
Весна як жінка. Каже: «Вже ви-
ходжу», а сама сидить у халаті з 
мокрою головою і нігті фарбує. 


Вчитель фізкультури: 
— Як на урок, так форми у вас 

немає! А як по району «розсікати», 
то всі в «Адідасі»! 


Що ж це буде через 40 років: 
— Дідусю, а як ти з бабусею по-

знайомився? 
— Охо-хо, онучку... Вона мене 

в друзі добавила... 


— Вам чай із цукром? 
— Ми схожі на мільйонерів? 


Що нас чекає через 40 років: 
— Бабусю, заспівай пісеньку зі 

своєї молодості. 
— Добре, онучку. «Оппа, ган-

гнам стайл! Е-е-ей, сексі лейді!»


Як успішна бізнес-вумен, заяв-
ляю: мамо, вишли грошей. 


— Розішли це повідомлення 

50 друзям — і долар знову буде по 
8 гривень! 

— Пані Гонтарева, а інших ідей 
зі стабілізації курсу нема? 


Вам, бабам, від нас, мужиків, 

тільки одне треба — щоб ми по до-
розі додому зайшли в магазин. 


В істинного російського патрі-

ота мають бути: діти в Англії, ра-
хунок у Швейцарії, будинок у Гер-
манії, вілла на Канарах, квартира в 
Америці й посада в Росії. 


Це песиміст лисіє, а оптиміст 

стає аеродинамічнішим. 

Стараюся бережно поводитися 
з побутовою технікою: коли відбу-
деться повстання машин, не хочу, 
щоб якийсь блендер на мене «на-
стукав». 


Вчора мене хотіли скоротити. 

Та почувши, як я радісно кричу 
«Чудово!», «Ну нарешті!» й «Пока-
жіть мені того невдаху, який буде 
виконувати мою роботу!», началь-
ник чомусь передумав. 


Як відрізнити фізика від ма-

тематика? Треба поставити запи-
тання: «Антонім до слова пара-
лельно?». Математик відповість 
«перпендикулярно», а фізик — 
«послідовно». 


Шлунок крокодила перетрав-

лює залізо, а шлунок студента пе-
ретравлює крокодила. 


Тільки у нас асфальт 

об’їжджають узбіччям. 


А пам’ятаєте, як у дитячому 
садку намалюєш мамі на 8 Березня 
«каляки-маляки» — вона так ра-
діє! Чомусь із дружиною цей фо-
кус не проходить... 


Французький журнал для чо-

ловіків оголосив конкурс на най-
кращий опис свого ранку. Пере-
могло оповідання: «Я прокидаюся, 
снідаю, вдягаюся і їду додому». 


Тепер ставити дітей на коліна 

в куток на гречку чи сіль — недо-
ступна розкіш. 


Тільки 8 Березня тюльпани про-

даються за ціною героїну. 
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Фермер створив золоту ікру
Австрійський фермер Волтер Груел заробляє 
незвичайним бізнесом — він почав виробляти 
золоту ікру. Незвичайний делікатес виготовляєть-
ся з пластівців золота і висушеної білої ікри, яку 
дають осетри-альбіноси. Продається продукт по 
200 тисяч євро за кілограм. Золота ікра має вигляд 
порошку золотистого кольору. З нього можна при-
готувати золоте масло для бутербродів, додати в 
соус або в суп. Це надасть страві цікавого забарв-
лення й оригінального смаку. Груел стверджує, що 
золото зміцнює імунітет. 

На Марсі знайшли залишки 
гігантського океану 
У первісному океані, що існував на Марсі, місти-
лося більше води, ніж у Північному Льодовитому 
океані на Землі. Про це свідчать результати 
досліджень міжнародної групи вчених. Вико-
ристовуючи надпотужні телескопи, астрономи 6 
років відстежували атмосферу Марса. 4 мільярди 
років тому на молодому Марсі було достатньо 
води, щоб покрити всю його поверхню шаром за-
вглибшки 140 метрів. Марсіанський океан займав 
майже половину північної півкулі планети. 

«Потрібна незалежна між-
народна комісія з розслідування 
вбивства Бориса Нємцова. Комі-
сія з настільки високопоставлених 
осіб, щоб кремлівські спецслужби 
побоялися її торкнутися. І тоді че-
рез тиждень-другий вона принесе 
голови всіх реальних замовників 
і виконавців. Упирі та вовкулаки 
бояться світла. Потрібно запалити 
якомога більше свічок, щоб було 
видно, як удень». 

Слава Рабинович, російський 
бізнесмен, економіст 

 
«Ненависть до ворога допо-

магає тільки на війні. Якщо в Росії 
немає війни, то чому в Росії стільки 
ненависті?» 

Лев Шлосберг, російський 
політичний діяч

«Путін — зрадник «Новоросії», 
адже її нема. Рік тому всі ці банди 
думали, що легалізують державний 
проект, а в результаті немає ніяко-
го проекту. Головна задача Путіна 
— стати у міжнародній політиці 
новим Сталіним і домовитися про 
розподіл світу». 
Станіслав Бєлковський, російський 

політтехнолог 
 
«Підданий Путіна — це колек-

тивний Лукашенко. Від президен-
та йому потрібні не гарні промови 
про «русский мир» і не обіцянки 
встати з колін і налякати весь світ, а 
халява, можливість мало працюва-
ти і багато заробляти, не замислю-
ючись про джерела надходження 
бабла». 

Віталій Портников, громадський 
діяч 

«Неможливо домовлятися з раковою пухлиною. Як і ракова пухлина, 
Володимир Путін і його еліта повинні бути вирізані».

Гаррі Каспаров, російський опозиціонер

Особливу увагу цього тижня приділіть 
самопочуттю: якщо відчуваєте, що 
здоров’я «барахлить», обстежтеся. 
Вас попросять про допомогу, але по-
могти цій людині вам буде у радість. 

Тельці відчують, що їхні справи трохи 
загальмувалися. Створюється вра-
ження, що вам встромляють палиці в 
колеса. За втілення серйозних планів 
зараз краще не братися. 

Цього тижня Близнюки справляють не-
забутнє враження. Правда, це може 
бути як стан легкого шоку, так і замилу-
вання. Хай там що, та ви точно будете 
в центрі уваги. 

Стосунки з рідними та близькими гар-
монійні й теплі. Тим, хто ще в режимі 
пошуку своєї половинки, варто зверну-
ти увагу на давно знайому вам людину 
— можливо, саме це ваша доля. 

Цього тижня Левам нарешті вдасться 
впоратися зі старою проблемою, яка 
давно нависала над їхніми головами. 
Зможете вдихнути повітря на повні 
груди і з чистою совістю відпочити.

Не зраджуйте свої принципи. Зробіть 
вибір на користь альтруїзму, навіть 
якщо на кону великі гроші. Завжди 
можете розраховувати на допомогу 
рідних. 

Стрільці, яким остогидла рутина, усім 
своїм єством прагнуть щось змінити у 
своєму житті, нових відчуттів. Проте не 
втрачайте голову в погоні за свіжими 
враженнями. 

Терезів настільки переповнює життєва 
енергія, що навіть існує загроза ви-
буху. Не знаючи, куди себе подіти, ви 
дратівливі та уїдливі. Ваші слова боля-
че ранять близьких. 

Діви трохи занепали духом, та при-
йдешній тиждень поверне їм віру у 
власні сили та можливості. Але для 
того, щоб усе пішло як по маслу, по-
трібне планування. 

Спрага нових вражень штовхає Риб 
на шалені вчинки. Ви самі від себе не 
очікували такого, а що вже казати про 
знайомих і сусідів. Тож не дивуйтеся, 
що вам перемивають кісточки. 

Цього тижня Козорогам краще трохи 
понизити планку та відмовитися від 
амбітних планів. Вами маніпулюють, 
як шарнірною лялькою. Не дозволяйте 
себе використовувати. 

У Скорпіонів піднесений настрій і під-
вищена працездатність. Усе, за що 
братиметеся, лускатимете, мов го-
рішки. У представників знака можуть 
з’явитися заздрісники. 
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Афіша заходів пивного 
клубу «Оболонь»

Пт 13.03 — вечірка «П’ятниця, 13» 
Сб 14.03 — «Танці на палубі Кораблика». Від 60-х і 

до сьогодні 
Нд 15.03 — «Дім» - акустичний вечір ПРОЗОРОВА 

(екс-вокаліст гуртів ТОЛ та ПНД)


