
— Що на обід? 
— Нічого. 
— Вчора теж було нічого! 
— Приготувала на два дні. 


Дуже веселий татусь назвав сво-

го сина Єгова, щоб на весіллі поре-
готати з його свідка. 


Не розбуди ближнього свого 

хропінням своїм, бо встане ближ-
ній твій і дасть тобі по вухах твоїх за 
хропіння твоє. 


Дружина заходить із сумкою, 

проходить у вітальню: 
— Коханий, це тобі, — викладає 

з сумки пиво, тараню, раків. — А 
чого ти футбол не дивишся? Тобі 
приготувати щось смачненьке? 

Чоловік: 
— Сильно? 
Дружина: 
— Не дуже: фара, бампер і ка-

пот... 


Жінка каже, що їй нічого вдягти, 
— значить, немає нічого нового. Чо-
ловік каже, що йому нічого надіти, 
коли закінчилося усе чисте. 


Цей незручний момент, коли в 

кабінет входить начальник, а у тебе 
на лобі — відбиток від ґудзика на ру-
каві сорочки... 


Чоловіком бути легше, тому що: 
1. Твоя телефонна розмова три-

ває 30 с. 
2. У фільмах голими набагато 

частіше показують жінок. 
3. Для тижневої відпустки тобі 

вистачає всього однієї валізи. 
4. Черга в туалет коротша на 

80%. 
5. Ти сам можеш відкрити всі 

пляшки. 
6. Форма твоїх сідниць не має 

значення для працевлаштування. 
7. Тобі не потрібно голити нічо-

го, що нижче шиї. 
8. Якщо ти 34-річний холостяк, 

ніхто не звертає на це уваги. 
9. Ти можеш зняти майку, якщо 

тобі жарко. 

Якщо детектор брехні підключи-
ти до телевізора, він згорить через 
кілька секунд. 


Троє невідомих забрали паспорт 

у перехожого і порвали. Невідомих 
стало четверо. 


Якщо їсти кольорову капусту, то 

виростуть кольорові груди. 


На форумі на тему «Як розлюби-
ти дівчину?», крім «забути», «знайти 
іншу» і т. д., знайшов геніальну від-
повідь — «поставити на будильник 
її голос». 


Ви біла та пухнаста? Тоді вам 

пора в солярій і на депіляцію! 


Як казала моя бабуся, краще ви-
стрілити, перезарядити і ще раз ви-
стрілити, ніж світити ліхтариком і 
питати: «Хто тут?». 


Жінка — єдина шкідлива звичка, 

яка може кинути тебе сама. 


Страшнішою за фотографію в 
паспорті буває тільки її ксерокопія. 


— Холмсе, чому вона знову об-

разилась? 
— Не знаю, Ватсоне! Це не еле-

ментарно... 


Напис на пляжі: «Хто потоне — 
більше купатися не буде!». 


Мені подобається моя робота за 

вільним графіком. Захотів — прий-
шов на роботу на сьому годину ран-
ку. Захотів — пішов о дванадцятій 
годині ночі. А захотів — узагалі не 
пішов додому... 


У кожного є секрети: хтось ку-

рить «травичку», хтось зраджує дру-
жині, а я часто брешу в магазині, що 
у мене немає копійок. 
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Австралієць навчив мишей 
кататися на скейтах 
Житель австралійського містечка Голд-Коста Шейн 
Віллмот уже десять років дресирує мишей. Одним із 
найуспішніших його проектів став мишачий серфінг: 
підопічні Шейна освоїли дошку досить швидко і залюбки 
проводили час у воді. А взимку дресирувальник відпра-
вив вихованців у саморобний міні-скейтпарк. Віллмот 
стверджує, що гризунам це заняття припало до душі: 
«Якщо вони втрачають рівновагу і падають, то відразу ж 
підхоплюються і продовжують рух». 

Землян пропонують ховати 
у космосі 
Колишній фахівець NASA запустив проект Elysium 
Space, який доставлятиме прах померлих на орбіту. 
Родичі зможуть відстежувати рух за допомогою 
додатка для смартфонів. Перші «космічні похорони» 
відбудуться наступного літа. Вартість незвичайного 
поховання становитиме трохи менше двох тисяч до-
ларів. Для реклами проект звернувся до пов’язаних 
із космосом знаменитостей. Просувати послугу 
будуть астронавт Гордон Купер, творець «Зоряного 
шляху» Джин Родденбері й інші. 

«Обіцяли «повернути країну 
народу». Як вони (КПУ) її повер-
тають, ми бачимо: до обіду вони 
в опозиції, після — з Партією ре-
гіонів. Хто добре погодує — з тим 
вони й будуть».

Володимир Яворівський, депутат 
«Батьківщини» 

«Навряд чи можна сказати, що 
Янукович і Путін — це два дружні 
президенти. Це видно по їхньому 
небажанню дивитися в очі один 
одному, спілкуватися. Нічого хо-
рошого від таких стосунків пре-

зидентів сусідніх держав немає. 
Вони, як коти, тихенько паскудять 
один одному». 

Роман Безсмертний, колишній 
нардеп 

«Я завжди казав президенту 
РФ Володимиру Путіну приємні 
речі, поводився, наче вівця перед 
вовком, але ніколи вовк не буде 
добре ставитися до баранчика. 
Ми не повинні бути баранами, цей 
шлях ми вже пройшли, але нічого 
від цього не виграли».

Михайло Саакашвілі, президент 

Грузії про свої стосунки з президен-
том РФ Володимиром Путіним 

«Законопроекти, які пропо-
нує парламентська більшість, на-
писані у відриві від українських 
реалій. Вони не враховують реалії 
сьогоднішньої ситуації… Якщо 
хворому не поставлений правиль-
но діагноз, то все лікування пере-
твориться на блеф. От і все, що 
зараз відбувається з країною, — це 
блеф». 

Олександра Кужель, нардеп 

«Наша міліція з 
цими електро-

нними браслетами — 
це як мавпа з грана-
тою: ніхто не знає, як 
користуватися і коли 
вибухне». 

Геннадій Москаль, 
нардеп прокомен-

тував втечу колиш-
нього ректора Петра 

Мельника з-під до-
машнього арешту 

З’явиться бажання побути наодинці з 
собою, зібратися з думками. Вдасться 
розібратися зі своїми переживаннями, 
зрозуміти, чого насправді прагнете, що 
штовхало вас на відчайдушні вчинки. 

Тиждень не без труднощів, але Тельці 
легко з ними впораються. Не спішіть, 
якщо не хочете людей насмішити, обмір-
ковуйте кожен крок, не пропускайте повз 
увагу дрібниці. 

На Близнюків чекає насичений подіями 
тиждень. Можете сподіватися на під-
тримку. Сьогодні на ваш бік пристануть 
навіть ті, хто раніше був до вас байду-
жий. 

Зірки цього тижня підтримують Раків. 
Вдаватиметься все, за що братиметеся. 
Грошенят у ваших кишенях побільшає, 
а настрій завдяки цьому помітно покра-
щиться. 

На Левів очікують зустрічі з цікавими 
людьми, нові знайомства. Опинитеся 
в центрі уваги. Вашому шарму немож-
ливо опиратись. У представників знака 
з’являться нові прихильники. 

На легкі перемоги цього тижня Водоліям 
розраховувати не доводиться. Щоби чо-
гось досягти, доведеться попрацювати у 
поті чола. Та ви звиклі до труднощів, тож 
опускати руки не збираєтеся. 

Домашні клопоти втомлюватимуть. 
Стрільцям кортітиме світських рейдів, а 
натомість муситимуть попрацювати віни-
ком і ганчіркою. Думки про розваги зава-
жатимуть зосередитися на роботі. 

Терезам зорі віщують грошову скруту. 
Вам терміново може знадобитися біль-
ше купюр, ніж маєте вдома у «заначці». 
У конфліктах намагайтеся зберігати ней-
тралітет. 

Напружений період. Будь-яка дрібниця 
може стати причиною сварки. Не підли-
вайте гас у багаття уїдливими репліками. 
Краще змовчати, якщо не хочете надов-
го побити з кимось горщики. 

Надто часто виникають труднощі, надто 
багато усього йде не так. Риби втомили-
ся і ось-ось зірвуться. Киньте все, пли-
віть за течією, дозвольте собі нарешті 
розслабитися. 

Тиждень швидше невдалий, аніж на-
впаки. Козороги припускаються помилок 
значно частіше, ніж зазвичай. І це їх не-
абияк засмучує. Постарайтеся зосеред-
итися. 

Багато часу забирають розмови, і не 
завжди вони приємні. Вам лізтимуть у 
душу. Намагайтеся стримати емоції і 
не віддячити «психологам» лайкою. На-
справді людина просто хоче допомогти. 
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