
Чоловік написав листа власни-
ку невеликого готелю: «Я хотів би 
взяти із собою собаку. Він добре 
вихований і не завдасть клопоту. 
Ви не заперечуєте?». Отримав від-
повідь: «Я утримую готель уже ба-
гато років і ніколи жоден собака не 
вкрав рушники, постіль або кар-
тинку зі стіни. Я ніколи не мусив 
викликати поліцію через те, що со-
бака напився і зчинив скандал по-
серед ночі. Й ніколи не трапляло-
ся, що собака не оплатив рахунок. 
Тому з радістю прийму собаку, а 
якщо він поручиться за Вас — Ви 
також можете приїхати». 


Завтра — міфічне місце, де 

ти уранці бігаєш, живеш повним 
життям і вирішуєш усі свої життє-
ві проблеми. 


У дитинстві я мріяла, щоб мене 

забрав прекрасний принц... Тепер, 
по-моєму, і мій чоловік мріє, щоб 
мене забрав прекрасний принц. 


Світ очима кота: якщо сидіти 

перед зачиненими дверима, диви-
тися на них і періодично жалібно 
нявкати — вони неодмінно відкри-
ються. 


Ніщо в домі не зберігається так 

довго і трепетно, як мотлох під на-
звою «А раптом знадобиться?». 


Чоловіки, не намагайтеся зро-

зуміти жінок! Мало того, що жінки 
іноді миють голову окремо від тіла, 
так деякі ще й чілку миють окремо 
від усього волосся. 


Кішка — це той випадок, коли 

вуса жінку не псують. 

Найбільш шкідлива їжа — чай. 
Завжди до нього за компанію зна-
йдуться тістечко, тортик, печив-
ко... 


Іноді від необдуманих вчинків 

мене рятує нульовий баланс на те-
лефоні. 


— Любий, я вже готова до ді-

тей. 
— А я — ні!!! 
— Нічого не поробиш. Літо за-

кінчується — треба їх забирати із 
села... 


Жінки ходять плакати у ванну 

тому, що там краща акустика. 


— Для чого Бог створив еконо-
містів? 

— Щоб на їхньому фоні добре 
виглядали синоптики. 


Був відомий фільм «Людина-

павук». Зараз вийшов фільм «Лю-
дина-мураха». Мабуть, йде до того 
що з’явиться стрічка «Людина–ін-
фузорія-туфелька». 


— Ввечері, готуючись відійти 

до сну, вам слід залишати за двери-
ма всі свої неприємності, — радить 
психотерапевт своєму пацієнтові. 

— І ви думаєте, — каже пацієнт, 
— що моя дружина погодиться спа-
ти на сходовому майданчику? 


Стан доріг — це, можна ска-

зати, обличчя міста. У нас воно з 
ямочками. 


Економія — це коли штопаєш 

шкарпетки нитками від чайних па-
кетиків. 
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Капітан літака покатав у 
себе на колінах порнозірку
Скандал розгорівся навколо пілота, який керував 
пасажирським літаком, що летів із Хітроу до 
Нью-Йорка. Під час трансатлантичного перельоту 
чоловік запросив до себе у кабіну екс-порнозірку 
Хлою Хан, яка летіла тим рейсом. Капітан авіалай-
нера провів її до кабіни, запропонував шампан-
ське та дозволив натискати різні кнопки, сидячи 
у нього на колінах. Одружений чоловік просив 
називати його «неслухняним пілотом» і благав 
колишню зірку порно показати груди. 

Допитливі корови врятували 
тюленя від вірної смерті
У Великобританії завдяки стаду зацікавлених корів 
орнітолог зумів помітити і врятувати крихітного 
тюленя. Ян Елліс помітив стадо із 30 корів, яке стояло 
біля великої калюжі з брудом та із зацікавленістю 
щось розглядало. Елліс підійшов ближче та побачив, 
що у багнюці застряг крихітний тюлень. У місцевому 
заповіднику маленьке тюленя вимили та підлікували. 
Виявилося, що це самочка. Сирітці було лише п’ять 
днів, її не годували протягом якогось часу. 

«Прийшов час дати відсіч ци-
нічній шоколадній мерзоті. Змил-
кам минулого. Людям, які загуби-
лись у часі. У мене давні та дуже 
важкі стосунки з РПЛ. Особливо з 
Мосійчуком та Ляшком. Але, схоже, 
бойові під***си сидять явно в іншо-
му місці». 

Борис Філатов, нардеп

«Даючи незаконні команди 
генпрокурору про арешт депутатів-
патріотів і покриваючи головних 

поплічників Януковича, Бойка, 
Льовочкіна й інших, Порошенко 
свідомо розвалює демократичну 
коаліцію і клеїть ширку з регіона-
лівською бандою».

Олег Ляшко, нардеп
 
«У Біблії є такий вислів: «Хто сіє 

вітер, той пожне бурю». Саме цим 
займаються російські керівники, 
пророкуючи Україні югославський 
сценарій. Вони зі штанів вистри-
бують, аби його створити, не зупи-

няючись перед обстрілом мирних 
кварталів українських міст і збива-
ючи цивільні літаки». 

Олександр Турчинов, секретар 
РНБО

 
«Спочатку Росію відіжмуть із 

Донбасу, а потім уже — з півостро-
ва. Я спілкувався з американцями. 
Вони однозначно не здадуть назад, 
бо для них Крим — принципове пи-
тання». 

Тарас Березовець, політтехнолог 

«Правоохоронна 
система За-

карпаття — це кіт, 
який розлінувався і 
не ловить мишей». 

Геннадій Москаль, 
голова Закарпатської 

обласної державної 
адміністрації

Овнам зараз не солодко: на ваші втом-
лені плечі лягла гора проблем. Вірте у 
свої сили — і ви обов’язково із гідніс-
тю пройдете цей нелегкий етап свого 
життя. 

Чому б не зробити прийдешній тиж-
день початком чогось нового та пре-
красного? Зрозумійте, що є кращим 
для вас. Дійте так, як підказує ваше 
серце. 

Витрачайте більше часу на себе. Пора-
дуйте себе довгожданою покупкою, зро-
біть нарешті те, про що давно мріяли. 
Живіть одним днем. Змиріться із тим, 
що ви не можете все контролювати. 

Подія, що станеться цього тижня, зму-
сить багатьох Раків переосмислити 
свої стосунки. Намагайтеся не надто 
перейматися тим, що люди говорять 
про вас. 

Навчіться бути відкритими та чесними 
із самими собою. Підбадьорте того, 
кого любите. Цього тижня Левам кра-
ще не залишатися на самоті: заглиби-
теся в депресивні роздуми. 

Якщо ви вирішили простягнути руку 
допомоги або, навпаки, задумали на-
шкодити комусь, усе повернеться до 
вас у подвійному розмірі. Не забувай-
те про це. 

Тиждень сприятливий для прийняття 
важливих рішень. Ви віднайдете щось, 
що було втрачено вами, й відкриєте 
для себе новий сенс. Затримайте цю 
неповторну мить. 

Якщо ви думаєте, що готові до вели-
ких змін, то повинні запитати себе, на 
що чекаєте. Пам’ятайте, що іноді речі 
не приходять самі. Зробіть що-небудь 
значуще цього тижня. 

Цього тижня Діви бачитимуть усе в 
чорно-білій гаммі. Можливо, виявить-
ся, що вам потрібна стороння наста-
нова для вирішення, здавалося би, 
нерозв’язної проблеми. 

Цього тижня Рибам вдаватиметься 
усе, за що вони братимуться. Але носа 
задирати до неба не треба: гордяків 
ніхто не любить. Не підхопіть «зірко-
ву» хворобу. 

Доведеться робити непростий вибір. 
Можливо, ви захочете взяти додатко-
вий час на роздуми. Пам’ятайте про 
те, що дорога до успіху вимощена ка-
мінням невдач. 

Рідним необхідна ваша підтримка. 
Час, проведений із сім’єю, допоможе 
вам зрозуміти, хто ви є насправді. Ми-
нуле невдовзі нагадає Скорпіонам про 
себе. 
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