 
особистих стосунках. Ви нетерплячі та 
спалахуєте у відповідь на зауваження, 
як сірник, тож контролюйте свої емоції. 

Майже в кожного, з ким цього тижня вас 
зіштовхне доля, ви навчитеся чогось 
нового. Ладнатимете з усіма — навіть із 
тими, хто спочатку був не надто дружньо 
щодо вас налаштований. 

Заздалегідь визначеного плану дотри-
матися не вдасться, і це зіб’є Левів із 
пантелику. Проте ви швидко зорієнтуєте-
ся та візьмете розвиток ситуації під свій 
контроль. 

Навряд чи цей тиждень виправдає очі-
кування Водоліїв із їхніми амбіційними 
планами. Реалізацію грандіозних заду-
мів відкладіть на кращі часи, а поки на-
солоджуйтеся помірним плином життя. 

Час від часу виникатимуть протиріччя 
з близькими, та гарне почуття гумору й 
природна доброта допоможуть вам уник-
нути сварки. Не дозволяйте собі нетак-
товних зауважень. 

Цього тижня Терези перебуватимуть 
у полоні мрій, очікуючи чогось надзви-
чайного. Та доля не поспішає дивувати 
представників знака кардинальними змі-
нами. Не засмучуйтеся: все попереду.

Блискуче впораєтеся не лише з нови-
ми завданнями, а й зі старими, які вже 
давно тягарем лежали на ваших плечах. 
Покластися цього тижня можна лише на 
того, хто допомагав вам уже не раз. 

У всіх неприємностей цього тижня є 
дещо спільне: вони не такі значні, як вам 
зараз здається. Повірте, не варто брати 
такі дрібниці близько до серця та засму-
чуватися. 

Цього тижня представникам знака буде 
дуже важко зосередитися на головному: 
постійно хтось відволікатиме, заважати-
ме, смикатиме. Та зриватися на тому, 
хто підійшов до вас невчасно, не треба.

Все йде непогано, та, очевидно, вам цьо-
го мало. Інакше чим можна пояснити те, 
що самі собі створюєте проблеми? Кон-
флікти виникають і на роботі, і вдома, бо 
вислуховувати когось ви не збираєтесь.
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