
Алкоголь убиває нервові кліти-
ни. Залишаються тільки спокійні. 


Маленька Оксанка в мороз лиз-

нула вагон поїзда Львів — Київ і ще 
раз довела приказку: «Язик до Києва 
доведе»... 


Роблячи замовлення, необачний 

клієнт зізнався офіціанту, що досі 
жодного разу не їв салат із омарів. А 
тому й з’їв салат із крабових паличок 
за ціною справжніх омарів. 


Завжди сваріть дитину в ігровій 

формі. Наприклад: «Тут пробігав 
зайчик-побігайчик і нашептав, що 
ти, йолопе, курив за гаражами». 


Весільні традиції час змінювати! 

Замість букета потрібно кидати нео-
друженого хлопця! 


Дружина поїхала на два дні у від-

рядження. Надсилає мені SМS: «Ан-
дрію, коротше, в садку треба бути о 
8:10. Значить, Машу потрібно буди-
ти о 7:15. Вдягти колготки, джинси-
ки, футболку з другого ящика, коф-
тинку фіолетову (з першої шухляди 
знизу). Взяти з собою рожеву сукню 
(висить у шафі), шкарпетки білі, сан-
далі, в садочку перевдягти. Спробуй 
зробити їй хвостики: гумки в комо-
ді в коробці з-під взуття. Перевір 
і приготуй усе зараз. Якщо що, то 
дзвони, запитуй». 

Відписую: «Ні-і-і! Малу в садок я 
точно не поведу. Краще візьму день 
за власний рахунок». 


Моє життя прямо як «Санта-

Барбара»: ось-ось має бути happy 
end, як раптом з’являється ще 
якийсь новий Хуаніто. 


Лікарня. Хірург підколює пато-

логоанатома: 
— Ви єдиний лікар, який ні разу 

не зробив своїм пацієнтам краще. 
Патологоанатом парирує: 
— Я єдиний лікар, який ні разу 

не зробив своїм пацієнтам гірше. 


Друзі в соціальних мережах, як 
ручки: 150 штук, а пише лише три. 


Єдиний, хто тебе підтримує, — 

це твій хребет. 


Новинка! Книга! Унікальний, 
принципово новий для молоді носій 
інформації! Інформація передається 
в мозок безпосередньо через очі! Ні-
яких USB, Wi-Fi й ІЧ-портів. 


Російські телеканали пропону-

ють українському телебаченню за-
позичити їхнє ноу-хау — заздалегідь 
записані прямі трансляції. 


Морозяний ранок. Сонце за 

хмарами. Віхола здіймає у повітря 
пластівці снігу. Тиша. Чути тільки, 
як тихо лаються птахи, що зарано 
повернулися з вирію. 


Коли чоловік несе вибивати ки-

лим, він просто зобов’язаний ви-
стрілити з нього по гаражах, як із 
базуки. 


Приходить чоловік до лікаря з 

цвяхом у голові, а той питає:
— Що, витягнути треба?
— Ага.
— Добре, але це коштуватиме 

700 гривень.
— Але ж у мене є тільки 300...
— Ну, знаєте, за 300 хіба можемо 

загнути, щоб не заважав!


Квартира начебто маленька, але 
як починаєш прибирати, то таке 
враження, що пентхаус!
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Пам’ятник сновиді лякає 
дівчат 
Студентки жіночого коледжу Веллслі у штаті Массачу-
сетс обурилися появою на території їхнього кампуса 
гіперреалістичної скульптури, що зображує чоловіка 
в одних трусах. Встановлений у дворі навчального 
закладу «Сновида» скульптора Тоні Мателла став 
частиною його персональної виставки. Статуя вийшла 
надто натуралістичною: лисий чолов’яга у нижній 
білизні з відкритим ротом і виставленими вперед 
руками. Три сотні студенток підписалися під петицією, 
в якій просять прибрати скульптуру з території вишу. 

Папі Римському подарували 
його шоколадну копію
У ході щотижневої аудієнції Папа Римський Фран-
циск отримав подарунок із какао-бобів. Понти-
фіку презентували власну фігуру в натуральну 
величину, котра виготовлена із шоколаду. Такий 
подарунок дістався очільнику Римо-католицької 
церкви від кондитерського концерну. Какао-бо-
би для шоколадної фігури були зібрані поблизу 
озера Атитлан в Гватемалі. Також Папі Римському 
подарували півтори тонни шоколаду. Франциск 
вирішив роздати смаколики бездомним у Римі.

«Якби ним займалися росій-
ські спецслужби, він би був схо-
жий на овоч і нічого б не пам’ятав». 

Олег Царьов, Партія регіонів, про 
викрадення лідера Автомайдану 

Дмитра Булатова 

«Нехай Янукович подумає, в 
якому він опинився становищі. 
Прапором у Сочі махати добре… 
Але він перший назвав людей із 
національним прапором екстре-
містами». 

Руслана Лижичко, співачка, екс-
нардеп 

«Приходять одні політики — 
грабують, приходять інші — гра-

бують менше, але теж грабують. 
Передусім проблема полягає в 
людях. Коли голодні приходять до 
влади, вони насамперед почина-
ють грабувати». 

Геннадій Корбан, бізнесмен, 
громадський діяч 

«Я відмовився виходити на 
сцену, бо я проти, коли плутають 
революцію й дискотеку. І це була 
одна з основних причин того, що 
постійно розхолоджувало лю-
дей. Концерти з ранку до вечора, 
ті прийшли щось наговорили, ті 
прийшли заграли, ті прийшли на-
обіцяли й нічого не зробили, знову 
заграли... Людей просто водили за 

ніс, як на мене». 
Андрій Кузьменко, гурт «Скрябін», 

про свою позицію щодо Євромай-
дану 

«Їх цікавило, хто організо-
вував поїздки в «Межигір’я», до 
Захарченка, Пшонки. Найбільше 
запитували про поїздку до Мед-
ведчука. Поїздка до Медведчука їх 
цікавила значно більше, ніж поїзд-
ки в «Межигір’я», до Захарченка 
або Генпрокурора. Мене навіть за-
питували про те, хто дав наказ ла-
мати паркан Віктору Медведчуку». 
Дмитро Булатов, активіст Автомай-

дану, про катування 

«У політич-
ній бо-

ротьбі ми пере-
стали помічати, 
що парламент 
забув про своє 
головне при-
значення і пе-
ретворюється 
на бійцівський 
клуб». 

Олександр 
Єфремов, 

лідер ПР, про те, 
що парламент 

перестав ви-
конувати свої 

основні функції 

Продовжуйте розпочате раніше, не ки-
дайте на півдорозі, навіть якщо здасться, 
що ця справа вам не до снаги. Адже коли 
доведете її до кінця, то зможете собою 
пишатися. 

Тримати себе у руках Тельцям важко як 
ніколи. Ви стаєте некеровані, «вибухо-
небезпечні». Постарайтеся стриматися 
й не наламати дров. Бо жодна сварка, 
почата цього тижня, швидко не згасне. 

Дуже важко довести щось до логічного 
завершення. З’явиться бажання плюну-
ти на все та відпочити, задерши ноги на 
канапі. Та потім шкодуватимете, що за-
рано здалися. 

Ви надто довірливі. І цим неодмінно ско-
ристаються ваші нечисленні, та все ж 
не вигадані, а реальні недоброзичливці. 
Навчіться розрізняти, з ким варто мати 
справи, а з ким — ні. 

Від вас очікують і вимагають занадто ба-
гато. І щоб відповідати ілюзіям людини, 
розчаровувати яку ви не збираєтеся, до-
ведеться викластися на всі сто відсотків. 

На везіння не варто розраховувати: 
цього тижня зірки не на вашому боці. 
Несприятливий період треба просто пе-
речекати. Вислухуйте близьких, навіть 
коли кажуть не те, що хочете чути. 

Тиждень видасться сповненим несподі-
ванок, та й ви не втомлюєтеся дивувати 
близьких і рідних, тож нудьгувати нікому 
не доведеться. З’явиться шанс змінити 
своє життя на краще. 

Отримаєте спокусливу пропозицію, від 
якої не зможете відмовитися. Можливе 
нове цікаве знайомство, та далі флірту 
навряд чи зайде. Побережіть здоров’я, 
не випробовуйте організм на міцність. 

Дівам хочеться спокою, та про нього мо-
жете тільки мріяти: тиждень насичений і 
не раз змусить вас похвилюватися. Шу-
кайте підтримку в тих, кого знаєте давно. 
На неперевірених не покладайтеся. 

Дуже важлива уважність до найменших 
дрібниць, якщо не хочете припуститися 
помилок і потім довго ламати голову, як 
усе виправити. На Риб чекають незабут-
ні романтичні миті з їхніми половинками.  

Вам завжди ладні помогти, підставити 
плече для опори, та все ж найскладніше 
доведеться зробити самому. Візьміть 
на себе відповідальність за свої вчинки, 
розберіться з проблемою самостійно. 

На Скорпіонів намагаються впливати, 
проте маніпулятори швидко збагнуть: не 
варто вчити вас, як жити. А всі, хто від-
мовляється сприймати вас такими, як ви 
є, хай тримаються подалі. 
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