
Поїхала до подруги в інше місто 
на кілька днів, насипала котові гору 
корму та про всяк випадок залиши-
ла кватирку напіввідкритою (живу 
на першому поверсі). Приїжджаю, а 
вдома сидить ще чотири коти, миска 
з кормом порожня і квартира догори 
дриґом. Підозрюю, мій кіт влашту-
вав вечірку і покликав приятелів 
«відвиснути» у нього «на хаті». 


Та-а-ак, скоро Новий рік... Із 

жеребчиком скоро, бабоньки, дове-
деться розпрощатися. Дрібніє му-
жик — далі козли підуть... 


В Одесі: 
— Панове пасажири, своєчасно 

оплачуйте проїзд: у салоні працюють 
контролер і два кишенькові злодії. 


У Львові водій автобуса-

«гармошки», почергово натискаючи 
газ-тормоз, зіграв чардаш. 


На паркані читаю «Обережно, у 

дворі злий папуга». Розумію, що це 
якась дурня. Заходжу. Останнє, що я 
чув перед втратою свідомості, — це 
голос папуги: «Рексе, фас!». 


Єврейська мама — доньці: 
— Софочка! Якщо на душі шкре-

буть кішки, таки впусти туди кота... 


Дратує, коли підписують листів-
ки: потім нікому не передаруєш... 


— Бачите, він чхнув, — значить, 

правду кажу. 
— Пане адвокат, у вас все? 


У хорошого бухгалтера не зійти-

ся може тільки спідниця. 
Син (4 роки) в дитячому садку 

розмовляє з однолітками: 
— А я сьогодні по бабах поїду! 
Вихователька: 
— Ромчику, куди ти поїдеш? 
Син: 
— По бабах — спочатку до баби 

Зої, а потім до баби Люди... 


Справжній політик у своєму 
житті повинен побудувати вибор-
чий округ, посадити суперника і ви-
ростити сина-депутата! 


Чула, що у стильних жінок туфлі 

та машина повинні бути одного ко-
льору. Купила собі жовті черевики, 
щоб до маршрутки підходили! 


— Ми не настільки багаті, щоб 

купувати... 
— Дешеві речі? 
— Щоб купувати. 


Співробітників сфери ритуаль-

них послуг нервує фраза: «Ну, десь 
приблизно вашого зросту». 


Як любив говорити у вихідні Ар-

хімед: «Дайте мені склянку горілки, і 
я переверну тут усе». 


Специфіка методу батога і пря-

ника в Росії в тому, що у них пряник 
засохлий на каменюку і ним теж лу-
плять. 


Вчителі літератури в школі зму-

шують дітей аналізувати і розуміти 
вірші дорослих алкашів, які наклали 
на себе руки. 


Православні священики все час-

тіше обирають позашляховики, бо 
шляхи господні несповідимі. 
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У Чорнобиль вернулися 
бурі ведмеді 
У Чорнобильську зону відчуження поверну-
лися бурі ведмеді. Зображення були отрима-
ні за допомогою фотопасток, встановлених 
для того, щоб допомогти зрозуміти, як раді-
аційне опромінення впливає зараз на життя 
тварин біля АЕС. Клишоногих не бачили в 
цій місцевості більше ста років, хоча інколи 
з’являлись ознаки їхньої можливої присут-
ності. Саме на знімках, одержаних із однієї з 
камер у жовтні, було видно бурого ведмедя. 

Собака виявив рак у 550 осіб 
Ще будучи цуценям, лабрадорка на кличку Дейзі 
була навчена британською благодійною медичною 
організацією виявляти рак та інші смертельні захворю-
вання за допомогою нюху — за зразками шкіри, сечі та 
подихом людини. За 10 років Дейзі виявила онкологію 
у більш ніж 550 осіб і тим самим зробила неоціненний 
внесок у збереження життів. Недавно собака отримала 
медаль за свою роботу в галузі профілактики і лікуван-
ня онкологічних захворювань. Серед цих 550 випадків 
виявилася і її господиня — доктор Клер Гест, у якої 
Дейзі знайшла рак молочної залози. 

«Сходом ширяться натовпи 
«приватних» армій, які віджима-
ють одне в одного активи, що яки-
мось дивом уціліли. І поки вони 
не повіджимають усе, що зали-
шилося, — війна не закінчиться. 
Щоб зупинити війну, достатньо 
політичної волі. А її у нашої влади 
немає. Бо треба домовлятись і ви-
знати, що, крім «мерзенних коло-
радів», там живуть такі самі люди, 
але забембані з іншого ретрансля-
тора». 

Тетяна Монтян, київський адвокат 

«Не варто приставати на чийсь 
бік у цій війні. Ні так званих «ват-
ників» чи «вишиватників». При-

пиніть цей гон, ми всі однакові. 
Будьте «адекватниками». Нас усіх 
грабують за абсолютно однакови-
ми схемами. Викиньте телевізор. 
Не слухайте пропаганду та всю цю 
псевдопатріотичну маячню». 

Тетяна Монтян, київський адвокат 

«Скажу, що думаю, утримую-
чись на межі толерантності. Укра-
їнській армії не потрібні її гроші, 
її гонорари та її співчуття. Ми 
цілком упораємося без такої «чес-
ноти». Як не потрібні і її концерти, 
«що сіють любов і мир», а насправ-
ді — піднімають каламуть і бійки, 
а не світло та любов. Не потрібні 
негідники, які грають на провока-

ції навколо такого концерту». 
Арсен Аваков, міністр МВС, заявив, 

що міліція більше не охоронятиме 
концерти Ані Лорак 

«Я фізично не можу зрозуміти, 
як люди, які планомірно знищу-
вали саме поняття «свобода сло-
ва» в країні протягом правління 
Януковича, можуть відповідати за 
законодавче забезпечення цієї са-
мої свободи слова. Це все одно, що 
призначати педофіла директором 
дитячого садка». 

Дмитро Тимчук, нардеп, про 
призначення екс-регіонала Юрія 

Мірошниченка головою парламент-
ського комітету зі свободи слова 
 

«Якщо Аза-
ров, Яну-

кович, Пшонка 
п о - л ю д с ь к и 
не розуміють 
свій моральний 
обов’язок пе-
ред жителями 
Донбасу та не 
хочуть надати 
їм допомогу, 
то потрібно не 
просто проси-
ти, щоб вони 
виїхали, а гнати 
палицею з Росії 
і нехай їх судять 
на їхній Бать-
ківщині». 

Валерій Яку-
шев, депутат 

Державної думи 
РФ від «Єдиної 

Росії» 

Хоч ваш зоряний час іще попереду, та 
цей тиждень теж видасться плідним.  
Головне — прокидатися раненько та не 
лінуватися. Могтимете собою пишати-
ся. 

Тельці! Будьте цього тижня оригіналь-
ними: традиційні підходи до справи ви-
являться безрезультатними, тож дове-
деться увімкнути креативність. Здивуєте 
самі себе. 

Не намагайтеся вплинути на близьких, 
тиснучи на жалість. Дуже хочеться по-
ставити у центрі власне его, та рахува-
тися з думками рідних Близнюкам усе ж 
доведеться. 

Сім’я підтримає вас, та спершу дове-
деться як на духу викласти перед рідни-
ми все, що вас гризе. Після цієї «сповіді» 
від серця відляже. Не згущуйте темні 
барви: насправді не все так погано. 

Легких перемог цього тижня Левам точно 
не випаде, тож запасіться терплячістю. 
Правильною тактикою буде відступити, 
щоб оцінити ситуацію, глянувши на неї 
збоку. 

Цього тижня побитий хвилями корабель 
Водоліїв нарешті увійде у тиху гавань. 
Насолодіться довгожданим спокоєм, 
сімейним затишком. Така перерва була 
вам просто необхідна. 

Шаблони, які ви використовували для 
оцінювання людей, стають застарілими, 
і цікаве знайомство невдовзі вас у цьому 
переконає. У сім’ї встановиться хиткий 
баланс, та зберегти його буде непросто. 

Терези цього тижня опиняться на роздо-
ріжжі. Прислухайтеся до свого серця, і 
воно підкаже вам, як слід вчинити. Звіль-
нившись від тягаря необхідності зробити 
вибір, почуєтеся вільніше. 

Діви прагнуть змін. Саме час відкинути 
старі переконання та розірвати зв’язок, 
що вичерпав себе і давно вас гнітить. 
Інтуїція підкаже, в якому напрямку далі 
рухатися. 

Риби відчувають приплив життєвих сил, 
але спрямувати енергію у потрібне рус-
ло вам вдається з перемінним успіхом: 
дієте й мислите швидко, проте хаотич-
но. 

Ризикуєте стати буфером між посва-
реними. Якщо не хочете почуватися 
використаним, не пропонуйте свою до-
помогу: тягар чужих проблем виявиться 
непосильним. 

Навіть ощадні Скорпіони не втримають-
ся цього тижня від непередбачуваних 
витрат: захочеться чимось побалувати 
себе. Не відмовляйте собі у цьому за-
доволенні. 
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Дозвілля

Афіша заходів пивного 
клубу «Оболонь»

Пт 05.12 — ДискоЛихоманка 70-80-90-х 
Сб 06.12 — «Тільки Хіти». Дискотівка 
Нд 07.12— гурт «ВЕРЕМІЙ» (Київ). Melodic-heavy-

folk Презентація альбому «Вільна 
земля» 


