
Народна прикмета: якщо до 23 
років не одружився, то потім уже 
рано.


Я просто не уявляю, що повинні 

будуть зробити наші діти, щоб ми їм 
сказали: «Я в твоєму віці такого собі 
не дозволяв». 


Жінки не люблять логіку, бо з 

нею важче пояснити чоловікові не-
обхідність десятої пари туфель. 


— Кохана, я біля твоїх ніг... 
— Та вставай уже, свинюко 

п’яна! 


Кожен новий «Макдональдс» 
створює 40 робочих місць: 20 кар-
діологів, 10 пластичних хірургів і 10 
фітнес-тренерів. 


Жінка — чоловіку:
— Ваню, у нашого сина талант! 

Він сьогодні намалював на столі 
муху, а я мало руку не відбила, нама-
гаючись її вбити! 

— Я теж учора побачив у ванній 
намальовану змію і вибіг через на-
мальовані двері... 


У гостях. Господиня каже: 
— Що ж ви зовсім не їсте? При-

гощайтеся, невже не смачно? 
Виходить дитина (4,5 року) та го-

лосно видає: 
— Тут вам не вдома — жеріть, 

що дають! 
Фразу приніс із садочка... 


Хто не працює — той вдало ви-

йшла заміж. 


Батько 18 дітей шукає ту скоти-
ну, яка на весіллі побажала «діточок, 
як на небі зірочок». 


Я бачу своє майбутнє суцільно 

чорним: чорна ікра, чорне море, чор-
ний лімузин. 


Спитайте будь-якого українця, 

скільки буде десять разів по сто гра-
мів? Навряд чи хоч один відповість, 
що кілограм. 

У 500 жінок запитали, чий по-
цілунок солодший — чоловіка чи 
коханця. 300 відповіли, що чоловіка, 
а 200 — що коханця. Але жодна не 
сказала «Не знаю». 


Запис у щоденнику: «Подяка! 

Ваш син сьогодні знову бився на пе-
рерві. Я поставив на нього і виграв 
50 гривень. Дякую». 


— Мамо, а чому плита така бруд-

на?
— Тато яєчню смажив. 
— Без пательні? 


У мене горе — мій перський кіт 

на моєму перському килимі зробив 
Перську затоку. 


У лікарні:
— Цьому пацієнту потрібно ам-

путувати ліву ногу. 
Хрясь!
— Я ж сказав ліву!
Хрясь!
— Я ж сказав ногу!
Хрясь!
— Я ж сказав пацієнту! 


Пам’ятаю, в дитинстві тато при-

носив мені цукерки та розповідав, 
що зустрів у лісі зайчика, а він йому 
й каже: «Я знаю, що в тебе є хоро-
ший хлопчик, віднеси йому від мене 
гостинець!». Як же я пишався, що 
про мене знають зайчики! 


— Як ви потрапили у головний 

офіс ЦРУ?
— Я агент!
— СБУ? 
— Ні, «Оріфлейм»! 


У мене є запитання до уряду: 

чому рецепт сиру з дірками вико-
ристовується для виробництва ас-
фальту? 
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Екстремал пролетів між 
двома хмарочосами 
Відомий парашутист із Норвегії здійснив карко-
ломний стрибок із використанням спеціального 
костюма з крилами. Політ завершився вдалим 
приземленням у центрі бразильського Ріо-де-
Жанейро. Норвежець Джокке Соммер обрав саме 
це місто, де є багато хмарочосів. Між двома з них і 
пролетів екстремал, успішно приземлившись під 
оплески випадкових перехожих. Для таких стриб-
ків використовується також парашут. 

Челябінські вчені будуть 
створювати геніїв штучно 
Вчені з Челябінська планують створювати геніїв 
штучно. Для цього з перших місяців життя в мозок 
дітей за допомогою картинок із звуковим супро-
водом будуть «завантажувати» величезні обсяги 
інформації. За даними радіо «Вести ФМ», в основі 
методики закладена здатність дитини до швидко-
го запам’ятовування інформації і сприйнятливість 
дитячої свідомості. Варто відзначити, що лікарі 
до таких методів навчання ставляться вельми 
скептично.

«Це блокування потрібно 
якось впорядкувати опозиції, тру-
бу поставити над куполом Верхо-
вної Ради: блокують — чорний 
дим іде, коли працюють — білий». 

Володимир Олійник, Партія 
регіонів про блокування опозицією 

роботи парламенту

«Ми були політичними роман-
тиками, вірили в те, що можна в 
нашу політику ввірватись ось так, 
на білому коні». 

Наталія Королевська, міністр 
соцполітики про провал своєї по-

літсили на виборах до ВР 

«У Путіна справи теж погані. 

Він краще б готувався до росій-
ського Майдану. Путін думає, що 
це йому так просто минеться і він 
усе життя буде царювати». 

Ярослав Сухий, Партія регіонів 

«Коли я сьогодні бачу на 
пам’ятниках героям Великої Ві-
тчизняної війни чи на цвинтарях 
свастику там, де зірка героя на 
пам’ятнику, я хочу цих пацанів, 
які, як правило, прищаві, взяти і 
відлупцювати, як мене лупили в 
дитинстві батьковим офіцерським 
ременем». 
Інна Богословська, Партія регіонів  

«Влада діє за принципом: да-

дуть по морді чи не дадуть? Спер-
шу запускають якусь тему в сус-
пільстві та дивляться на реакцію. 
Якщо виникає серйозна дискусія, 
«регіонали» втихомирюються. До-
нецький бульдозер гальмує, коли 
стикається з критикою». 

Олег Рибачук, політик 
і громадський діяч

«Треба було проводити акції 
до осені, адже ми — сільськогос-
подарська нація… Акції непокори 
можливі після того, як люди вико-
пають картоплю. В основному це 
кінець вересня-жовтень». 

Левко Лук’яненко, дисидент про 
акції непокори опозиції 

«Якщо мені 
потрібно 

буде потрапи-
ти на засідання 
уряду, то я по-
траплю, не пи-
таючи Азарова, 
і нехай спро-
бують мене не 
пропустити — 
ми вилами ви-
несемо Азарова 
звідти». 

Олег Ляшко, 
народний 

депутат 

Прийдешній тиждень виявиться для вас 
непростим. Упоратися з завданнями 
буде значно важче, ніж здавалося спо-
чатку. Ви надто переймаєтеся думкою 
інших, і це зв’язує вам руки. 

Ви тактовні, делікатні, терплячі — на-
стільки, що не можете сказати «ні» 
навіть тим, хто без зайвих церемоній 
намагається сісти вам на шию. У душі 
пануватиме гармонія. 

Інколи ви надаєте занадто великого зна-
чення тому, що про вас думають інші, 
відмовляєтеся через це від своїх планів 
та ідей. Будьте рішучіші: ваші задуми ма-
ють право на життя. 

Цього тижня Ракам не варто переоці-
нювати свої можливості, братися за не-
посильне, вдаючи героя, який завжди 
готовий урятувати людство. Відпочиньте 
трохи, розслабтеся. 

Ви більш поблажливі до інших, аніж до 
себе. Проте ваші проступки та помилки 
не настільки серйозні, щоб так себе кар-
тати. Тим паче зайві переживання вам 
зараз ні до чого. 

Дехто з представників знака наважиться 
розірвати старі зв’язки, які вичерпали 
себе. Головне — не поспішайте нала-
годжувати нові: не всі люди такі, якими 
здаються. 

Усі негаразди цього тижня будуть спри-
чинені вашим упертим небажанням спо-
чатку думати, а вже потім діяти. Будьте 
обачні та не виявляйте ініціативу без 
потреби. 

Поступливість і делікатність, які ви ви-
являєте цього тижня, здавалося б, мали 
посприяти спілкуванню. На жаль, бага-
тьом вони видадуться ознакою слабкос-
ті, якою поспішать скористатися. 

Саме час оцінити пройдений шлях, відсі-
яти все зайве та перегорнути цю сторінку 
свого життя: доля подарує вам шанс змі-
нити все на краще. Головне — не сплу-
тати біле з чорним і навпаки. 

Цього тижня Риби готові опустити руки, 
зіткнувшись із першою ж перешкодою 
на шляху до успіху. Пасивність і зневіра, 
якщо не позбудетесь їх, здатні завадити 
вам досягти мети. 

Цього тижня Козороги бачитимуть усе 
в похмурих тонах, недооцінюватимуть 
себе. Посміхніться, адже не все так пога-
но у вашому домі! Можливо, треба про-
сто протерти скельця брудних окулярів. 

Вам буде важко контролювати себе: 
якщо не впораєтеся з емоціями, «ви-
верження вулкана» не уникнути. Дехто 
вважатиме за краще уникати вас, щоб не 
потрапити під гарячу руку.
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