
Піднімати російський прапор в 
українських містах — це все одно що 
вивішувати свої труси на сусідсько-
му балконі. 


Посварилася з чоловіком, від-

правила спати на диван. Думаю, від-
несу йому подушку хоча б. Крадусь... 
Нахилилася над ним, щоб тихенько 
підсунути, а він прокидається та як 
закричить: «Вибач, вибач! Тільки не 
души!». 


Щоранку я кажу собі: «Підйом, 

красуне, нас чекають великі спра-
ви!», але внутрішній голос шепоче: 
«Якщо чекають, значить, люблять, а 
якщо люблять, то почекають»... 


— А тобі що, доню моя улюбле-

на, привезти? 
— А привези мені, татусю, кві-

точку червоненьку, краще якої не-
має на білому світі! 

— А оце вже ні! У мене з твоїм 
маком вічно проблеми на митниці! 


Я з п’яти років хакер. Почалося 

з того, що я зламав бабусин сервант, 
«хакнув» звідти кілька цукерок, за 
що і був жорстоко «забанений» на 
два дні від вулиці. 


Скажи мені, чий Крим, і я скажу, 

хто ти. 


— Сань, перестань танцювати! 
— Вам що, не подобається? 
— Са-а-аня! 
— Так пісня ж класна! 
— Ану, руки на кермо поклав! 


Поки кохана на роботі, наліпив 

їй на день народження печива у фор-
мі сердечок, а воно в духовці трохи 
розбухло. Ось сиджу і думаю, куди 
подіти 25 рожевих сідниць із ви-
шеньками посередині... 


Мене вбив статус десятиріч-

ної дівчинки в соцмережі: «Коли 
ти зрозумієш, що я тобі потрібна, я 
прокидатимуся вже з іншим...». Я не 
розумію, її що, плюшевий ведмідь 
зрадив? 

Тих, хто бігає з триколорами й 
горлає «Расєя!», треба відловлювати 
і депортувати в Росію: вони просто 
дорогу знайти не можуть... 


ГПУ оголосила Януковича в роз-

шук у «Яндексі» та «Гуглі»… 


Новини економіки: «Найближ-
чими днями експерти прогнозують 
обвал цін на золото. Це зумовлено 
тим, що у сім’ї Януковича закінчу-
ється готівка й очікується викид на 
ринок величезної кількості золотих 
батонів». 


Міжнародні новини: «Росія ста-

ла монополістом на постачання в 
Україну не тільки газу, але й теро-
ристів». 


— Куме, це ви лоток яєць купили 

для святкування Пасхи? 
— Та ні. Йду на зустріч із канди-

датом у Президенти. 


Держуправління справами при 
Президенті запрошує Віктора Фе-
доровича Януковича в Київ на зва-
ний обід. На перше — ягнятина по 
542 гривні, на друге — баланда. 


— Тату, я дівчина, а не посудо-

мийка! 
— Та що ти кажеш? Я теж тато, а 

не банкомат! 


Додому з порожніми руками не 
можна... Вдома живе Ащокупив. 


Автомобіль — це вже не роз-

кіш... Розкіш — це вже бензин... 
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Хлопець отримав роботу 
професійного веселуна 
Ендрю Сміт із Каліфорнії виграв конкурс на одну 
з найвеселіших посад у світі, зобов’язавшись 
випробувати за півроку 802 тисячі різних мо-
ментів радості в штаті Новий Південний Уельс, 
що в Австралії. Ендрю вже протягом трьох мі-
сяців успішно виконує свої посадові обов’язки, 
регулярно викладаючи свіжі фото та ролики на 
YouTube. 

Учений твердить, що смерть 
— це лише ілюзія 
Професор із Університету Північної Кароліни Роберт 
Ланца заявив, що, згідно з теорією біоцентризму, 
смерть є ілюзією, яку створює наша свідомість. Він 
стверджує, що після смерті людина переходить у 
паралельний світ. Дослідник каже, що життя людини 
схоже на багаторічну рослину, яка завжди поверта-
ється, щоби знову зацвісти. Все, що ми бачимо, існує 
завдяки нашій свідомості, а люди вірять у смерть, 
тому що їх так вчать. Ланца вважає, що смерть є 
лише переходом у паралельний світ. 

«Через слабкість і недолугість 
владної вертикалі Україна сьогод-
ні має серйозну загрозу бути стер-
тою з карти світу. Бездіяльність 
у критичній ситуації — гріх. Або 
нова влада починає діяти рішуче, 
або я переходжу в жорстку без-
компромісну опозицію. Україна 
повинна бути Великою Державою, 
а не «бідним родичем» поважних 
сусідів, які по-рейдерськи захопи-
ли у неї частину квартири». 

Олег Ляшко, кандидат 
у Президенти 

«Можна констатувати, що мі-
ліція Донецької області тотально 

скуплена і служить виключно ро-
дині Януковича. За всіма сепара-
тистськими акціями зараз стоять 
ляльководи ФСБ і гроші Януко-
вича, а також колишнього началь-
ника міліції Донбасу Романова і 
колишнього заступника міністра 
Дубовика». 

Юрій Луценко, екс-міністр МВС 

«Поки те, що робить силовий 
блок на Сході, — це повна безді-
яльність. Що тут можна комен-
тувати, якщо стільки будівель за-
хоплено, а вони сидять у якихось 
штабах. Є такий російський фільм 

«Мертвий сезон» — це про наш си-
ловий блок. Ось і вся ситуація. Ні з 
якого боку немає жодних дій». 

Геннадій Москаль, нардеп

«Дерибан» із Києва перейде на 
обласний центр». 

Юрій Мірошниченко, нардеп, про 
ідею федералізації України

«Мені не по дорозі з сепара-
тистами, з прогнилими апаратни-
ками та шахраями, які захопили 
керівництво в Партії регіонів». 

Сергій Тігіпко, екс-регіонал 

«Думаю, що 
Крим — 

це той гарячий 
пиріжок, який 
Путін у руках 
не втримає».

Андрій 
Сенченко, за-
ступник глави 

АП

Влучний момент, щоб відверто погово-
рити з людиною, порозумітися з якою 
останнім часом не виходило. Виявиться, 
що причина образ — така дрібниця, на 
яку й уваги звертати було не варто. 

Ви не завжди розумієте близьких із пів-
слова. Дрібна суперечка може перерос-
ти в серйозну сварку. Особливо терплячі 
будьте з коханою людиною, утримайтеся 
від критики й докорів. 

Головне — не робити поспішних висно-
вків і необдуманих вчинків, про які пізні-
ше доведеться пошкодувати. Неочікува-
ний візит старого друга підніме настрій і 
підбадьорить. 

Намагаючись будь-що оточити рідних і 
близьких увагою, ви виходите за рамки 
делікатності, й це призводить до образ і 
докорів. Не будьте занадто нав’язливі зі 
своїми порадами та допомогою.

Щоб утілити заплановане, доведеться 
докласти неабияких зусиль, а то й зовсім 
виб’єтеся з сил. Цей період треба пере-
чекати. Давно забуті образливі слова 
знову боляче ранять. 

Не відкладайте важливі справи, бо зосе-
редитися на них буде значно легше саме 
на початку тижня. В кінці ж вас магнітом 
тягтиме полежати на канапі, й відірвати-
ся від неї себе навряд чи змусите. 

Спілкування з близькими все більше 
ускладнюється. Ви не отримуєте від них 
тієї підтримки, на яку очікуєте. Натомість 
самі приходите на допомогу, не чекаючи 
прохання.  

Вашій наполегливості й упевненості в 
своїх силах цього тижня можна тільки 
позаздрити. Й саме ці якості допоможуть 
представникам знака здолати всі пере-
шкоди, що постануть на їхньому шляху. 

Нелегко знайти спільну мову з близьки-
ми, які висувають до вас завищені ви-
моги й чекають їх негайного виконання. 
Сперечатись у цій ситуації марно: ваші 
доводи все одно не сприймуть. 

Якщо зосередитеся на роботі, то швидко 
впораєтеся з найскладнішими завдання-
ми. Допомога не знадобиться, а от до ко-
рисних порад дослухайтеся. Половинка 
капризує і випробовує вашу терплячість.  

Недоброзичливці намагатимуться знову 
втертися до вас у довіру, та ви, на щастя, 
таки навчилися відрізняти щирі комплі-
менти від замаскованих лестощів. Коха-
на людина готова заради вас на все.

Це тиждень слушних порад: ви їх отри-
муєте від друзів і знайомих, родичів і на-
віть випадкових попутників. Головне — 
вміти дослухатися до чиїхось вартісних 
думок і вчитися на чужих помилках. 
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