
Допінг-тест голландського бі-
гуна показав, що це були найщас-
ливіші кілометри в його житті. 


Коли у дружини на обличчі 

півтонни косметики — це нічого, а 
коли у чоловіка на щоці трохи по-
мади — це кінець світу. 


«Землю — селянам! Фабри-

ки — робітникам! Мерседес — до 
під’їзду!» (П. Симоненко). 


— Мамо, дивись! Мені беге-

мотик у «Кіндері» попався! Мамо, 
чому ти плачеш? Мам, я скоро зна-
йду роботу і з’їду. Чесне слово! Ну 
ма-ам... 


Рибак-свідок стверджував, що 

злочинець, якого він помітив, мав 
чотири з половиною метри зросту 
і важив кілограмів зо триста. 


Моє життя нагадує мені кубик 

Рубіка: одну сторону ще якось так-
сяк складеш, ніби все рівно, але 
глянеш на решту три — а там по-
вний хаос. 


85-річний учасник передачі 

«Давай одружимося» вибрав саме 
ту бабцю, яка вміє робити уколи. 


Заснула в трамваї. Прокидаю-

ся, розумію, що підклала руки під 
голову і примостила її у сусіда на 
колінах. Стало соромно, гарячково 
думаю, як би непомітно піднятися 
й вислизнути. Мабуть, чоловік по-
бачив, що я прокинулась, і сказав 
із посмішкою: 

— Та ви спіть, спіть, я свою зу-
пинку ще хвилин десять тому про-
їхав. 

Мої сусіди по дачі називають 
дитячу кімнату своїх двох синів 
дуже влучним словом — «синар-
ник»... 


Якщо вам не пощастило з 

дружиною, пам’ятайте, що є інші 
жінки. Якщо вам пощастило з дру-
жиною, пам’ятайте, що є інші чо-
ловіки. 


Люди, які роблять ранкову за-

рядку, вмирають у сто разів рідше 
за інших. Тому що їх у сто разів 
менше, ніж інших. 


Кіт Василя Вiрастюка перед 

приходом господаря переклеїв 
шпалери і заново обтягнув пуф. 


Погода стоїть чудесна. Легкий 

квітневий вітерець ласкаво тріпає 
за вікном арматуру. 


Прийшла додому, сумна, втом-

лена, загорнулася в плед, відкрила 
пляшечку коньячку... Потім мене в 
цьому пледі в трьох нічних клубах 
бачили. 


Жінки закохуються в те, що 

чують, а чоловіки — у те, що ба-
чать. Тому жінки фарбуються, а 
чоловіки брешуть… 


У суді слухається справа про 

розлучення. Дружина: 
— Я вимагаю, щоб нас розлу-

чили: чоловік без мого відома про-
дав усі каструлі, а гроші пропив. 

Чоловік: 
— Я теж прошу нас розлучити: 

пропажу каструль ця «ідеальна» 
господиня виявила тільки на 16-й 
день! 
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В Індії зірвали весілля 
хлопця з коброю 
Житель штату Уттар-Прадеш на півночі Індії 
спробував одружитися з коброю. 27-річний Сандіп 
Патель був переконаний, що кобра в минулому 
житті була красивою дівчиною, а тепер закохалась 
у нього. На церемонію одруження, яка проходила 
в одному з місцевих храмів, прийшло понад 12 ти-
сяч осіб. Проте весілля було зірване співробітни-
ками поліції. Поліцейські затримали нареченого за 
порушення громадського порядку. Правоохоронці 
викликали підкріплення, щоб розігнати гостей. 

Трійнята з Бразилії вийшли 
заміж в один день 
Сестри-трійнята Рафаела, Рошель і Тагіан Біні 
з бразильського міста Пасу-Фунду вийшли 
заміж в один день, провівши спільну весільну 
церемонію. 29-річні наречені були одягнені в 
майже ідентичні весільні сукні та віддали пере-
вагу однаковим зачіскам і макіяжу. Їхні женихи 
також вдягнули однакові костюми і зробили 
схожі зачіски. Як розповіли чоловіки трійнят, 
вони боялися переплутати майбутніх дружин 
біля вівтаря, проте їм вдалося цього уникнути. 

«Зараз олігархи намагаються на-
садити на нове покоління звичні їм 
старі традиції. Які у них при цьому 
прізвища, зовсім неважливо». 

Мустафа Найєм, нардеп
 
«План Путіна — увійти в підруч-

ники історії як той, хто розвалить 
Європу». 

Юрій Луценко, лідер фракції «Блок 
Петра Порошенка» 

 
«Поки Європа кидає Україні 

«маленькі шматки», яких ледве ви-
стачає для виживання, Путін отри-

мує всі переваги, випереджаючи всіх 
і вибираючи між гібридною війною 
та гібридним миром. У цій ситуації 
Україна та її союзники встигають 
лише реагувати, а тим часом падіння 
України все прискорюється». 

Джордж Сорос, американський 
фінансист і мільярдер 

 
«КПУ навіть компартією була. 

Це партія російського реваншу в 
чистому вигляді, слово «комуніс-
тична» в її назві для краси, а Ленін, 
пам’ятники якому так ревно охоро-
няли комуністи, був для них симво-

лом не ідеології, а окупації». 
Віталій Портников, журналіст, 

громадський діяч 

«Вгадайте, що за країна? Вже 
більше року її громадяни не помі-
чають, що їхня держава поводиться 
щодо кримських татар за прикла-
дом гітлерівського рейху, призна-
чивши цей народ на роль колектив-
ного ізгоя. Причому так чинять не 
лише представники (прихильники) 
влади, але і її противники». 

Айдер Муждабаєв, російський 
журналіст 

«Мене від-
в е р т о 

дратує постійна 
мантра уряду «У 
нас війна» і по-
дальше пояснення 
цим усієї бездіяль-
ності. Ізраїль був 
створений май-
же 67 років тому. 
67 років війни. І 
жоден прем’єр-
міністр не доду-
мався казати, що 
«У нас війна, і ми 
не можемо про-
водити реформи». 
У нас ми бачимо 
планомірне роз-
крадання і руйну-
вання держави під 
девізом «Війна все 
спише». 
Борислав Береза, 

нардеп 

Овни вкотре забувають про те, що 
кожен має право на власну думку, й 
тиснуть на близьких, вимагаючи безза-
перечного визнання їхньої правоти. Це 
вже авторитаризм. 

Цього тижня розвиток подій вимага-
тиме від Тельців швидкої реакції. Хто 
довго топтатиметься на місці, розмір-
ковуючи, не встигне вскочити у потяг 
удачі. 

Зняти напруження і втому Близню-
кам допоможуть рідні стіни. Домашні 
огорнуть вас увагою й турботою. На-
солоджуйтеся гармонією та родинним 
затишком. 

Раки схильні сумніватися в собі й дов-
го вагаються, роблячи навіть найпро-
стіший вибір. Та цього тижня відкиньте 
сумніви й дійте. Все неодмінно вдасть-
ся! 

Чиніть так, як підказують вам розум та 
серце. Не довіряйте порадам, які сипа-
тимуться на вас із усіх сторін цілими 
мішками. Це ваше життя, і саме вам 
вирішувати. 

Хаотичний тиждень. Водоліїв закру-
тить у вирі подій. Але це буде радісне 
сум’яття. Насолоджуйтеся насиченим 
життям, вдихайте весняне повітря на 
повні груди. 

Старайтеся спиратися більше на здо-
ровий глузд і тверезий розрахунок, а 
не на миттєвий порив почуттів. Існує 
небезпека необдуманим вчинком пе-
рекреслити всі свої досягнення. 

Цього тижня Терезам варто розра-
ховувати тільки на себе. Ті, на кого 
звикли покладатися, можуть підвести. 
Згадайте народну мудрість: «Хочеш 
зробити добре — зроби сам». 

Не соромтеся попросити про допомо-
гу: на те вони й друзі, щоб виручити 
у скрутну хвилину. Це тільки зміцнить 
ваші стосунки. Добре, коли є плече, на 
яке можна спертися. 

Темна хмара нависає над вашими сто-
сунками із рідними. Щоб встановилася 
хоча б хитка рівновага, Рибам дове-
деться докласти великих зусиль. Ідіть 
на компроміси. 

Не хапайтеся за десять справ одно-
часно. Зосередьтеся на якійсь одній. 
Інакше жодної не доведете до кінця. 
Послідовність — лейтмотив тижня для 
Козорогів. 

Скорпіонів аж розпирає від енергії. 
Якщо не знайдете, куди її з користю 
спрямувати, з усіма пересваритеся. 
Таке виверження внутрішнього вулка-
на загрожує вам зіпсутими стосунками.
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Дозвілля

Афіша заходів пивного 
клубу «Оболонь»

Пн 13.04 — Святкові Великодні танцульки 
Пт 17.04 — «Лише вершки 1990-2015». 

Дискотівка 
Сб 18.04 — гурт «РЕЗУС БЛЮЗ» (Луцьк). 

Джаз-поп-рок. Акустика 
Нд 19.04 - РОКотека 


