
На обличчях деяких жінок не 
завадило б повісити табличку «По-
фарбовано!». 


Машиніст потяга Hundai про 

всяк випадок возить із собою вело-
сипед. 


Досвідчений дояр може надоїти 

трохи молока навіть під час рукос-
тискання. 


Повне підкорення — це коли ти 

зранку першочергово йдеш не в ту-
алет і навіть не у ванну вмиватись, а 
на кухню — насипати їсти коту. 


Собака робить «Гав-гав», кішка 

робить «Няв-няв», корова робить 
«Му-у-у». Влада нічого не робить. 


Дзвоню чоловіку. Зробила п’ять 

дзвінків... Слухавку не взяв. Пишу 
SMS: «Ваню, я подряпала твою ма-
шину». І опа-а-а! — через сім хвилин 
у мене вже 113 пропущених! 


Україна. Автобус. До самотньої 

втомленої жінки звертається чоло-
вік: 

— Dodе pа? 
Все золото світу не сяє яскраві-

ше, ніж вона в цю мить! Француз! 
Справжній француз у її житті! Кі-
нець сірим будням! Прощайте, укра-
їнські чоловіки зі своїми хокеями, 
рибалками та розкиданими шкар-
петками! Тепер будуть шампанське і 
танго біля підніжжя Ейфелевої вежі. 
І, зрозуміло, «Шанель»! Але! Але 
треба ж щось відповісти: 

— Пардон, мсьє! Кес ке се? 
— Автобус, кажу, до депа йде? 

Кумедні записи в шкільних що-
денниках: 

• «Батьки! Підстрижіть свою ди-
тину. Хочеться подивитися їй в очі».

• «Абсолютно не знає Шевченка! 
Шановні батьки, прошу познайоми-
ти!» 

• «Приніс горілку — зірвав пе-
драду». 

• «Дожартувався на уроці фіз-
культури зі штангою. Терміново за-
йдіть до фізрука в лікарню». 

• «Не здав гроші на сніданки 
класному керівнику!» 

• «Постукав у двері кабінету за-
вуча умовним стуком фізрука». 

• «Розмовляв на уроці співу, гру-
біянив учителю, що це реп». 


Реальні написи в маршрутках: 
• «10 хвилин страху — і ви вдома. 

Вартість атракціону — 2 гривні»;
• «Тихіше кажеш — далі їдеш!»;
• «Водій не восьминіг — усім від-

разу здачу дати не може»; 
• «Закрий, як двері свого холо-

дильника» (на дверях усередині);
• «Книга скарг — у наступній ма-

шині»; 
• «Місця для 90-60-90» (біля 

місць поряд із водієм); 
• «Не грюкайте дверима — водій 

лякається!»; 
• «Зупинка «десь тут» буде «десь 

там»!». 


Шановні сусіди, якщо вам подо-
бається пісня — стукніть один рaз 
по батареї, якщо ні — два рази. На-
ступний трек — три рази. 


Ще десять років таких цін і зарп-

лат — і замість перепису населення 
буде перекличка. 

 ПОЛІТИЧНІ ПЕРЛИ
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У Відні відкрилося «котяче» 
кафе 
У Відні відкрилося перше «котяче» кафе, де 
відвідувачі можуть випити кави, граючись із 
пухнастиками. У кафе Neko (з японської — «кіш-
ка») клієнти можуть погладити кішок і пограти 
з ними. Всього тут п’ять тварин — Соня, Томас, 
Моріц, Лука та Момо. Всіх їх узяли з притулку. 
Заклад відкрила жителька Відня, 47-річна Такако 
Ішіміцу, яка переїхала з Японії. Каже, мала за 
мету порадувати людей, які не можуть тримати 
вдома котів через роботу або алергію. 

Ісландія шукає собі нову 
назву 
В Ісландії оголосили конкурс на нову назву для краї-
ни. Всі охочі можуть на спеціальному сайті в Інтерне-
ті запропонувати свій варіант, як би вони хотіли, щоб 
називалася країна. Серед запропонованих версій 
були і досить смішні. Наприклад, «Найкраще місце, 
щоб відпустити бороду», «Країна єдинорогів», «Крута 
країна» і «Бе-е-е-країна». Ісландці в рамках конкурсу 
мають змогу проголосувати за варіант, який їм до 
вподоби. Поки найбільше голосів набрали назви 
«Країна «Давай загубимося» і «Земля трепету». 

«Проте це тільки в казках бу-
ває, коли «за щучим хотінням і за 
моїм велінням» усе одразу стає хо-
рошим...» 

Микола Азаров, Прем’єр-міністр 
України 

«Всі ми знаємо історію про те, 
як великодушна комісія з питань 
помилування клопотала перед Пре-
зидентом про Луценка. І не менш 
великодушний Президент погодив-
ся. А от сьогодні та сама комісія чо-
мусь прийняла рішення не випуска-

ти Тимошенко… Скажу вам, друзі, 
як людина обізнана в цих справах 
на практиці: комісія, на жаль, ручна 
і практично завжди виконує волю 
Президента. Все залежить від Прези-
дента. Крапка. А рішення комісій — 
це казка на ніч для власного народу». 

Віктор Балога, екс-глава МНС 
переконаний, що комісія з питань 

помилування «ручна» 

«Люди вийдуть тільки за 
справжніми лідерами. Вони не мо-
жуть вийти за золотою партійною 

бюрократією. Опозиція має це 
розуміти. Якщо опозиція вийде зі 
своїх машин, зніме свої білі комір-
ці, перестане гастролювати і стане 
справжньою опозицією, я думаю, 
тоді люди піднімуться». 

Наталя Влащенко, журналіст 

«Я не думав, що руки моїх опо-
нентів настільки довгі, що добе-
руться до самого Цукерберга».

Юрій Луценко, екс-глава МВС про 
проблеми з функціонуванням його 

сторінки у соцмережі Facebook

«Путін прагматичний. Це 
чекіст, КДБіст. Якщо у 

когось є десять мільярдів за-
йвих, яка нормальна людина 
їх комусь віддасть? Тому цей 
його безкоштовний сир або 
з дустом, або з ціанистим ка-
лієм, або з полонієм. Задарма 
ніхто нічого не дає».

Анатолій Гриценко, ВО 
«Батьківщина» вважає, що пре-

зидент РФ Володимир Путін 
розглядає Україну 

з прагматичного погляду

Труднощі подолаєте, а недоброзичлив-
ців заженете у глухий кут несподіваним 
учинком. Цього тижня Овну буде до-
статньо кількох хвилин, щоб завоювати 
серце того, хто раніше його не помічав. 

Усе складатиметься саме так, як ви 
очікували. З’явиться шанс піднятися 
кар’єрними сходинками. Люди, що опи-
нились у скрутній ситуації, потребувати-
муть вашої допомоги. 

Не змушуйте свою половинку ревнувати: 
невинний флірт може завершитися свар-
кою зі слізьми та грюканням дверима. 
Добирайте слова, спілкуючись із керів-
ництвом. 

Якщо не поспішатимете поперед батька 
в пекло, то уникнете багатьох прикрих 
помилок. Цього тижня Раки дуже чутливі 
до слів і можуть образитися через будь-
що. Не розкисайте. 

Хоча Леви й люблять похизуватися, 
цього тижня ділитися з кимось своїми 
наполеонівськими планами не варто: 
що довше триматимете їх у таємниці, то 
краще. 

У кишенях побільшає шелестких купюр, 
і настрій помітно покращиться. Не про-
ґавте шанс нарешті отримати те, про що 
ви мріяли. Випаде нагода відновити розі-
рвані у минулому зв’язки. 

Не замикайтесь у собі, женіть геть по-
хмурі думки. Не все так погано у вашому 
домі, як здається. Якщо не лінуватись і 
докласти максимум зусиль, успіху досяг-
ти реально. 

Терези, для яких дуже важливим є зати-
шок, візьмуться за облаштування оселі. 
Клопоти, пов’язані з ремонтом і пере-
становкою, будуть приємними. Не дозво-
ляйте незнайомцям увести себе в оману.

Суперечливий для Дів тиждень. І річ не 
у зірках, а у вас самих: через миттєві по-
риви ви ладні злегковажити тим, до чого 
йшли роками. В жодному разі не опус-
кайте руки. 

Намагайтеся тримати емоції під контр-
олем: якщо дасте їм волю, то на шляху 
до успіху постануть нові перешкоди. 
Можливі непорозуміння з близькими. На 
щастя, ви не вмієте довго ображатися. 

Прислухайтеся до поради людини, якій 
ви довіряєте, і скоригуйте свої плани. 
Самому братися за щось не варто. Цьо-
го тижня ефективнішими будуть дії, здій-
снені спільно з кимось. 

Навряд чи Скорпіони насолодяться спо-
коєм. На них очікує нервовий тиждень. 
Ви сліпо прислухаєтеся до думок людей, 
які керуються лише своїми інтересами та 
намагаються вами маніпулювати. 
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  АНЕКДОТИ НАРОДЖЕНІ З... ПІНИ ПИВНОЇ

м. Луцьк, вул. Коперніка, 8а. 
Телефон для довідок: 

(0332) 72-33-53. 
www.morepiva.com; 

e-mail:obolon@morepiva.com

Дозвілля

Пн 06.05 - Великодні Українські Вечорниці 
Пт 10.05 - гурт «КОРПОРАЦІЯ ОПТИМІЗМУ» (Вінниця). 

Фольк, балкани, фанк, реггі, блюз 
Сб 11.05 - Дискотівка 80-х 
Нд 12.05 - «Танці на палубі Кораблика». Від 60-х і до 

сьогодні 

Афіша заходів пивного клубу 
«Оболонь»


