
Проходять батько з маленьким 
сином повз лікарню. На воротах, 
як звичайно, — емблема медицини 
(змія навколо кубка). Син запитує: 

— Тату, що тут намальовано?
— Де? А-а-а... Та це ж твоя бабуся 

морозиво їсть! 


— Любий, принеси мені крем. 
— Який?
— Із червоним ковпачком! 
— Чудово, пошук звузився до 15 

тюбиків... 


І куди ж дівається те кохання, 
коли твоя половинка здирає з тебе 
вночі ковдру? 


Жінки непереможні... Сьогод-

ні чув, як маленька дівчинка років 
шести-семи кричить на хлопчика 
ображеним голосом, майже плачу-
чи: «Віддай, це не твоя цукерка! Я 
твою вже з’їла!». 


Щоб гарно навчитися танцюва-

ти ламбаду, треба затиснути олівець 
сідницями та написати на стіні чис-
ло вісім. 


Мама кричить із вікна: 
— Назарчику, не бий хлопчика 

лопатою по голові, а то спітнієш і за-
студишся! 


Друзі, їжте сніг, допомагайте вес-

ні! 


Якщо ти сміливий, спритний, 
вправний, іди додому. Ти п’яний!


Пожежник стояв і нічого не ро-

бив: банк горів — кредит гасився. 


— Скажи мені три слова, і я за-
лишуся... 

— Акордеон, транзистор, аква-
ланг. 


Братів Кличків звинуватили у 

расизмі: є відео, де вони б’ють чор-
ношкірих. 


Українські вузи дають найкращу 

в світі самоосвіту. 

Мама трансвестита не знала, як 
реагувати на ситуацію: ніби і цвях у 
хаті заб’є, і помадою поділиться...


Така погода, що мене цього року 

вперше не мучить совість через те, 
що я досі не викинув ялинку. 


Рецепт для лисих: намастити го-

лову медом, почекати три дні, потім 
сильно ляснути в долоні — мухи по-
летять, а лапки залишаться. 


У дитячий садок привели но-

венького. Хлопчаки знайомляться з 
ним: 

— Тобі скільки локів? 
— Цотили. 
— До зінок тягне? 
— Ні... 
— Знацить, тли... 


Плюси бути мільярдером: 
• Ти на яхті. 
• Багато випивки. 
• Сонце, море. 
• Навколо тебе класні дівчата. 
• Недалеко пляж. 
• На пляжі тебе чекає «Феррарі». 
• Неподалік видніється твій осо-

бняк. 
• У тебе є все, що ти хочеш. 
Мінуси: 
• Будильник задзвонить через 

три секунди. 


Чоловіки можуть увесь ранок 
дивитися на вудку, поки клюне, про-
те не можуть почекати 15 хвилин, 
поки жінка одягнеться! 


— Вчора стрибав із парашутом. 
— І що?
— Що, що... Взнав, із якого місця 

виділяється адреналін. 


Гідрометцентр обнадіяв, що 
влітку снігу буде менше. 
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У Лондоні відкрився їстівний 
готель 

У Лондоні відкрився готель, повністю створений 
із солодощів. Незвичайна споруда має вісім 
їстівних кімнат. У приміщенні можна гризти 
навіть стіни та підвіконня. Всі меблі, аксесуари, 
предмети інтер’єру та мистецтва, прикраси й 
інше зроблені з бісквіту, мигдального печива, 
тістечок, безе, крему, їстівної мастики, марципа-
нів й інших кондитерських виробів. Відкриття 
готелю стало рекламою компанії, що спеціалізу-
ється на виробництві цукру. 

Росіянин опромінював друга 
радіацією, щоб зробити його 
безсмертним 
Правоохоронці Москви затримали викладача коле-
джу, котрий зберігав удома радіоактивні речовини 
й опромінював ними свого друга, який хоче стати 
безсмертним. У квартирі 35-річного чоловіка зна-
йшли 6 кг радіоактивних речовин. «Поліцейським він 
пояснив, що у нього є друг, який хоче стати безсмерт-
ним, для цього він і опромінював свого товариша 
радіацією», — сказало джерело. 

«Масові акції опозиції були 
вбиті, коли людям за вихід на ак-
цію і тримання прапора почали 
платити. Допускаю, лідери партій 
— Яценюк, Тягнибок і Кличко — 
домовляються, що не будуть пла-
тити. А на нижчому рівні керівни-
ки, які відповідають за явку, щоб 
не показати себе голими короля-
ми, можливо, купують людей». 

Володимир Філенко, 
«Батьківщина» 

«Я пропоную не опускатися 
до такої ницості представникам 
фракції Арсенія Яценюка. Не під-
глядати в замкову шпарину в туа-
леті, а робити конкретні справи». 

Михайло Чечетов, Партія регіонів 

«Шановні опозиціонери-хлоп-
ці, Київ вам — не дівчина». 

Володимир Олійник, Партія 
регіонів про єдиного кандидата від 

опозиції на посаду мера Києва

«У сесійну залу пан Яворів-
ський приніс якусь шумову шар-
манку та, коли виступають депу-
тати від ПР, вмикає її і намагається 
глушити». 
Олександр Єфремов, Партія регіо-

нів про дії опозиціонера 
Володимира Яворівського

«Є жахливий кінець, а є жах 

без кінця. Так от те, що діється в 
Києві, — це жах без кінця». 
Олександр Єфремов, Партія регіо-

нів про ситуацію навколо 
призначення виборів у Києві

«Чому ми не живимо один од-
ного певністю, зухвальством, по-
льотом? Чому ми малюємо собі та 
своїй нації негативні сценарії? Ми 
носимо наше майбутнє у своєму 
способі мислення. Іван Франко 
казав, що роздерті сумнівами та 
знесилені журбою нічого не тво-
рять. Бійтеся песимістів, атеїстів і 
«пофігістів». Женіть їх». 

Ірина Фаріон, ВО «Свобода» 

«На ш и х 
політи-

ків неможливо 
затягнути на 
мистецькі за-
ходи, тим біль-
ше на україн-
ські, тому що 
вони мисте-
цтво нашо-
го народу не 
«хавають». Їх 
цікавить, коли 
приїде П’єр 
Рішар або ще 
хтось, із ким 
можна сфото-
графуватися». 

Богдан Бе-
нюк, нардеп 

Доведеться самому робити те, що ви 
до останнього намагалися перекласти 
на чужі плечі. Охочих допомогти вам не 
знайдеться. Правильно оцінити нових 
знайомих одразу не вдасться. 

Припуститися помилки цього тижня дуже 
легко, а от виправити її одразу навряд 
чи вдасться. Ви дратуєтеся через кожне 
зауваження на вашу адресу, навіть якщо 
воно слушне. 

Емоційний фон тижня нестабільний, 
тому вам буде важко правильно оцінити 
ситуацію, що склалася. Не гарячкуйте, 
не поспішайте з висновками, зачекайте, 
доки від серця відляже. 

Відволічіться ненадовго від своїх про-
блем і допоможіть друзям упоратися з 
їхніми: зараз вони потребують вашої під-
тримки як ніколи. Цього тижня вам щас-
титиме і в грошах, і в коханні. 

Опинитеся в потрібному місці у потріб-
ний час. Будьте готові схопити бика за 
роги. Ймовірно, цього тижня Левам до-
ведеться розчаруватись у людях, яким 
вони довіряли. 

Попереду в представників знака проти-
стояння з сильними світу цього. Супер-
ник не тільки впливовий, а й хитрий, тож 
буде нелегко. На щастя, ви вмієте перед-
бачати розвиток ситуації. 

Цього тижня для Стрільців актуальна 
приказка «Без труда нема плода»: щоб 
досягти чогось, доведеться добряче по-
пітніти. Особа, якій симпатизуєте, не 
встоїть перед вами. 

Ви з такою енергією беретеся за справи, 
що змітаєте на своєму шляху до успіху 
всі перешкоди. Головне — не зупинятися 
після першої перемоги, продовжувати 
рухатися вперед. 

Перебуватимете у центрі уваги, адже 
важко не помітити людину, якій вдаєть-
ся абсолютно все, за що вона береться. 
Ймовірне просування кар’єрними схо-
динками. 

Суперечливий тиждень. Із одного боку, 
все не так погано, як ви собі нафантазу-
вали, з іншого — ви вимагаєте від себе 
й інших неможливого. Рибам важливо 
навчитися реально оцінювати свої сили.  

Знаходити спільну мову з близькими 
буде важко: в них накопичилося до вас 
багато претензій. Пам’ятайте, що голо-
вне — не боятися бути щирими з тими, 
хто вас любить.

Цього тижня Скорпіонам здаватиметься, 
що їм усе до снаги, проте звернути гору 
на шляху до бажаного їм не завжди вда-
ватиметься. Допоможете коханій людині 
розвіяти гнітючі думки. 
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