
Бесіда двох депутатів у кулуарах 
парламенту: 

— Ну як справи, Мішаня? 
— Ти знаєш, по-різному! Он ще 

кілька років тому я був у журналі 
«Форбс» на 14-му місці, потім на 19-
му, а зараз ось, слава Богу, на 8-му... 

— Бачу, потріпало тебе життя... 


За час першого у своєму житті  
відвідування батьківських зборів 
тато восьмикласника Петі Остап-
чука встиг відправити вже кілька 
SMS-повідомлень своєму нащадкові: 
«Прийду — вб’ю!», «Можеш запаку-
вати ноутбук у коробку!», «Почи-
най робити уроки з розрахунком до 
кінця навчального року!», «Синку, 
краще біжи, поки я додому не повер-
нувся!»... 


Нова мисливська байка: «Іду по 

місту, раптом бачу — сепаратист 
стоїть. Здоровий такий, зріст — три 
метри, не менше. Ну, я його голими 
руками і скрутив». 


Старість — це коли не можеш 

помити п’ятки в раковині. 


Аерозольний балончик осві-
жувача повітря з запахом морської 
хвилі визнаний найбільш читаною 
книгою Росії. 


Нове — це добре обколоте бо-

токсом старе. 


Після публікації американцями 
чергових знімків із космосу скуп-
чення російських військ на кордоні з 
Україною Путін наказав відвести їх у 
місця постійної дислокації, тому що 
російські військові не беруть участь 
у безкоштовних фотосесіях. 

Бабця в тролейбусі впівголоса 
декламує здоровенний уривок із 
«Онєгіна»... Приголомшені пасажи-
ри починають плескати у долоні. 
Старенька посміхається і видає: 

— Ось це пам’ятаю, а чого я в 
цей тролейбус сіла — хоч убий... Не 
можу згадати! 


Садомазохізм — це коли з віком 

людина звикає до роботи на дачі й 
починає отримувати від неї задово-
лення. 


Якщо ми з кумом добре погуляє-

мо, наступного ранку в нашому селі 
з’являється два «синіх чоловічки». 


— Проходь, почувайся як удома. 

Можеш пропилососити. 


Інспектори ДАІ — як собаки: 
не люблять різких рухів, кидають-
ся на п’яних і відчувають, коли вам 
страшно. 


— Ти плов умієш готувати? Кот-

летки смажиш? Може, хоч салатики? 
— Ну що ти до мене пристав?! Я 

непогано ставлю чайник! 


Уп’яте з музею викрадають 
«Чорний квадрат» Малевича! Й ось 
уже вп’яте сторож дядя Вася встигає 
до ранку відновити картину. 


Коли мій тато мив посуд, його 

засмоктав зливний отвір і випустив 
у сусідську ванну в той момент, коли 
там милася тітка Ніна. Принаймні 
так він сказав мамі. 


Перш ніж учити мене життю, 

покажіть свій «Сертифікат ідеаль-
ності». 

 ПОЛІТИЧНІ ПЕРЛИ

ОВЕН 
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У Львові туристи ласують 
шоколадним Путіним 
У Львові новий хіт продажу — шоколадного прези-
дента Росії Володимира Путіна розбирають швидше, 
ніж гарячі пиріжки. Кондитери відлили Путіна у 
тюремному вбранні з бомбою за спиною, а також в 
образі Наполеона — в трикутній шапці та гамівній 
сорочці. Макети фігурок розробляли скульптори. Є 
варіанти у білому та молочному шоколаді. Більша фі-
гурка — 250 грамів — коштує 65 гривень, а стограмо-
вого господаря Кремля можна з’їсти за 35. Шоколадні 
фігурки ледве встигають виготовляти. 

Кіт кинувся на захист 
малюка від злого собаки 
Кіт із каліфорнійського містечка Бейкерсфілд став 
справжнім героєм, захистивши дитину від розлю-
ченого пса. Випадок зафіксувала камера спостере-
ження, на кадрах видно момент нападу собаки на 
хлопчика. Пес схопив малого за ногу і почав тягти 
свою жертву по асфальту. Але домашній кіт, кличка 
якого лишилася невідомою, кинувся на собацюру і 
відігнав його від малечі. Попри блискавичну реак-
цію кота, малюк одержав важкі травми — в лікарні 
на прокушену ногу довелося накласти 10 швів. 

«З боку церкви ми просимо 
допомогти нам звільнити Україну 
від військових загарбників. Бог не 
може бути на стороні неправди, 
на стороні агресора. Тому перемо-
га буде на нашому боці. Згадайте 
Другу світову війну, коли весь світ 
встав проти Гітлера. Він був зни-
щений, незважаючи на військову 
міць. Тому Бог із нами, перемога 
буде за Україною». 

Михайло Денисенко-Філарет, 
Патріарх Української православної 

церкви Київського патріархату  

«У мене запитання до ниніш-
ньої влади: це що за бл****во? Чи 
ви зовсім подуріли, чи ви вороги? 
Як ви збираєтеся здолати терорис-

тів, коли ми їх затримуємо, а ви їх 
звільняєте?» 

Олег Ляшко, кандидат 
у Президенти 

«Господи, чому ти дав мені 
випробування спостерігати таку 
величезну кількість гнилі, яка по-
лізла сьогодні з усіх щілин? Наші 
громадяни вбивають один одного, 
а вони стоять у черзі на посади, 
крадуть, інтригують, сідають «на 
потоки» і «теми», солодко жеруть, 
спокійно сплять і ще встигають 
їздити на курорти. Це мерзота, 
яка буде стріляти нам у спини при 
першій-ліпшій нагоді. У нас війна. 
А у них усе добре. Вони гладко ви-
голені, ситі, утихомирені та корис-

туються дорогим одеколоном. Але 
від них пахне тліном». 

Борис Філатов, заступник голови 
Дніпропетровської ОДА 

з внутрішньої політики 

«Не греки були першими на те-
риторії Криму. Татари живуть там, 
починаючи з 13–14 століття. Вони 
і є корінним населенням Криму на 
цей момент. Якщо йти за логікою 
Путіна, треба нагадати, хто засну-
вав Москву. Це зробили київські 
князі. Тобто виходить, що укра-
їнці є корінним населенням Росії. 
Тому нам треба так само вимагати 
відстоювання там своїх прав і сво-
бод». 

Віктор Таран, політолог 

«Він психоло-
гічно дуже 

складна людина. 
У нього ніколи в 
дитинстві не було 
свого дому. А була 
в’язниця. Коли 
молодий хлопець 
виявляється по-
збавленим свобо-
ди, по мізках дає 
так, що рубець 
залишається на 
все життя... У 
якийсь момент я 
стала розуміти, 
що ми розбудо-
вуємо не країну, а 
в’язницю. Віктор 
Янукович вважав 
себе вище глави 
РФ Володимира 
Путіна». 

Ганна Герман, 
Партія регіонів 

Покладіться на везіння: зірки на вашому 
боці, й багато проблем вирішаться самі 
собою. Не варто обговорювати з кимось 
особисте: саме ви маєте вирішувати, що 
робити зі своїм життям. 

Несподівано допоможе людина, від ко-
трої, крім неприємностей, уже нічого не 
очікували. Вам зізнається у коханні той, 
до кого анічогісінько не відчуваєте, й від-
мову він сприйме болісно. 

Цього тижня не раз зміните думку, тож не 
поспішайте повідомляти про свої, здава-
лося б, остаточні рішення. Ви переду-
маєте, а ваш попередній «анонс» тільки 
призведе до незручної ситуації. 

Природжене вміння розбиратися в лю-
дях допоможе не помилитися, коли ви-
рішуватимете, варто почепити на ново-
го знайомого ярлик «друг» чи краще не 
поспішати. 

Сміливо беріться за найскладніші за-
вдання: те, що іншим здається «непід-
йомним», вам виявиться під силу. Левам 
нині до снаги й гори звернути. Матимете 
привід пишатися собою. 

Люди, які раніше розуміли вас із пів-
слова, тепер розгублені. Ви поводитесь 
егоцентрично, вимагаєте від близьких 
негайного виконання ваших забаганок, 
агресивно виказуєте невдоволення. 

Настрій нестабільний і змінюється по 
кілька разів за день. Мало кому вдається 
порозумітися з вами, а більшість узагалі 
уникає спілкування, боячись потрапити 
під гарячу руку. Контролюйте себе. 

Цього тижня без змін, але така стабіль-
ність вас швидше радує, ніж засмучує. 
Відпочинете душею у теплому сімей-
ному колі, насолоджуючись гармонією 
спілкування. 

Не ризикуйте. Наслідки несприятливих 
тенденцій будуть мінімальними, якщо 
виявите розсудливість й обережність, 
що притаманні вам від природи. Довіряй-
те тільки тим, хто ні разу вас не підвів. 

Ви надто легко втрачаєте душевну рів-
новагу, надто близько берете до серця 
дрібниці — саме це може зіпсувати ваш 
тиждень. Зніміть «похмурі» окуляри, 
усміхніться життю! 

Перш ніж братися за справу, добре по-
міркуйте, чи впораєтеся ви з нею само-
стійно. Навіть якщо вам обіцяють під-
тримку, найскладніші питання, ймовірно, 
доведеться вирішувати самотужки. 

Уникайте суперництва, не вступайте у 
конкурентну боротьбу без потреби. За-
раз ненайкращий час мірятися силами. 
Завдати удару може людина, підлості 
від котрої ви не очікували. 

ТЕЛЕЦЬ 

БЛИЗНЮКИ 

РАК 

ЛЕВ ВОДОЛІЙ 

СТРІЛЕЦЬ 

ТЕРЕЗИ 

ДІВА РИБИ 

КОЗОРІГ 

СКОРПІОН 

  АНЕКДОТИ НАРОДЖЕНІ З... ПІНИ ПИВНОЇ

м. Луцьк, вул. Коперника, 8а.  
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Дозвілля

Афіша заходів пивного 
клубу «Оболонь»

Пт 23.05 — «Лише Вершки: 1990-2014». Танці 
Сб 24.05 — URBAN PARTY. MC N.E.D (Raggasapiens) з 

презентацією альбому «Палає сонце». +Dj 
Shmelja, Dj Ostupuzz, WhataFunk. Jungle, 
funk. reggae, ragga, hip-hop, d’n’b, big beat 

Нд 25.05 — гурт «Yeganov Project» (Луцьк). Рок 


