
В ресторані: 
— Що п’є ваша дружина? 
— Мою кров...


— Привіт, сусіде, як там ваш 

малюк?
— Та малюк нормально... А ось 

на нас брак сну сильно позначаєть-
ся. Поганенько себе почуваю.

— А як Катя?
— Катя — це я! А Генка вигля-

дає ще гірше...


Після пляшки коньяку розмова 
перетворюється на витік інформа-
ції...


Була картопелька проста — 

стала золота. Були грибочки про-
сті — стали золоті. Була рибка 
проста — стала золота. Інфляція...


Прокинувся і побачив у своєму 

ліжку Меган Фокс. Довелося при-
клеювати назад на стіну... 


Приходить манекенниця на-

йматися на роботу. Заходить до ка-
бінету, а там сидить чоловік і щось 
пише. Дівчина почала пояснювати, 
що вона за оголошенням і т. д. Він, 
не відриваючись від роботи, дістає 
з шухляди письмового столу ма-
ленький купальник, кидає його на 
стіл і каже: 

— Заповніть! 


90% батьків віддає перевагу 
телефонам марки «Йому новий, а 
старий — мені». 


Студент вивчив усі білети з 

філософії, але не пішов на іспит, 
тому що життя не має сенсу і всі 
люди в ньому пішаки.

Величезний «Боїнг-747» під-
німається в повітря. 5000, 8000, 
10 000 метрів. Народ розслабля-
ється, відстібає ремені. Раптом 
лайнер перевертається догори 
дриґом. Усі пасажири падають на 
стелю, все у їжі та напоях, сумках 
і ковдрах. Тут із динаміків лунає 
голос пілота: 

— Увага! Без паніки! Перепро-
шую за незручності. Зараз закапаю 
носа — і полетимо далі! 


— Чому наречена завжди в бі-

лому? 
— Це стандартний колір побу-

тової техніки. 


В лікарнях і поліклініках Росії 
скоро будуть пов’язувати на хворе 
місце георгіївську стрічку. Кому 
не допоможе, той агент Держдепу 
США.


Українські міністри будуть те-

пер про всяк випадок брати на за-
сідання уряду кілька комплектів 
білизни та зубну щітку. А раптом 
сьогодні твоя черга? 


Вставав уранці на роботу, нога 

заплуталася в ковдрі. Моя хороша, 
не відпускає... 


Березень — це коли на одній 

зупинці можуть стояти жінка в 
шубі та хлопець у футболці. 


— Ви вже п’ять років живете 

абсолютно без їжі, як вам це вда-
лося? Напевно, брали уроки у ти-
бетських ченців? 

— Ні, я брав кредит на квар-
тиру. 
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В Альфа Центавра є планета, 
схожа на Землю 
Міжнародний колектив астрономів запідозрив іс-
нування в системі Альфа Центавра ще однієї супер-
землі. Нова екзопланета розміщена трохи далі від 
свого світила Альфа Центавра B, аніж раніше вияв-
лена суперземля. Вона обертається навколо зірки 
з періодом 20,4 доби. Проте сучасних телескопів 
для досліджень недостатньо, а робота потужних 
обсерваторій зосереджена на більш важливих 
завданнях. Для спостереження фахівці пропонують 
використовувати орбітальний телескоп. 

Скромний математик 
виявився фітнес-моделлю 
26-річний італієць П’єтро Бачеллі читав лекції з 
математики в лондонському коледжі. Проте після 
того, як один із його учнів увів ім’я викладача в 
інтернет-пошук, чоловік став сенсацією навчаль-
ного закладу. Лектор із розвиненими м’язами ви-
явився любителем фітнесу та володарем звання 
«Європейська фітнес-модель–2014». Окрім того, 
чоловік має докторський ступінь у галузі маши-
нобудування. Більше 150 тисяч користувачів 
Мережі підписані на сексуального викладача. 

«Цинічні бандери... бандити в 
мілітарній формі зі зброєю в руках 
грабували українців». 

Петро Порошенко, Президент, 
обмовився 

 
«За кожного відповідального 

працівника служби з надзвичайних 
ситуацій, незалежно від його рангу 
чи статусу, рядового чи генерала — 
я буду стояти горою. А з «жирними 
котами» ми будемо вести нещадну 
боротьбу. Зокрема, з тими, хто вва-

жає, що можна в умовах війни крас-
ти з бюджету. Наручників і камер 
вистачить на всіх». 

Зорян Шкіряк, т. в. о. голови ДСНС 
 
«Треба було тоді підірвати До-

нецьку адміністрацію на корені. Ну, 
загинуло би 50 терористів, але у нас 
не було б 5000 смертей у Донецькій 
області. Хай Бог простить». 

Арсен Аваков, голова МВС 
 

«Путін грає в свої ігри, це 
аналогія із покером. Путін уміє 
блефувати, підвищувати ставки, 
і в нього є можливість підвищу-
вати ці ставки. Його нічия думка 
не хвилює: ні пересічних росіян, 
ні парламенту. Однак потенціал 
путінського блефу вичерпується, 
адже вже пішов у хід «ядерний 
шантаж». 

Гаррі Каспаров, російський 
опозиційний політик 

 

«Пу т і н 
— по-

л і т и ч н и й 
труп, від яко-
го смердить 
на весь світ. 
М о ж л и в о , 
дехто в Росії 
не помічає 
цього сморо-
ду, але туди їм 
і дорога: отру-
їтися трупною 
отрутою». 

Слава 
Рабинович, 

російський 
фінансист 

Тиждень змагального духу та бороть-
би за лідерство. Здається, що атмос-
фера розжарена до червоного. Щоб 
відстояти свої позиції, доведеться по-
казати зуби. 

Ви перебільшуєте свої невдачі. Не 
опускайте рук, не зневіряйтесь у влас-
них силах. Ще трохи зусиль — і пере-
шкоди впадуть під вашим натиском. 
Перемога буде за вами! 

Ви надміру підозрілі. Не треба на-
магатися викрити близьких і рідних у 
тому, чого вони не робили. Не пере-
творюйтеся на параноїка! Нервозність 
зростає. 

Ракам цього тижня доведеться стати 
до бою із найбільшими своїми ворога-
ми — власною лінню та образливістю. 
Мусите себе пересилити, якщо хочете 
досягти у житті успіху. 

Левів затягне у шалений коловорот по-
дій. Не встигатимете навіть осмислити 
того, що з вами відбувається, — один 
кадр змінюватиме наступний із блиска-
вичною швидкістю. 

Повернути втрачену душевну рівно-
вагу Водоліям допоможе тривала 
прогулянка на свіжому повітрі. Зателе-
фонуйте друзям, адже ви так давно не 
бачилися! 

Завдання, поставлені перед вами, зда-
ються непростими, та ви упораєтеся з 
ними на раз-два. Зможете собою пи-
шатися. Ваш спалах ревнощів добряче 
попсує нерви вашій половинці.

Цього тижня Терези — альтруїсти, го-
тові пожертвувати собою заради чужо-
го щастя. Та вашою наївною добротою 
можуть скористатися. Дізнаєтеся, хто 
справжній друг, а хто — ні. 

Іноді Дівам здаватиметься, що вони 
носять воду решетом — настільки не-
помітні результати їхньої роботи. Але 
це не так. Просто наберіться терпля-
чості. 

Рибам потрібно якийсь час побути на-
одинці з власними думками. Не пере-
напружуйтеся, щоб не вибитися із сил. 
Дозвольте собі трохи розслабитися, 
частіше робіть те, що любите. 

Не відкладайте справи на потім. Зга-
дайте народну мудрість: «Куй залізо, 
поки гаряче». Недоброзичливці нама-
гатимуться встромити палицю вам у 
колеса. 

Скорпіонам важко зосередитися на 
роботі, їх увесь час хтось відволікає. 
Женіть від себе любителів почесати 
язиками, як надокучливих мух, бо точ-
но нічого не встигнете. 
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Дозвілля

Афіша заходів пивного 
клубу «Оболонь»

Пт 03.04 — «Тільки Хіти». Танці 
Сб 04.04 — Дискотівка 80-х 
Нд 05.04 — «ДІМ» - акустичний вечір 

ПРОЗОРОВА (екс-вокаліст гуртів 
ТОЛ та ПНД) 


