
Повзе п’яний навколо колодя-
зя і бурмоче:

— Якщо через п’ять хвилин 
цей паркан не скінчиться, треба 
буде перелазити.


Вирішив налагодити відносини 

з тещею, замовивши їй по Інтерне-
ту гарну сукню, але, як на зло, вона 
прокинулась якраз у той момент, 
коли я вимірював її рулеткою... 


— Дивися, вона мені підмор-

гує! 
— Це таргани в її голові лаго-

дять жалюзі. 


Сказав молодшому братові, що 
батьки купили його у циган, на що 
отримав відповідь: «Слава Богу, ти 
все-таки не мій брат».


— Та навіщо тобі робоча віза? 

Їдь у Нью-Йорк за туристичною, 
знайдеш квартиру, роботу. Якщо 
погано знаєш мову, на Брайтоні 
допоможуть. А свій закордонний 
паспорт потім можеш викинути. 
Ну прострочив візу, нічого страш-
ного. Всі так роблять. Живуть собі 
в Нью-Йорку і нічого, нормаль-
ненько.

— Скажіть, а ви дійсно консул?


Випрошуючи у сусіда на кілька 
годин дриль, треба бути готовим 
до того, що цей нероба буде три 
роки клянчити її назад. 


Лише жінка може сказати своє 

остаточне і безповоротне «Може». 


Цікаво, скільки калорій спа-
люється, коли дивишся на себе в 
дзеркало і тяжко зітхаєш? 

Ішачив півроку. Назбирав 
грошенят. Купив у фірмовому ма-
газині сорочку. Прийшов у ній у 
ресторан. А там із такої тканини 
серветки шиють... 


Чоловік приходить додо-

му з роботи, дружина сидить за 
комп’ютером і запитує його, не 
обертаючись: 

— Коханий, хочеш щось пере-
кусити? 

— Так, кабель від Інтернету... 


Ось так завжди: тільки звик-
неш до людини, а вона вже вихо-
дить на наступній зупинці... 


Пішла купувати сукню, не 

влізла. Засмутилася і купила торт...
Вліз, падлюка! 


Полицю прибити і сусіда мож-

на попросити. А ось накричати, 
що криво прибита, — тут чоловік 
потрібен! 


Ознакою кар’єрного росту в 

нашій фірмі є не розмір заробіт-
ної плати, а те, що тебе перестають 
«запрошувати» на розвантаження 
оргтехніки та двадцятилітрових 
бутлів води для офісних кулерів. 


Іду з магазину. «Хом’ячу» ря-

жанку і булку на ходу... Всі див-
ляться на мене, як на іноплане-
тянина. А йшов би, як завжди, з 
пивом та сигаретою, то ніхто би й 
уваги не звернув... 


— Ваша думка дуже цінна. На-

стільки цінна, що я настійно ра-
джу зберегти її при собі й ні з ким 
нею не ділитися. 
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Мільярдер подарував 
євроканікули 6,5 тисячі 
працівників 
Китайський мільярдер вивіз на канікули в Париж 
і на Лазурний берег майже 6,5 тисячі співробіт-
ників своєї компанії. Глава Tiens Group Company 
57-річний Лі Цзиньян забронював 140 готелів у 
столиці Франції та 4760 номерів у 79 готелях у 
Каннах і Монако. Поїздка була приурочена до 
20-річчя компанії. На цей захід, за попередніми 
даними, багатій витратив 33 млн євро. 

Руфери видерлися на 
660-метрову висоту 
Екстремали Віталій Сакалов та Вадим Махо-
ров вилізли на другу найвищу у світі будівлю 
та зробили на шпилі вражаюче відео-селфі. 
Без захисного обладнання та допомоги двоє 
руферів піднялися на висоту ще не до кінця 
добудованої Шанхайської вежі. На шпилі бу-
дівлі вони сфотографували себе за допомогою 
палиці для селфі, показавши своїм шану-
вальникам запаморочливий індустріальний 
пейзаж — місто з висоти 660 метрів. 

«Співпраця Гітлера і Сталіна 
не врятувала Радянський Союз від 
агресії, а народи СРСР — від необ-
хідності платити людськими жит-
тями за дружбу цих божевільних 
маніяків, яким хотілося поділити 
світ на двох». 

Петро Порошенко, Президент 
України

 
«Поведінка та мотивація агре-

сорів у всі часи приблизно однакова 
— жага влади та бажання перена-

правити внутрішню агресію всере-
дині своєї країни назовні, тому що, 
якщо цього не зробити, внутрішня 
сила завжди змете свого фюрера. 
Тиранії закомплексованих фюрерів 
падають завжди. Це лише питання 
часу». 

Олександр Турчинов, глава РНБО

«Польський інтерес полягає в 
тому, щоб Україна не стала Росією».

Броніслав Коморовський, 
президент Польщі

 «Поки політики жують соплі, 
ця країна не просто потребує звіль-
нень і посадок. Вона потребує роз-
стрілів». 

Борис Філатов, нардеп
 
«Володимир Путін не збираєть-

ся йти зі сходу України. А так звані 
«ДНР» та «ЛНР» йому на фіг не по-
трібні. Йому потрібна Україна». 

Ілля Пономарьов, депутат 
Держдуми 

 

«Ми заявляємо, 
що мінські 

угоди — не ресторан-
не меню, тож Росія не 
може сама вирішувати, 
які умови їй виконува-
ти, а які ігнорувати». 

Джеффрі Пайєтт, 
посол США в Україні

Настрій цього тижня в Овнів перемін-
ливий, тож стримувати емоції, особли-
во стосовно близьких, їм буде важко. 
Пам’ятайте народну мудрість: іноді 
краще промовчати. 

Складний тиждень. Ламатимете голо-
ву над тим, якою є причина сварок і 
вдома, і на роботі. Не звинувачуйте в 
усьому себе: не тільки у вас нема ян-
гольських крил за плечима. 

Все, що від вас вимагається цього тиж-
ня, — діяти, не відкладаючи на завтра 
те, що можна зробити сьогодні, та не 
лінуватися, навіть якщо канапа тягне 
магнітом. 

Якщо зосередитеся на роботі, то 
швидко впораєтеся з найскладніши-
ми завданнями. Можна покладатися 
тільки на себе. Половинка випробовує 
вашу терплячість. 

Головне для Левів цього тижня — не 
робити поспішних висновків і необду-
маних кроків, про які пізніше доведеть-
ся пошкодувати. Не поспішайте попе-
ред батька в пекло. 

Поступово ситуація змінюється. При-
кро, та не в кращий бік. Водолії стають 
дратівливими, різкими, огризаються на 
зауваження. Не будьте налаштовані 
так войовниче: навколо не вороги. 

Ви зверхньо ставитеся до будь-чиїх 
підказок і порад, а дарма. Невдовзі 
пошкодуєте, що були надто самовпев-
нені. Згадайте приказку: «Одна голова 
— добре, а дві — краще». 

Тиждень обіцянок, яких ніхто не зби-
рається дотримуватися, та розмов, 
котрих хочеться уникнути. Не відмов-
ляйте тому, хто попросить вас про до-
помогу. 

Пора відверто поговорити з людиною, 
порозумітися з якою останнім часом не 
виходило. Спробуйте «поремонтува-
ти» зруйновані між вами мости. 

Близькі готові підтримати вас у будь-
чому, навіть якщо ви самі не надто 
впевнені у майбутньому успіху. У вас 
вірять, тож повірте і ви у свої сили. Все 
обов’язково вийде! 

Близькі втомилися потурати вашим при-
мхам і заплющувати очі на ексцентричні 
витівки, тому будьте готові почути про 
себе багато нового. Причому ліпше не 
огризатись, а зробити висновки. 

Скорпіонам цього тижня щастить. Тож 
не бійтеся ризикнути, сміливо круто-
ніть колесо фортуни! Представники 
знака сповнені сил й зовсім не відчува-
ють навантажень. 
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Дозвілля

Афіша заходів пивного 
клубу «Оболонь»

Пт 15.05 — Українська Дискотівка 
Сб 16.05 — Камеді-шоу «ШТУРВАЛ». За участі 

КВН-команд: «Отдыхаем Вместе» 
(Хмельницький) та «Збірна Бувших» 
(Рівне) 

Нд 17.05 — Ритмотека


