
У середньому дитина посміха-
ється 400 разів на день, а дорос-
лий — 17. Пропоную прямо зараз 
посміхнутися, щоб зіпсувати тим 
нудним соціологам статистику. 


Онуки лікаря вже тиждень не 

можуть прочитати, що написано в 
заповіті. 


Дві блондинки: 
— У тебе який зір?
— Мінус п’ять. 
— Холодно, напевно... 


Сказав Бог людям: «Плодіться і 

розмножуйтеся!». А китайцям по-
вторив три рази. 


Зарплата дружини — це її 

зарплата! А зарплата чоловіка — 
це бюджет сім’ї... 


Султан Брунею, беручи участь 

у шоу «Холостяк», не зміг визначи-
тися з вибором і взяв оптом. 


Археологи виявили кістяк ма-

монта на глибині 30 метрів. Це ще 
раз доводить, що мамонти жили в 
норах. 


Відмінники! Завжди давай-

те списувати вашим трієчникам. 
І тоді, можливо, у майбутньому 
вони візьмуть вас на роботу. 


Записка чоловікові: «Сашко, 

забери сина з дитсадка! P. S. Він сам 
тебе впізнає!». 


Дочка начальника міліції при-

ходить до батька: 
— Тату, я вагітна. А ось список 

підозрюваних. 

Альпініст упав у прірву. Його 
друзі кричать: 

— Ваню, ти живий?! 
— Так. 
— Руки цілі? 
— Цілі. 
— Ноги цілі? 
— Цілі. 
— То піднімайся! 
— Не можу! 
— Чому? 
— Я ще лечу! 


Собака, який живе біля кіоску 

шаурми, бігає швидше за гепарда. 


У Кременчуку пенсіонери по-
били озброєну групу грабіжників, 
які хотіли увійти до приміщення 
«Дельта Банку», оминувши чергу. 


— Чому всі звуть тебе Блискав-

кою? 
— Бачиш цей брутальний 

шрам на шиї? 
— Так. 
— Я отримав його, коли засті-

бав пуховик. 


Ознака розвиненої країни — 
новини про свої проблеми. Озна-
ка відсталої країни — новини про 
проблеми розвинених країн. 


— Що найважче в українських 

реформах? 
— Відірвати свиней від корита! 


— Абраме, вчора в оперно-

му театрі я бачив вашу дружину. 
Вона так кашляла, що усі на неї 
озиралися. У неї що, хронічний 
бронхіт? 

— Ні, у Сарочки просто нова 
сукня. 
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Рокфеллеру вшосте 
пересадили серце 
Американському мільярдерові Девіду Рокфелле-
ру вшосте успішно провели операцію з пересад-
ки серця. Трансплантація тривала шість годин і 
пройшла в маєтку бізнесмена. Вперше Рокфеллер 
переніс таку операцію в 1976 році. Після проце-
дури 99-річний бізнесмен дозволив журналістам 
поставити кілька запитань. «Кожного разу, як 
отримую нове серце, я відчуваю заряд енергії і 
життя», — сказав Рокфеллер і пожартував, що має 
намір дожити до 200 років. 

Бодибілдер перетворився 
на справжнього «Халка» 
Щоб стати схожим на свого кумира Халка, 
25-річний хлопець Ромаріо Дос Сантос Алвеш 
із Бразилії пішов у тренажерний зал. Через 
якийсь час молодик почав використовувати 
синтол. Завдяки цій речовині Ромаріо став во-
лодарем величезних рук об’ємом 63,5 санти-
метра, проте потім у нього виникли серйозні 
проблеми зі здоров’ям, через які він мало не 
втратив обидві руки. Лікарям вдалося вряту-
вати йому кінцівки, викачавши з м’язів синтол. 

«Будь-які спроби приватизації 
перемоги Російською Федерацією є 
не просто викривленням історії, а 
знущанням над пам’яттю мільйонів 
українців, які поклали своє життя 
в цій страшній війні, які боролися 
з нацизмом. Боролися разом із ро-
сіянами, хоча зараз Росія бореться 
проти України». 

Арсеній Яценюк, Прем’єр-міністр 
України

 
«Спроба роззброєння «Правого 

сектору» є ще одним підтверджен-
ням ціни слова Петра Олексійовича 

Порошенка. Обіцяти одне, а робити 
зовсім інше — це фірмовий стиль 
його поведінки. Але найцікавіше, 
що якщо весь час намагатися зайти 
іншим за спину, то рано чи пізно 
вийдеш на самого себе. Брехня і 
фальш завжди призводять до фіас-
ко». 

Борис Філатов, нардеп
 
«Депутати-прогульники дістали! 

Тягти свої дупи до теплих морів під 
час сесійного тижня — свинство». 

Семен Семенченко, нардеп

 
«Замість того, щоб сприяти тим, 

хто воює добровольцями, та інте-
грувати їх у ЗСУ на прийнятних 
умовах, Порошенко знищує право 
українців себе захищати». 

Олег Ляшко, нардеп
 
«У нас у країні не буде олігархів. 

Усі олігархи повинні бути відсторо-
нені від влади і стати представника-
ми, якщо вони є конкурентоспро-
можними, великого бізнесу». 

Петро Порошенко, Президент 
України

«Я б назвав це першим 
серйозним кроком 

до правди і справедливос-
ті щодо того, хто боровся у 
Другій світовій війні та що 
перемоги без України ніколи 
би не було. І нехай Володи-
мир Володимирович Путін 
читає енциклопедії та істо-
рію». 

Арсеній Яценюк, Прем’єр-
міністр України  

Один із тих нудних і наповнених моно-
тонною рутиною тижнів, які, здається, 
тягнуться нескінченно. З іншого боку, 
цей ненав’язливий ритм вам навіть по-
добається. 

Спілкуватися Тельцям стає все важче:  
співрозмовники не обтяжують себе на-
віть намаганням вдати, що готові ви-
слухати ваші доводи. І це вас дратує. 
Тримайте емоції під контролем. 

Не дозволяйте образливим словам 
злетіти із ваших вуст у суперечці з 
рідними чи друзями, інакше можете 
боляче ранити близьку людину в саме 
серце. І ще питання, чи вам пробачать. 

Раки вимотують собі душу через най-
менші промахи, про які багато хто на-
віть не задумувався би. Не зациклюй-
теся на незначних невдачах, повірте у 
себе та власні сили. 

Цього тижня Леви почуватимуться не-
впевнено, що для них велика рідкість. 
Не беріть на себе зобов’язань, якщо не 
зможете їх виконати. Самооцінку підні-
ме спілкування з протилежною статтю. 

В особистому житті не дозволяйте гні-
тючим спогадам диктувати ваші вчин-
ки. Живіть сьогоднішнім днем, не до-
зволяйте минулому зруйнувати ваше 
майбутнє. 

Сконцентруватися Стрільцям буде не-
просто. Вас увесь час відволікатимуть. 
Обмежте тайм-аути на каву і розмови, 
якщо не хочете до кінця тижня загруз-
нути у недороблених справах. 

Цього тижня Терезам буде важче підко-
рятися чиїйсь волі, виконувати просьби 
та завдання. Тож не беріть на себе ба-
гато зобов’язань, якщо не збираєтеся 
всього цього робити. 

Якщо у вас виникнуть сумніви, не со-
ромтеся спитати поради у старших ро-
дичів чи досвідченіших друзів. Народна 
мудрість «Одна голова — добре, а дві 
— краще» спрацьовує стовідсотково.

Риби налаштовані цього тижня по-
бойовому. Нема таких перешкод, які 
би ви не змели на своєму шляху. Тако-
му ентузіазму можна тільки позаздри-
ти. Дуже плідний період. 

Причиною проблем у сім’ї може стати 
ваша дратівливість. Щоб зберегти мир 
і спокій, будьте стримані у виявленні 
своїх емоцій: бережіть нерви тих, хто 
вам дорогий. 

У Скорпіонів цього тижня може ство-
ритися враження, що їх намагаються 
втягнути у сварку, провокують, поводя-
чись підкреслено виклично. Постарай-
теся залишатися миролюбними. 
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Дозвілля

Афіша заходів пивного 
клубу «Оболонь»

Пт 08.05 — «Тільки Хіти». Танці 
Сб 09.05 — Ретро-Танці 
Нд 10.05 — гурт «The CRABS» (Рівне). 

Glam-funk-rock


