
Вирішила зайнятися спортом. 
Вибрала біг. Добігла до комп’ютера. 
Сиджу. Бігаю очима по монітору. Я 
прямо відчуваю: «Спорт — це моє!». 


Є два типи дівчат — хазяйновиті 

й романтичні. Перші, побачивши за-
пилену поверхню, відразу протира-
ють її вологою ганчіркою, а другі — 
малюють на ній пальцем сердечко. 


Одна дитина в будинку — це 

бандит. Двоє — організоване угру-
повання. Бабусі та дідусі — могутні 
покровителі. Кішка — партизан-ди-
версант. Тато — політичний лідер, а 
мама поки не визначилася, хто вона 
— каральний орган чи жертва сва-
вілля. 


Посварився з дружиною — пі-

шов на кухню... і закрутив усі банки 
тугіше. Нехай перша підходить ми-
ритися! 


В наш час дітей ставлять у куток, 

де найгірше ловить wi-fi. 


Одружений чоловік — це чоло-
вік, в якого позаду чудове майбутнє. 


У зоопарку син запитує у батька:
— Тату, а якщо з клітки вирветь-

ся тигр і з’їсть тебе, то на якому ав-
тобусі мені їхати додому? 


Знаєте, чому розбити тарілку —  

на щастя? Тому що її потім мити не 
треба. 


Маршрутка  —  одне  з  небага-

тьох  місць  в  Україні,  де фінансовий 
потік може  пройти  через  трьох-
чотирьох посередників і ніхто не ві-
зьме відкат. 

Батьки — це люди, які ганяють 
«авторитетних пацанів» по хліб. 


Основні статті експорту Росії: 

нафта, газ, тероризм. 


Грішники після смерті потрапля-
ють у громадський транспорт. О 8-й 
ранку. Назавжди. 


Зворотний ефект: у селах Украї-

ни колорадських жуків тепер нази-
вають сепаратистами. 


Раніше була мода на рвані джин-

си, а тепер мода на рвані майки. Ну, 
коли, коли вже буде мода на рвані 
шкарпетки?


На весіллі у Дніпропетровську 

молодятам подарували трьох сепа-
ратистів. 


Пиво — це рідкий хліб, горілка 

— рідке м’ясо. Буває, як нароблю бу-
тербродів... 


Подивившись фінал «Євроба-

чення-2014», багато чоловіків ре-
тельно поголилося... 


Якщо за день ви гикнули 15 ра-

зів, то знайте: саме стільки разів ви 
проголосували на донецькому «ре-
ферендумі». 


Достатньо порівняти якість 

російських доріг із місячним ланд-
шафтом, усіяним кратерами, щоб 
не лишилося сумнівів, що Місяць — 
«исконно русская земля». 


Зробила генеральне прибирання 

у своїй сумочці. Довелося два рази 
відро зі сміттям виносити.
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На Балі зробили масаж 
відразу тисячі осіб 
На Балі відбувся масовий сеанс масажу, в якому 
взяли участь тисячі спеціалістів і стільки ж добро-
вольців, які стали їхніми клієнтами. Масажисти по-
чали працювати одночасно. Сеанс тривав 15 хвилин. 
За словами представників індонезійського Музею 
рекордів, це є світовим досягненням. Усі учасники за-
ходу отримали відповідні сертифікати. Як зазначила 
одна з масажисток, тим, кому вдалося пройти відбір і 
взяти участь у сеансі, дуже пощастило, бо охочих до-
лучитися до встановлення рекорду було дуже багато.  

Близнюки народилися, 
тримаючись за руки 
В американському штаті Огайо дівчатка-близнюч-
ки з’явилися на світ, тримаючись за ручки. Нині 
обидві манюні дихають самостійно. Джилліан 
і Дженна Тістелтвейт були в одному амніотич-
ному мішку і мали одну плаценту на двох. Це 
дуже рідкісний стан, відомий як моноамніотичне 
народження. «Вони вже найкращі подружки», — 
сказала мама дівчаток. Моноамніотичне наро-
дження відбувається в одному випадку на 10 тисяч 
вагітностей. 

«Що вам пропонують ватажки 
ДНР? Чи є у них програма, виразне 
бачення перспектив, узагалі якісь 
плани, крім захоплення влади? Вони 
волають на мітингах про референ-
дум, після якого настане «загаль-
не щастя», про самостійне радісне 
життя, про федералізацію, про яку 
не мають ні найменшого уявлення». 

Віталій Кропачов, депутат 
Донецької облради 

«Сценарій цієї трагедії розро-
бляли не росіяни і не в інтересах 
лише однієї Росії. Це робили, як 
мені здається, люди Януковича, 
його сім’ї відповідно до плану 
його повернення на престол. Вус-
тами Олега Царьова ця банда вже 

оголосила про те, що для нової 
країни вистачить і восьми регіо-
нів, буде це Новоросія. Врахову-
ючи те, скільки ці люди, втікаючи 
з країни, вивезли з собою грошей, 
єдине, чого їм тепер не вистачає, 
— це землі, своєї території. А так 
у них є все». 

Зоя Казанжи, заступник 
губернатора Одеської області 

«Місцева маріупольська влада 
— брудні, дешеві, підлі, регіональ-
ні щурі. Покидьки, які облизували 
Януковича, і ті, хто буде облизува-
ти будь-якого диктатора за мож-
ливість красти і грабувати людей. 
Підле плем’я генетичних рабів». 

Борис Філатов, заступник голови 

Дніпропетровської ОДА 
з внутрішньої політики 

«Радикальні елементи на Дон-
басі не підуть на місцеві вибори, бо 
розуміють, що ніколи їх не вигра-
ють. Це розуміють і старі збанкруті-
лі політики, яким уже немає місця в 
новій Україні. Тому і спекулюють на 
референдумі, який, на їхню думку, 
перетворить схід України в удільне 
князівство. Зберігши владу над ре-
гіоном, ці політики будуть торгува-
ти ним і населенням, як кріпаками. 
Вони продадуть своїх земляків ро-
сійським чиновникам і олігархам». 
Сергій Шахов, лідер Всеукраїнської 

громадської організації 
«Народна довіра» 

«Заради того, 
щоб у кра-

їні був поря-
док і не гинули 
люди, я готовий 
о б ’ є д н у в а т и с я 
хоч із чортом 
лисим, хоч із Ба-
бою-Ягою». 

Михайло Доб-
кін, кандидат 

у Президенти, 
регіонал, про те, 

з ким готовий 
об’єднатися ради 

миру в Україні 

Вдасться владнати проблему, що вже 
давно вас непокоїла. Причому все роз-
смокчеться якось саме собою. Нарешті 
зможете полегшено зітхнути. Розслаб-
теся. 

Ви схильні недооцінювати перешкоди, 
що постали на вашому шляху, й тих, 
хто встромляє палиці у ваші колеса. На-
справді для досягнення бажаного дове-
деться докласти неабияких зусиль. 

Наберіться терплячості: досягти всього 
одразу не вдасться. Будьте обережні у 
висловлюваннях, якщо не хочете нала-
штувати проти себе людину, підтримка 
якої для вас важлива. 

Ви поглинені особистими проблемами. 
Представникам знака здається, що над 
їхніми заклопотаними головами згущу-
ються темні хмари. Але це не так. Не-
сприятливий період треба перечекати. 

Не все вдаватиметься вам відразу, та 
головне — не здаватися. Вірте у себе 
та власні сили. Щоб перехилити чашу 
терезів на свій бік, використайте ваші ча-
рівність і шарм, опиратись яким несила. 

Цього тижня Водоліям пробачають усе: й 
уїдливі зауваження, й різкі висловлюван-
ня, й недоречні жарти. Але замисліться 
про те, як глибоко ваше зопалу кинуте 
слово може поранити любляче серце. 

Не всім Стрільцям вдається правильно 
розподіляти свої сили: більшість пред-
ставників знака «вигоряє» ще до того, як 
візьметься за щось справді важливе. Не 
розпорошуйтеся. 

Ви недооцінюєте свої великі перемоги і, 
навпаки, переоцінюєте незначні невдачі, 
надаючи їм катастрофічних масштабів. 
Представникам знака варто навчитися 
сприймати себе такими, якими вони є. 

Доведеться швидко змінювати плани, 
підлаштовуючись під ситуацію, і дуже 
важливо не розгубитися. Не намагайтесь 
упоратися з проблемами самотужки, зі-
пріться на плече друга. 

Представники знака отримають шанс 
повернути своє життя на сто вісімдесят 
градусів, змінивши його на краще. Ско-
ристайтеся можливістю, подарованою 
долею. 

Цей насичений тиждень, сповнений 
яскравих вражень, точно запам’ятається 
Козорогам. Ви життєрадісні й фонтанує-
те енергією. Насолоджуйтеся спілкуван-
ням із рідними та друзями. 

Складний тиждень. Ви уникнете бага-
тьох прикрих помилок, якщо заздалегідь 
складете план і дотримуватиметеся 
його. Самокопирсання лише пригнічує, 
тож спробуйте відволіктися. 
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Дозвілля

Афіша заходів пивного 
клубу «Оболонь»

Пт 16.05 — гурт «OutCry» (Луцьк). Cover-
Rock-Party 

Сб 17.05 — «Танці на палубі Кораблика». 
Від 60-х і до сьогодні 

Нд 18.05 — Дискотівка 2000-х 


