
Коротким замиканням закінчи-
лася фраза «Та я шарю! У мене тато 
— електрик!». 


У землян немає грошей, щоб до-

ставити воду в посушливі райони 
Землі, але є гроші, щоб шукати воду 
на Марсі. Після цього виникає логіч-
не запитання: чи є на Землі розум? 


Запис у шкільному щоденнику: 

«Ваш син — єдиний, хто додумався 
взяти в похід горілку! Дякую вам за 
сина!». 


Ніколи не бачив літаючих тарі-

лок? Одружись! 


— А у вас є щось вегетаріанське? 
— Аякже! Горілка з відбірних 

сортів пшениці, пиво з ячменю, 
вино і коньяк із винограду! 


Нове покоління, звикле до плос-

ких екранів, уже не розумітиме, чому 
телевізор називають «ящиком»... 


Уявіть, як би покращився на-

стрій у пацієнтів, якби у лікарнях за-
мість бахил видавали ласти! 


Пенсіонерка Степанида Григо-

рівна на екскурсії в музеї воскових 
фігур три години жалілася Сталіну 
на життя. 


І пообіцяв Бог чоловіку, що хо-

роших жінок можна буде знайти в 
будь-якому куточку Землі... А потім 
зробив Землю круглою. 

— Бабусю! Пробач мені! Я знову 
розбив твою улюблену вазу... 

— Чудово, роззяво! Третій ка-
льян за тиждень! 


Приходжу до знайомих. Біля 

дверей лежить килимок із написом: 
«Уяви, що це квартира шефа!». 


— Я вирішила почати війну з 

жиром! 
— Дивлюся, ти тільки в полон 

береш... 


Сиджу з братом в одній кімнаті, 
розмовляю по телефону з хлопцем... 
Кажу йому: 

— Зайчику мій, я тебе люблю... 
Брат як підірвався! І на всю 

квартиру: 
— Ма-а-а-ам! А чому в Юльки 

є заєць, а мені хом’яка завести не 
можна?! 


Якщо лікарі вчилися так само, як 

я, то краще прикладу подорожник. 


Інтернет-залежність — це захво-
рювання, що передається повітряно-
кабельним шляхом. 


Коли закінчується горілка, за-

куска стає простою їжею. 


Знаєте, чому в армії підйом о 
шостій ранку? Бо все, чого хочеться 
о шостій ранку, — це вбивати. 


Свій мозок людина використо-

вує на 3%. Зате чужий — на всі сто. 
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Вуличний художник створює 
чудову картину за 6 хвилин
Дивовижні картини можна знайти не тільки в дорогих 
галереях, а й на вулиці. Вільні художники працюють 
на очах у перехожих, демонструючи свої дивовижні 
здібності. Виявляється, одну картину можна нама-
лювати практично за 6 хвилин. Вуличний художник 
із Нью-Йорка підтверджує той факт, що обдарова-
ність не може бути замінена одним лише досвідом і 
здобутою освітою. Втім, він точно довго тренувався 
для того, щоб так майстерно орудувати фарбами з 
балончика. 

У Німеччині діти зможуть бути 
гермафродитами 
Німеччина стане першою країною в Європі, де буде 
дозволено при реєстрації дітей, народжених гермаф-
родитами, замість чоловічої або жіночої статі вказу-
вати «невизначена». У батьків дитини буде право на 
час залишити графу «стать» у свідоцтві про наро-
дження незаповненою. Це рішення спрямоване на те, 
щоб не підштовхувати батьків до поспіху з операцією 
«уточнення» статі. Згідно зі статистикою, одне з двох 
тисяч немовлят у світі народжується гермафродитом. 

«Ми доведемо корабель «Укра-
їна» в гавань Європейського Со-
юзу». 

Михайло Чечетов, Партія регіонів, 
про те, що курс України на євроінте-

грацію успішно реалізовується 

«Моє президентство добігло 
кінця… Настав час, коли ви пови-
нні відпочити від мене». 

Михайло Саакашвілі, колишній 
президент Грузії  

«Коли я зайшла в маршрутку 
у своєму рідному Львові, там гра-

ла москальська музика. Ну чого я 
маю їхати під москальську музи-
ку? У мене травлення не відбува-
ється, коли звучить москальська 
музика». 

Ірина Фаріон, депутат від 
«Свободи» 

«Люди, які зривали пікет про-
ти «дерибану» землі в Чугуєві під 
гаслом «Ми корінні чугуївці, ми 
проти «Свободи»!», тепер прихо-
дять до Балаклійського району — і 
тут вони знову корінні! Вони заки-
дали нас єдиною зброєю, яка у них 

є, — своїми яйцями, бо не можуть 
нас перемогти ні інтелектом, ні 
якісною діяльністю». 

Ігор Швайка, ВО «Свобода», 
потрапив під «яєчний обстріл» 
на Харківщині під час зустрічі з 

виборцями 

«Я повинен зізнатися... Вже 
довгий час, багато-багато років, я 
є переконаним «лесбіяном». Мені 
важко зрозуміти представників 
сексуальних меншин, коли навко-
ло так багато гарних дівчат». 

Віталій Кличко, «УДАР» 

«По с я г -
н у т и 

на чужу влас-
ність має бути 
так само не-
безпечно, як 
стрибати без 
парашута». 
Микола Аза-

ров, Прем’єр-
міністр, про 
те, що Укра-
їні потрібно 

ефективніше 
боротися 
з рейдер-

ством 

Чудовий час для нових знайомств: ви 
подобаєтеся людям, а самі з першого 
погляду розумієте, хто чого вартий. Імо-
вірний початок роману, та пристрасть 
швидко мине. 

Братися за серйозну справу самотужки 
цього тижня не варто. Не бійтеся покла-
датися на друзів: вони вас не підведуть.  
Не кидайте гроші на вітер, інакше потім 
доведеться переходити на сухарі й воду. 

У Близнюків нічого не клеїться. Здава-
лося б, непоганий тиждень, але плідно 
попрацювати не вдається. Втомившись 
товкти воду в ступі, представники знака 
змиряться й пливтимуть за течією. 

Перейматися доводиться зовсім не тим, 
що для вас важливе насправді. Масла 
у вогонь піділлє й те, що у ваші справи 
пхатимуть носа. Доведеться тримати 
себе у руках, щоб не нагрубіянити. 

Дні летять один за одним так швидко, що 
Леви й оком не встигають змигнути. По-
чуватиметесь, як на каруселі: настільки 
яскравим і насиченим подіями видасться 
цей тиждень. 

Цього тижня Водолії не раз будуть вдячні 
своєму шостому чуттю: саме його підказ-
ки допомагатимуть їм уникнути складних 
ситуацій. У сім’ї пануватимуть гармонія 
та затишок. 

У гості цього тижня запрошуйте лише 
тих, кого насправді раді будете бачити, 
інакше сидітимете за чашкою чаю з піс-
ною міною і вдаватимете, що слухаєте. 
Оточіть себе тими, кого любите. 

Терези цього тижня втомлюються швид-
ше, ніж завжди. Бережіть сили, щоб не 
видихатися зовсім. Нове романтичне 
захоплення принесе вам більше ілюзій і 
надій, ніж справжніх почуттів. 

Ви почуваєтеся не надто впевнено, бо 
надаєте завелике значення тому, що 
про вас думають люди. Можливо, врешті 
варто плюнути на всіх і почати жити для 
себе? 

Дуже велика ймовірність того, що ви по-
милились у людині, яка з першого погля-
ду викликала у вас довіру. Цього тижня 
краще уникати нових знайомств: вони 
загрожують розчаруванням. 

Доведеться повернутися до вже забутих 
проблем. На щастя, вдасться отримати 
відповіді на запитання, які давно вас 
бентежили, і тоді ви, нарешті, зможете 
рухатися далі. 

До інших висуваєте високі вимоги, а до 
себе натомість ставитеся поблажливо. 
Через таку поведінку, якщо не виправи-
теся, стосунки з друзями можуть стати 
прохолодними. 
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Дозвілля

Пт 08.11 — Диско-80 
Сб 09.11 — «POP VS ROCK». Батл-танцульки від М’ячика 

та Тіми 
Нд 10.11 — Рок-Н-Рульні танці 

Пт 15.11 — «Beer Mix». Дискотівка на будь-який смак! 
Сб 16.11 — гурт «ТАРУТА» (Київ). WorldMusic 
Нд 17.11 — ДЕНЬ СТУДЕНТА! Шалена Вечірка 

Афіша заходів пивного клубу 
«Оболонь»


