
— Принцесо моя, може, я до тебе 
заскочу сьогодні?

— У мене дракон у вежі.
— Що?
— Тато вдома. 


Мій кіт думає, що це я живу в 

нього. А іноді в його погляді я ловлю 
натяк, що мені пора жити окремо. 


Беруть інтерв’ю в жінки, яка 

прожила зі своїм чоловіком 50 років 
без жодної сварки: 

— Мадам, але як вам вдалося 
прожити весь цей час без скандалів?

— Усе просто. Коли ми обвін-
чалися, мій чоловік посадив мене 
на бричку та повіз на своє ранчо. 
Поки їхали, один із коней спіткнув-
ся, і чоловік спокійно сказав: «Раз». 
Через 15 хвилин той же кінь спіт-
кнувся вдруге, і він сказав: «Два». І 
вже коли ранчо було видко, цей же 
кінь зашпортався втретє. Чоловік 
сказав: «Три», — і пристрелив його. 
Я, звісно, почала кричати на нього, 
влаштувала істерику... 

— І що ж?
— І він сказав: «Раз». 


— А куди поділася ваша Снігу-

ронька? — питають Діда Мороза.
— Та їй наговорили стільки 

компліментів, що вона розтанула. 


У нас традиція: щороку 31 груд-
ня ми з друзями ходимо, а 1 січня 
вже не можемо. 


Ще 50 грамів інвестицій — і я 

стану нерухомістю...


— А я астрономією захоплююся. 
Лежу якось собі на дивані, інші сві-
ти спостерігаю, зоряне небо. Але тут 
дружина прийшла і все зіпсувала: 
зняла з голови друшляк і вимкнула 
світло. 


Хочу таку роботу, як у Діда Мо-

роза! Добу через 364.


Валеріана дійсно заспокоює, пе-
ревірено: п’ять крапель на склянку 
горілки — і нерви, як канати. 

— А чого шпалери такi бруднi? 
— Та ми вчора суп ïли, а тато 

анекдот розказав. 


Найстрашніший кошмар — зро-
бити бутерброди, налити чаю, при-
нести все це в ліжко, загорнутися в 
ковдру, але забути пульт від телеві-
зора...


Інопланетяни, яких викрали 

інші інопланетяни, почуваються «не 
у своїй тарілці».


— Мені, будь ласка, подвійний 

віскі.
— Дівчинко! Це шкільна їдаль-

ня!
— Ой, вибачте, задумалася... 

Компот, будь ласка...


Жіноча логіка, як морська свин-
ка: і не свинка, і не морська. 


Політкоректна назва шульг — 

«люди з нетрадиційною орієнтацією 
рук». 


Обожнюю плацкартні вагони. 

Йдеш у проході, тихо, тільки чиїсь 
п’яти ніжно лоскочуть обличчя... 


Коли продавець у магазині питає 

у мене: «Чи можу я вам чимось допо-
могти?», я люблю відповідати: «Мо-
жете, грошима». 


П’ю медичний спирт, закушую 

лікарською ковбасою, а здоров’я чо-
мусь усе гірше та гірше. 


Апофеоз чоловічої ліні — їсти 

суп прямо з каструлі, навіть не діс-
таючи її з холодильника.


Та ви що? Які маніяки, зомбі, 

вампіри та перевертні? Стоматолог 
— оце реально страшно! 
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Британський мандрівник 
пройде Антарктику взимку
68-річний британський мандрівник сер Ранульф 
Файнс вирушив в експедицію через Антарктику. «Ця 
подорож є першою спробою перетнути Антарктику 
взимку», — заявила заступник міністра транспорту 
ПАР Сіндісіве Чікунга, проводжаючи Файнса та його 
команду із п’яти осіб. В березні мандрівник стартує 
з табору Ново у бік Південного полюса. Подорож 
довжиною 4 тис. км повинна тривати півроку. За 
температури -89,20С рятувальники мандрівникам не 
допоможуть, оскільки паливо в літаках замерзатиме. 

Відданий котик залишає на 
могилі хазяїна подарунки 

Трирічний кіт Тольдо з Монтаньяни став героєм 
італійських ЗМІ. Господар Тольдо, Ренцо Лозеллі, 
помер у вересні 2011-го у віці 71 року. Тольдо 
був присутній на похороні господаря, слідуючи 
за процесією. Вже наступного дня вдова Лозеллі, 
Ада, прийшовши на кладовище, побачила на мо-
гилі чоловіка гілку акації. З тих пір Тольдо щодня 
приходить на могилу господаря, залишаючи на 
надгробній плиті свої маленькі подарунки: гілки, 
паперові хустки чи одноразові стаканчики.

«Україна хоче одночасно збе-
регти два вектори: і вступити в 
Євросоюз, де її особливо і не чека-
ють, і взяти участь у Митному со-
юзі, але тільки за тими параметра-
ми, які їй вигідні. Але так не буває. 
Не можна бути трохи вагітним».

Олександр Горбань, директор 
департаменту економічного співро-

бітництва МЗС РФ заявив, що Росія 
не буде знижувати для України ціну 

на газ 

«Україну чекає безгрошів’я. 
Навіть якщо вдасться вламати на 

якийсь кредит МВФ, це не вирі-
шить проблем, бо грошей мало… 
Все це відбуватиметься на фоні 
світової кризи, однак у нас це буде 
значно гірше через відсутність 
економічної політики. Через це 
влада буде змушена грабувати на-
селення ще більше через уведення 
нових екзотичних податків».
Дмитро Корчинський, лідер партії 

«Братство» 

«Сьогодні в парламенті ми ма-
ємо першу націоналістичну фрак-
цію. Це поки наше перше досяг-

нення щодо бандеризації України. 
Саме в боротьбі добра і зла крис-
талізується нація».

Ірина Фаріон, ВО «Свобода»

«Влада показує абсолютне не-
розуміння справжніх проблем 
суспільства. Поки що вона корис-
тається з такої собі толерантності 
українського суспільства, його по-
рядності, сідає на голову та звішує 
ноги. Українці терпляче дивляться 
на все це, спостерігають».
Володимир Бондаренко, ВО «Бать-

ківщина» 

«Всі ж ішли у 
п а р л а м е н т 

працювати голо-
вою. Головою у 
деяких не дуже ви-
ходить, тож у хід 
пішли кулаки. Як 
професіонал у цій 
справі можу сказа-
ти, що кулаками у 
них теж не дуже до-
бре виходило».

Віталій Кличко, 
лідер «УДАРу» спо-

дівається, що бійки, 
які були під час 

перших сесійних 
засідань нового 

парламенту, надалі 
не повторювати-

муться

Ймовірні непорозуміння з близькими. 
Цього тижня Овнам не завжди вдавати-
меться знайти спільну мову з коханими. 
На ваші плечі ляжуть домашні клопоти, 
та швидко впораєтеся з усім. 

Ви схильні до необдуманих вчинків, і на-
вряд чи комусь вдасться завадити вам 
потрапити у халепу. До того ж ви надто 
довірливі та чуєте тільки те, що хочете 
чути. 

Цього тижня зробите навіть більше, ніж 
запланували. Фонтануватимете енергі-
єю. Хай там що, ви не зійдете зі шляху 
і, безсумнівно, досягнете того, чого праг-
нули. 

Упораєтеся з усім, за що візьметеся. 
Інша річ, що братися ні за що абсолютно 
не хочеться. Багато хто з представників 
знака скаржитиметься на апатію, брак 
сил. Мусите перебороти лінощі.

Додасться впевненості у собі. З’явиться 
усвідомлення того, що чогось, що б було 
вам не під силу, немає. Рішуче братиме-
теся за те, що іншим не до снаги, і, всім 
на подив, упораєтесь із цим.

Привабливість Водоліїв для протилеж-
ної статі посилиться, тож залицяльників 
у вас суттєво побільшає. Легко знаходи-
тимете спільну мову навіть із найбільш 
вимогливими співрозмовниками. 

Стрільці чудово відчувають, коли і що 
потрібно сказати, часто вгадують чужі 
думки чи потаємні бажання. Ви знайдете 
слова, потрібні для того, щоб підбадьо-
рити близьку людину. 

Запаси енергії на межі, та все розпочате 
ви доведете до кінця. Астрологи радять 
представникам знака не перевантажу-
ватися: відкладіть втілення грандіозних 
задумів на потім. 

Для вас немає нічого неможливого. 
Варто зауважити, що у вас цього тижня 
більше енергії, ніж у решти знаків, і не всі 
встигають за вами, тож не варто драту-
ватися і гніватися на повільніших за вас.  

До вас тягтимуться емоційно слабші 
люди. І ви будь-що знайдете для кожно-
го втішні й підбадьорливі слова. Тиждень 
видасться нелегким, але наснага не по-
кине вас. 

Ви сповнені сил, попри «гальмівну» дію 
зими. Коли решта знаків перебуває у 
зимовому напівсні, ви активно дієте. Та 
не все радуватиме вас упродовж цього 
тижня. Можливі розчарування. 

Вдалий тиждень. Що б не запланували, 
стрімко рухатиметеся до мети. На заваді 
може стати лише одне — ваша лінь, яку 
здолати буде ой як непросто. Прогулян-
ка на морозяному повітрі підніме настрій.
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