
Дитинча мавпи виростає тільки 
в мавпу, порося — в   свиню, осленя 
— в   осла, козеня в козла... Людське 
немовля може вирости в будь-яке з 
вищезазначених!


— Тато, дідусь бив тебе, коли ти 

був маленьким?
— Ну, звичайно.
— А тато дідуся бив його, коли 

той був маленьким?
— Зрозуміло.
— А з твоєю допомогою ми мо-

гли б покінчити з цим спадковим 
садизмом?


Ненавиджу доросле життя. Ось в 

дитинстві я мріяла стати русалкою, 
полетіти на Місяць, завести поні. А 
зараз межа моїх мрій — поспати, по-
жерти і дожити до зарплати.


Коли жінка щось запитує, кра-

ще відповісти правду. Дуже велика 
ймовірність, що вона вже знає від-
повідь...


Шахрай відправив СМС із тек-

стом: «Терміново поклади на цей но-
мер 500 гривень, потім все поясню» 
генералу СБУ — і вже через півгоди-
ни особисто пояснював, навіщо.


Коли закінчив медінститут, я па-

нічно став боятися лікарів, особливо 
своїх однокурсників!


Якщо ви не матюкаєтеся за кер-

мом, значить ви не стежите за доро-
гою.

Готель сподобався, номер взагалі 
супер, а рушники такі пухнасті, що 
ледве валізу закрив.


Сантехніка Васю називали «Фло-

мастером», тому що він працює тіль-
ки тоді, коли його заправлять спир-
том.


Батьківські збори все більше на-

гадують моління сектантів: всі уваж-
но слухають класного керівника, по-
тім віддають йому гроші і в роздумах 
розходяться у сутінках.


— Екіпажу приготуватися до по-

садки! Бортмеханік, яка обстановка?
— Немає лівого шасі!
— Аварійна посадка! Стюардеса! 

На борту ще є запас спиртного?
— Так!
— Видайте пасажирам, щоб не 

хвилювалися!
— Ви вже один раз видали після 

зльоту, вони тепер якесь колесо по 
проходу катають.


Дресировані голуби у Велику 

Вітчизняну війну не тільки до-
ставляли листи, але й по дорозі 
морально принижували німецьких 
солдатів.

Студентська логіка: дві пари в 
день — це багато, а заради однієї — і 
їхати не варто!


За наявності «гострого язика» 

бажано мати в запасі або швидкі 
ноги, або сильні руки.
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У кота по кличці Френк і Луї дві 
морди
До Книги рекордів Гіннеса потрапив кіт з двома морда-
ми по кличці Френк і Луї. Він став на сьогоднішній день 
найдорослішою твариною з аналогічним недугом — 
Френку і Луї виповнилося 12 років. Господинею котика 
є мешканка штату Массачусетс на ім’я Марті. Попередні 
власники хотіли приспати двоморде кошеня, тому що 
зазвичай такі тварини довго не живуть. У Френка і Луї 
два роти, два носи і двоє функціонуючих очей. Кіт живе 
в будинку Марті у компанії інших її улюбленців: собак, 
котів та папуг. 

Ведмідь викрав у російських 
дачників каструлю з борщем
В Іркутській області Росії дачна садиба зазнала 
нападу ведмедя. Втім, єдиною здобиччю тварини 
стала залишена на веранді каструля з борщем. Вед-
медя прогнали поліцейські, яких викликали гос-
подарі будинку, самі ж дачники заховалися в бані. 
Господарі дачі розповіли, що вони залишили борщ 
остигати на веранді, а самі пішли ночувати в лазню. 
Прокинувшись від дивного шуму, вони виявили, 
що ведмідь виламує вікно їхнього будинку. До при-
їзду поліції тварина встигла з’їсти весь борщ.

«На даний момент цей ка-
зус, що стосується колишнього 
прем’єр-міністра, є головною пе-
решкодою у відносинах між Укра-
їною та Європейським Союзом».

Леонід Кожара, глава МЗС про 
справу екс-прем’єр-міністра Юлії 

Тимошенко

«Ті, хто сьогодні приходять до 
Київради з ножами, заточками, ар-
матурою і димовими шашками, на-
вряд чи налаштовані на конструк-
тивну роботу на користь городян і 
навряд чи зможуть переконати лю-

дей, що все це знаряддя використа-
но на користь міста і його жителів».

Володимир Олійник, Партія 
регіонів, про те, що опозиціонери 

намагалися увірватися до Київради 
під прикриттям бойовиків і димових 

шашок

«Ганьба вам — «Единой Рос-
сии» і усій вашій владі! Пропадіть 
пропадом! Забирайтеся геть! Під-
лість! Гидота! Злочинці! Ненави-
джу вас! Негідники!»

Володимир Жириновський, глава 
фракції ЛДПР у Держдумі РФ

«Це об’єднання (КПУ з ПР) йде 
ще з 1941-45 року. Якби сьогодні, 
використовуючи машину часу, 
нам повернутися в роки ВВВ, то і 
Партія регіонів і комуністи разом 
з радянською армією громили б 
фашистів і йшли на Берлін».

Михайло Чечетов, депутат від ПР

«Тепло має бути не на папері, 
а в будинках, школах, дитячих сад-
ках, лікарнях».

Микола Азаров, Прем’єр-міністр 
України

«Не х а й 
л і д е -

ри Комуніс-
тичної партії 
з мерседесів 
пересядуть на 
російські ма-
шини. Носять 
російські кос-
тюми, вчать 
дітей у Росії, а 
не в Брюсселі 
чи в Лондоні. 
Нехай їздять 
відпочивати 
не в Ніццу, а 
десь на Азов-
ське море, і 
це буде най-
краще пере-
конання, що 
Митний союз 
краще євроін-
теграції».

Ганна Гер-
ман, депутат 

ПР

Приймаючи важливі рішення, не поспі-
шайте: часу на роздуми у вас достатньо. 
Не все вдасться утілити в життя одразу, 
та це не означає, що ви маєте опустити 
руки. 

Для того, щоб досягти бажаного, знадо-
биться трохи більше зусиль, ніж ви очіку-
вали. Та Тельцям не звикати до тяжкої 
праці. Вашого захисту шукатимуть слаб-
ші люди. 

Зберігайте спокій, не піддавайтеся на 
провокації: вас намагатимуться вибити 
з сідла. Робіть цього тижня тільки те, до 
чого лежить душа. Рутину залиште на 
потім. 

Сміливо беріться за нове, навіть якщо 
воно здається вам надскладним. До-
клавши зусиль, досягнете успіху. В сім’ї 
пануватиме повне взаєморозуміння. На-
солоджуйтеся цією гармонією. 

Про вас пліткуватимуть за спиною. Але 
засмучуватися з цього приводу не варто: 
вам просто заздрять. Гаманець потов-
щає, тож нарешті зможете купити те, на 
що збирали гроші. 

Не сподівайтеся на те, що цього тижня 
вам щось даватиметься просто так: щоб 
дістати рибку зі ставка, доведеться попо-
махати вудкою. Але докладені зусилля 
будуть варті результату.

Контролюйте свої емоції. Цього тижня 
ви спалахуєте легко, як сірник. Якщо не 
хочете наламати дров і дощенту спалити 
стосунки з друзями, то тримайте себе у 
руках. 

Будьте уважні, щоб вас не пошили у дур-
ні. Вами намагатимуться маніпулювати, 
та ви не дозволите вилізти собі на голо-
ву. Ну, проникливі представники знака 
точно не дозволять...

Трохи знижений життєвий потенціал, 
тому важливо уникати перевантажен-
ня. Працюйте собі потихеньку, не рвіть 
жили. Якщо є можливість, довше пови-
лежуйтесь у теплому ліжечку.

У стосунках закоханих Риб пануватиме 
гармонія, доповнюватимете одне одного 
і розумітимете з півслова. Самотні пред-
ставники знака захопляться цікавою осо-
бистістю. 

Козороги втратять голову від почуттів, 
що їх охоплять. Тим паче, що об’єкт 
симпатії відповідатиме взаємністю. На 
представників знака чекають незабутні 
романтичні побачення. 

Ви вмієте зберігати таємниці? Вам зда-
ється, що так. Та цього тижня не раз зло-
вите себе на думці, що бовкнули зайво-
го. Тримайте язика за зубами. Ймовірна 
зустріч із другом дитинства. 
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Дозвілля

Пт 11.10 — «Лише Вершки: 1990-2013». Танці 
Сб 12.10 — гурт «GREEN SILENE» (Львів). Disco-Funk, Jazz-Rock, 

Ska-Roll 
Нд 13.10 — «Гарячі Танці!». Суміш балканської та української 

музики 

Пт 18.10 — новий проект Кораблика: МИ ЛЮБИМО УКРА-
ЇНСЬКУ МУЗИКУ! Концерт-триб’ют гурту «ОКЕАН 
ЕЛЬЗИ». За участі команд: ЮВЕЛІР, ВІСКУЛА, О. ХМІ-
ЛЬОВСЬКИЙ, ЛУЦЬКІ ЖМУЛІ 

Сб 19.10 — Диско-90 
Нд 20.10 — «Танці на палубі Кораблика». Від 60-х і до сьогодні 

Афіша заходів пивного клубу 
«Оболонь»


