
І жили вони довго і щасливо. А 
потім зустрілись. 


Любов до тещі вимірюється кі-

лометрами. 


Уявіть, що приходить депутат у 
Раду восени, а йому кажуть: із тебе 
«бабло» за ремонт, нові столи, стіль-
ці, мікрофон і пульт для голосуван-
ня. Смішно, правда? А батькам, які 
і в садок, і в школу ведуть діток, не 
смішно. 


У росіян є чудове прислів’я: 

«Краще там, де нас немає». І з цим 
навіть не посперечаєшся: дійсно, до-
бре там, де їх НЕМА! 


Україні потрібна не стіна, що від-

діляє її від Росії, а оградка навколо 
Путіна. 


Пам’ятаю, якось у дитинстві 

заправив фломастери маминими 
французькими парфумами... Потім 
тиждень стоячи малював... 


Він скрізь сіяв добро: то мобіль-

ника посіє, то ключі від машини, то 
портмоне... 


Кіт, що заснув у пральній маши-

ні, прокинувся тільки на 5-му колі, 
але вже на 6-му вибився в лідери, 
обігнавши шкарпетки та ліфчик. 


Дуже неуважні батьки знайшли 

свою дитину не в капусті, а вже в за-
крученому голубці. 


Про пасивність росіян: тридцять 

і три роки Ілля Муромець лежав на 
печі. А потім іще десять — в опіко-
вому відділенні... 

Продавці супермаркетів як со-
баки — свіжий товар подалі зарива-
ють... 


Віталій Кличко на батьківських 

зборах сидить у лівому кутку, в чер-
воних трусах. 


Я вже третю добу нічого не 

спав... 


Браконьєр, не розрахувавши 
дозу динаміту, вивів карасів на на-
вколоземну орбіту. 


Ресторан «Як у мами»: у нас 

смачно та дешево, але ми змушуємо 
доїдати. 


Щось дружина стала підозріло 

часто отримувати «есемески» від 
МТС. Я б і увагу не звернув, якби 
сам не записав свою нову коханку як 
«Білайн»... 


2020-й. Російська Федерація. 

Йшов 6-й рік санкцій... Гасло на 
вулиці російського міста: «Хто від-
мовляється їсти чорнозем, той не 
любить Землю Руську!». 


В залі Верховної Ради висить 

15-тонна люстра. Якщо вона, не дай 
Бог, упаде... тоді й відбудеться довго-
очікувана й справедлива люстрація! 


— Уяви, Путін на чолі біженців 

Донбасу хотів поставити Януковича, 
але потім передумав! 

— Воно й зрозуміло: де Януко-
вич, там і Майдан!!! 


Стара пісенька на новий лад: 

«Ати-бати, йшли комбати, Ати-бати, 
в депутати…». 
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Астрономи знайшли 
гігантську хмару спирту
Вчені з’ясували, що космічна ділянка, відо-
ма як W3 (OH), яка розташована на відстані 
близько 6500 світлових років від Землі, 
містить у собі гігантську хмару спирту. Що-
правда, пити його не можна. Поява спирту 
в космосі не є чимось дивним, адже він 
складається з простих поширених елемен-
тів — водню, вуглецю та кисню. Додамо, що 
спиртова хмара оточує так звану зоряну 
колиску. 

В Австралії видалили пухлину 
золотій рибці 
У Мельбурні, що в Австралії, 10-річній золотій рибці на 
кличку Джордж зробили 45-хвилинну операцію з ви-
далення пухлини. Після цього вона має прожити ще 20 
років. Власники Джорджа вирішили будь-що врятувати 
свого улюбленця. Для загальної анестезії рибку ви-
пустили плавати у відро з анестетиком. Після операції 
Джорджа поклали у відро зі звичайною водою. Йому 
дали знеболювальні й антибіотики. Операція про-
йшла без проблем, і рибка повернулася додому. Нині 
Джордж почувається добре. 

«Медведчука не буде… Партія 
регіонів добровільно залишає по-
літичну арену. Сергій Тігіпко п’є 
шампанське. Тепер усі залишки 
біло-блакитного електорату діста-
нуться йому». 
Ксенія Василенко (Соня Кошкіна), 

шеф-редактор «Лівого берега» 

«Якби росіяни взяли Маріу-
поль, прохід до Криму був би від-
критий — його можна було б за-
тикати тільки людськими тілами». 

Андрій Золотарьов, політолог 

«Дії нашої країни можна розці-
нювати як агресивні. Це дуже сум-
но, тому що гинуть люди, тому що 
соромно — такої кількості брехні 
і пропаганди я в своєму житті не 
чула». 

Людмила Уліцька, російська 
письменниця 

«Європа воювати не хоче. 
Україна, наскільки я розумію, теж 
не хоче. Воювати хоче наш прези-
дент (Путін). Чи вдасться його зу-
пинити — невідомо. Але хотілося 

б, щоб за руку все-таки взяли… Це 
передчуття трагедії. Абсолютно 
реальна і правильна тривога». 

Людмила Уліцька, російська 
письменниця 

«Путін випустив джина з 
пляшки. Якщо він раніше боявся 
київського Майдану на Красній 
площі в Москві, то зараз повинен 
боятися «Майдану» великоруської 
чорної сотні проти себе». 

Адам Міхник, польський дисидент 
головний редактор Gazety Wyborczej

«Чимало хто обурюється, що за списками йдуть і дружини, і діти, і бать-
ки. Не треба. Після Януковича та натовпів «талановитих» сімей це 

вже не поганий тон, а традиція. А традиції Януковича, як і вибудувану ним 
систему, ніхто не зламав, лише надломили. А тепер її намертво цементують». 

Борислав Береза, 
керівник інформвідділу 

«Правого сектору» 

Вдасться виправити свої помилки та 
промахи, через які давно жалкували. 
Отримаєте шанс розпочати все з чисто-
го аркуша, головне — не осоромитися й 
цього разу. 

Важко буде впоратися з усім, що зва-
лилося на ваші могутні, та все ж не 
всесильні плечі, самотужки. Не відмов-
ляйтеся від допомоги, пропонованої дру-
зями й рідними. 

Вашій чарівності цього тижня просто не-
можливо опиратися! Щирість і дитяча 
безпосередність Близнюків притягують 
численних залицяльників, як магніт. Ма-
тимете, з кого вибирати. 

Іноді треба визнати собі, що досвід, 
працьовитість і сумлінність не є запо-
рукою успіху в сучасному світі. Ви «по-
старомодному» чесні, старанні й занад-
то правильні. Але це чеснота, а не вада. 

Багатьом Левам може здатися, що весь 
світ обертається навколо їхньої важли-
вої персони й жодна справа не зрушить 
із місця без особистого втручання, та 
скоро переконаєтесь у протилежному. 

Віра у власні сили й самооцінка котяться 
кудись у прірву... Зупиніться! Припиніть 
увесь час порівнювати свої заслуги з до-
сягненнями інших. Ви применшуєте свої 
здобутки. 

У стосунках із близькими не вистачатиме 
гармонії. Іноді кортітиме втекти світ за 
очі, побути хоч трохи на самоті. Дозво-
ляйте собі ненадовго зануритись у думки 
наодинці.

Побережіть власні нерви: навіщо, бриз-
каючи слиною та наливаючись кров’ю 
доводити власну точку зору тому, кого 
переконати неможливо? Оберіть більш 
вдячну аудиторію. 

Будьте тактовні й обережно добирайте 
слова, намагаючись залагодити задав-
нений конфлікт, якщо не хочете нала-
мати ще більше дров. Делікатність цього 
тижня — ваше все. 

На душі важко? Не носіть усе в собі, поді-
літься своїми переживаннями із близьки-
ми. Одразу полегшає! Не сумнівайтеся: 
ви можете покластися на друзів, і вони 
не підведуть. 

Вас підбиватимуть на суперечку, та кра-
ще втримати себе у руках і не піддава-
тися на відверті провокації. Інакше ризи-
куєте набити комусь пику і потрапити до 
міліцейського відділку. 

Отримаєте одну з небагатьох можли-
востей відкрити свою душу тому, поряд 
із ким ніяковієте. Дозвольте собі хоч раз 
повністю комусь довіритися. Коли виго-
воритеся, неодмінно полегшає. 
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