
Гарні нігті для жінки — це все 
одно, що для чоловіка титанові дис-
ки. 


Сьогодні на заправку зайшов 

чоловік, купив пачку соняшниково-
го насіння та з полегшенням видав: 
«Усе, тепер у машині буде тихо». 


— Я тебе кохаю! 
— Скільком дівчатам ти це ска-

зав? 
— Усім! 
— Всім? 
— Так, я всім дівчатам кажу, що 

тебе кохаю! 


Лист Путіну: «Володимире Во-
лодимировичу, я знаю, як ви лю-
бите обіймати пухнастих звіряток. 
Упевнений, і я вам сподобаюся. До 
зустрічі. Ваш песець». 


У понеділок завжди почуваюся 

Робінзоном Крузо: дуже сумую за 
п’ятницею. 


Вчора був пограбований магазин 

«Все для риболовлі». Судячи з укра-
деного, грабіжники йдуть на ляща. 


Дівчина, яка переїла повітряної 

кукурудзи, луснула у солярії. 


У жінок є ген, який штовхає їх 
перевіряти сумісність із партнером 
по гороскопу. Від цього не сховати-
ся, не втекти. 


Нові цигарки «Конопелька»: по-

говори з Мінздоров’я особисто! 


Розібрав, почистив і зібрав миш-
ку. Дійшов висновку: котрась із гру-
дочок бруду мала важливу функцію.

Оголошення по радіо: «Шановні 
городяни! З міського зоопарку втік 
єнот. Усім, хто бачив єнота, терміно-
во заплатити в касу зоопарку 5 гри-
вень». 


— Тату, я посиджу за компом? 
— Звичайно... Тільки не вмикай. 


Із резюме на посаду бухгалтера: 

«У разі раптової перевірки готова 
з’їсти всю документацію». 


Актуальний зимовий девіз: «До-

мінуй. Кашляй. Заражай». 


— Мені потрібно знати, яка саме 
змія вас вкусила, щоб призначити 
вам правильний антидот. Можете 
описати її? 

— Можу, змія була схожа на злу 
мотузку! 


Обожнюю читати гороскопи: це 

єдине місце, де у мене є гроші, цікаві 
подорожі й ідеальні романтичні сто-
сунки. 


Як назвати жінку, яка прагне 

дарувати щастя багатьом чоловікам 
замість того, щоб отруювати життя 
одному? 


Напис «Обережно, злий собака» 

— це ніщо в порівнянні з людськими 
черепами на частоколі. 


Водій БелАЗа дивиться на до-

рожні знаки просто з цікавості. 


Я в дитинстві спала на двоярус-
ному ліжку, причому на другому по-
версі. Тому «підліжкових» монстрів 
не боялась. «Якщо що, — думала 
собі, — наїдяться і сестрою». 
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Санта-Клаус розмалював 
себе різдвяними тату 
У Бразилії Санта-Клаусом працює 59-річний 
Вітор Мартінс, 94% тіла якого вкриті ново-
річним татуюванням. У нього є звичні для 
персонажа пишна біла борода, червоний 
костюм і шапка. Втім, по всьому тулубу й кін-
цівках намальовані різдвяні олені, новорічні 
подарунки та побажання щасливого Різдва. 
Вітор працює Сантою в торговельному центрі 
15 років. Перед роботою він одягає білі рука-
вички, аби приховати розмальовані долоні. 

Вулицями болгарської Варни 
бігає смарагдовий кіт 
Поява зеленого кота на вулиці в болгарському місті 
Варна викликала чималий подив серед місцевих жи-
телів. Спочатку народ висунув припущення про дивну 
мутацію. Потім підключилися захисники тварин, які 
підозрювали жителів міста у жорстокому поводженні 
із хвостатим. Люди намагалися знайти винуватців зло-
чину, котрі, за їхнім припущенням, пофарбували кота в 
насичений смарагдовий колір. Виявилося, що чотири-
лапий просто любить спати в купі зеленої порошкової 
фарби в одному з варненських гаражів. 

«Хрещення київського кня-
зя-вікінга Володимира в давньо-
грецькому місті Херсонесі. Слабке 
обґрунтування претензій Москви 
на Крим». 

Карл Більдт, екс-міністр закор-
донних справ Швеції, про те, що 

хрещення київського князя Воло-
димира в Херсонесі не може бути 

обґрунтуванням анексії Криму 

«Я б хотів, щоб керівництво 
фракції БПП пояснило суспіль-
ству публічно: чому директор кол-
госпного ринку, якого вони зроби-
ли депутатом, загордився так, що 

яловиче-ковбасні пики можуть 
застосовувати базарні методи до 
людей, що змінили історію?» 

Борис Філатов, нардеп, про бійку 
в Раді 

«Хочеться, щоб ляльководи 
у ВР зрозуміли, що відбувається. 
Можна і трибуну заблокувати, і в 
морду декому дати, і людей під Раду 
привести. Але ми ще намагаємося 
змінювати ситуацію у парламенті і 
в Україні в законному руслі. Якщо 
вони не розуміють цього, тоді їх 
похмілля буде вкрай болючим». 

Борислав Береза, нардеп

«Господи, яка ж у нас величез-
на країна і як багато дурнів! Влада 
у нас найчастіше погана й у Вінни-
ці в конфлікті великого розуму не 
проявила. Але це ж не привід на-
стільки не дружити з головою. Це 
українські патріоти? Поставили 
себе на один рівень із «народним» 
губернатором Слов’янська По-
номарьовим та іншими урками? 
Міняйте владу, міністрів, міліцію, 
суддів... Але робіть це, не піддаю-
чись тактиці й емоціям ідіотів!» 

Арсен Аваков, міністр МВС, про 
протести у Вінниці 

«Я принципово не зміг проголо-
сувати за цей склад Кабміну. 

Точніше — за Міністерство інформа-
ційної політики. У підсумку парла-
мент проголосував за кота в мішку, 
знаючи лише те, що комусь знадо-
билося міністерське крісло. І цей 
«хтось» це крісло отримав. А заодно 
звалив на бюджет необхідність году-
вати черговий табун дармоїдів». 

Дмитро Тимчук, 
нардеп 

Спілкуйтеся з тими, кого вам приємно 
бачити поруч. Натомість із людьми, котрі 
викликають у вас антипатію, намагайте-
ся не перетинатися: можуть зіпсувати 
вам настрій. 

Упіймавши хвилю успіху, головне — зу-
міти на ній втриматися. Й Тельцям дове-
деться застосувати усю свою «серфер-
ську» вправність, щоб не шубовснути у 
воду. 

Не сплутайте власні думки із нав’язаними 
вам чужими, довіртеся поклику свого 
серця. Почніть цеглинка за цеглинкою 
зміцнювати своє хитке щастя, адже саме 
ви є виконробом на його будівництві. 

На душі лежить тягар? Не носіть усе в 
собі, поділіться наболілим із тими, кому 
не боїтеся розкрити своє серце. От поба-
чите, одразу полегшає! Можете поклас-
тися на рідних і друзів. 

Цього тижня Левам не під силу впора-
тись із усім, що звалилося на їхні могутні, 
та все ж не всесильні плечі, самостійно. 
Не гордуйте опертися на підставлене 
дружнє плече. 

У Водоліїв цього тижня гострі напади 
індивідуалізму та відлюдькуватості. Хо-
четься сховатись у свою «броньовану» 
мушлю й не показуватися звідтіля. Та 
довго на самоті ви не витримаєте. 

Останнім часом недоліки половинки для 
вас усе більш помітні. Можливо, не варто 
гіперболізувати чийсь не зовсім рівний 
ніс і звичку гризти нігті, коли й самі не є 
ідеалом? 

Можливо, не надто благородне почуття 
праведної помсти захопило вас настіль-
ки, що вся енергія витрачається тільки 
у цьому напрямку. Плюньте на це все. 
Будьте вищими за ту людину. 

Отримаєте шанс зіжмакати стару сто-
рінку свого життя, зіпсовану прикрою 
помилкою, й розпочати усе із білого 
аркуша. Головне — не бійтеся зробити 
перший крок. 

Цього тижня зазвичай упевнені у собі 
Риби потерпають від «інфляції» почуття 
власної значущості. Найкращі ліки від за-
ниженої самооцінки — вечір, проведений 
у веселому колі друзів. 

Дозвольте собі нарешті трохи розсла-
битися! Скиньте зі своїх потомлених 
плечей непідйомний вантаж відповідаль-
ності та переживань за всіх і усе. Бо в 
такому режимі довго не протягнеш. 

Найкраще вирішувати проблеми всією 
сім’єю за кухонним столом. Рідні й до-
брим словом розрадять, і розв’язання 
колективно швидше знайдеться. Будьте 
певні: вас підтримають. 
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Дозвілля

Афіша заходів пивного 
клубу «Оболонь»

Пт 12.12 — «Танці на палубі Кораблика». Від 60-х 
і до сьогодні 

Сб 13.12 — гурт «ОЧЕРЕТЯНИЙ КІТ» (Вінниця). 
Маза-Хата-Рок 

Нд 14.12 — РОКотека 


