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Ponownie proponujemy Państwu zabawę w
tłumacza. Podany poniżej tekst w języku rosyjskim
należy  przetłumaczyć na język polski. Dla autorów
najlepszych prac przewidziane są atrakcyjne
nagrody książkowe!

Przetłumaczony tekst prosimy przesyłać na
adres redakcji:
Ul. B. Chmielnickiego 46 – 6, 236 039 Kaliningrad
lub pocztą e-mail: kaz@lavr.koenig.ru,
lavrik2009@hotmail.com.
        N A G R O D Y    C Z E K A J Ą !

Òàêàÿ íåçàòåéëèâàÿ ðåêëàìà óêðàøàëà ëåò ïÿòíàäöàòü òîìó íàçàä ñòåíû ìíîãèõ äîìîâ. À
êîôå â ïðîäàæå íå áûëî.

Ñåãîäíÿ êîôå â Ðîññèè – âòîðîé ïî ïîïóëÿðíîñòè ïîñëå ÷àÿ íàïèòîê. Åãî ïüþò 83 ïðîöåíòà
ðîññèÿí. Ïðè÷¸ì ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî ïü¸ò ðàñòâîðèìûé êîôå.

Åæåãîäíî â Ðîññèè âûïèâàåòñÿ ïðèìåðíî äâà ìèëëèàðäà ÷àøåê êîôå. Ìíîãèå
«ïðèêëàäûâàþòñÿ» ê íåìó íåñêîëüêî ðàç â äåíü. Íà÷èíàþò çà çàâòðàêîì. Êàê, ïðàâèëî, äî
ïîëóäíÿ óñïåâàþò ïðîïóñòèòü åù¸ íåñêîëüêî ÷àøå÷åê. Òàê ÷òî äëÿ ÷àÿ âðåìÿ îñòà¸òñÿ òîëüêî çà
óæèíîì è ïîñëå. Òàêîå ðàñïðåäåëåíèå ñâÿçàíî ñ óñòîÿâøèìñÿ ìíåíèåì, ÷òî áëàãîäàðÿ êîôåèíó
ýòîò íàïèòîê áîäðèò, à ÷àé – íåò. Íà ñàìîì äåëå êðåïêèé ÷àé îêàçûâàåò íå ìåíåå âîçáóæäàþùåå
äåéñòâèå, ïîñêîëüêó â í¸ì òîæå ñîäåðæèòñÿ êîôåèí…

Òîò, êòî óòðîì êîôå ïü¸ò, íèêîãäà íå óñòà¸ò

 

Lekarz w szpitalu psychiatrycznym bada trzech swoich
pacjentów.
- Ile jest dwa razy dwa ? - pyta pierwszego.
- Pięć tysięcy - pada odpowiedź.
- Ile jest dwa razy dwa ? - pyta drugiego.
- Piątek - odpowiada chory.
- Ile jest dwa razy dwa ? - pyta zupełnie zrezygnowany trzeciego
pacjenta.
- Cztery.
- Świetnie ! - wykrzykuje uradowany lekarz - Proszę powiedzieć,
w jaki sposób uzyskał Pan ten wynik ?
- To proste - odpowiada chory - Podzieliłem pięć tysięcy przez
piątek.

- Panie doktorze proszę przyjechać do mojej żony!
- A co jej dolega ?
- Nie wiem, ale jest taka słaba, że musiałem ją zanieść do
kuchni, żeby mi zrobiła śniadanie.

Spotyka się dwóch kumpli:
- Cześć stary, słyszałem, że się ożeniłeś.
- Ożeniłem się...
- To musisz być szczęśliwy?
- Muszę...

Towarzyski mecz hokejowy Polska - Rosja. Polacy  wygrali.
Telegram od Putina: gratulacje STOP.
Ropa STOP. Gaz STOP.

Pływają dwie rybki w akwarium i o czymś dyskutują. Dyskusja
jest coraz bardziej zażarta, w końcu dochodzi do kłótni i rybki
obrażone na siebie nawzajem odpływają w przeciwległe kąty
swojego akwarium.
Mija jakiś czas, widać, że jedna z rybek mocno się zastanawia,
po czym podpływa do drugiej i mówi:
- No dobrze, przyjmijmy, że nie ma Boga, w takim razie: KTO
zmienia wodę w akwarium ???

W jednym z miast Związku Radzieckiego postanowiono
wystawić pomnik Czajkowskiemu. W czasie uroczystego
odsłonięcia rzeźby oczom obecnych ukazał się siedzący w
fotelu Lenin.
- Miał być pomnik Czajkowskiego - dziwi się jeden z obecnych.
- Wszystko w porządku - odpowiada drugi - przeczytajcie podpis
na cokole: “Towarzysz Lenin słucha muzyki Czajkowskiego”.
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