
Залишив чоловік свою машинy 
у дворі та пpиклеїв на лобове скло 
запискy: «Бензобак порожній, 
магнітоли немає, двигун вкpали!». 
Наступного дня поруч зі своєю за-
пискою знаходить іншу: «Тоді на-
віщо тобі колеса?». 


Три дівиці під вікном пили го-

рілку, сік і ром. Лиш одна змогла 
дівиця без проблем ввійти в світ-
лицю. 


Росіяни — дивний народ: вони 

бояться НАТО біля своїх кордо-
нів, але як настає сезон відпусток 
— купують турпутівки в країни 
НАТО, потім повертаються і знову 
бояться НАТО... 


Для того щоб привернути ува-

гу офіціанта, клієнт голосно по-
стукав котлетою по столі. 


Якщо в Україні дозволити 

евтаназію, то з неї медиків теж 
зобов’яжуть виконувати план. 


На дверях автомайстерні ви-

сить плакат: «Перевірка гальм 
коштує два долари, похорони — 
триста доларів. Подумай і зваж!». 


Кожному українцю з дитин-

ства відомо, що річ, обмотана си-
ньою ізоляційною стрічкою, слу-
житиме вічно. 


— Ти помреш у злиднях, зовсім 

один, оточений тільки страждан-
нями і болем.

— Вибачте, що ви сказали? 
— Я кажу, розпишіться тут — і 

кредит ваш. 

Під час розмови з деякими 
людьми я ловлю себе на думці, що 
п’ятнадцять років за вбивство — 
це не так уже й багато...


Вас обговорюють за спиною?! 

Радійте: у вас з’явилися безко-
штовні піар-менеджери! 


— Алло, мамо, забери мене, 

будь ласка, я в гостях. 
— Куди під’їхати? 
— До відділення міліції. 


— Дівчино, а ви тварин люби-

те? 
— Дуже! 
— Візьміть мене до себе. Я така 

скотина! 


РФ обурилася, що в Україну 
прибули 300 військових зі США. 
Очевидно, забули, що вже рік вою-
ють із американцями та поляками 
на Донбасі. 


Фармацевт із 20-річним ста-

жем, відпочиваючи в Єгипті, під 
час екскурсії випадково розшиф-
рував клинопис 26 ст. до н. е. 


Якщо ви хочете, щоб чоловіко-

ві сподобався салат, додайте в ньо-
го дрібку пельменів, пучок сосисок 
і гілочку ковбаси. 


Хотів сьогодні нарешті взятися 

за розум, але виявилося, що занад-
то пізно: розум встиг здичавіти і в 
руки не дається. 


Хоч як дивно, але найсильніша 

мотивація — це працювати, щоби 
потім не працювати. 
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103-річна американка 
нарешті закінчила школу 
Мешканка штату Вісконсин 103-річна Марі Хант 
закінчила навчання в середній школі й отримала 
відповідний диплом. Жінка кинула школу 90 літ 
тому, щоб піклуватися про вісьмох молодших 
братів і сестер, але завжди мріяла завершити роз-
почате. «Це те, що я завжди хотіла зробити. Тепер, 
через сто років, у мене вийшло!» — пояснила Хант. 
На церемонію вручення диплома літня учениця 
прийшла в традиційній для американських випус-
кників чорній мантії та академічній шапочці. 

Дівчина знайшла через 
Інтернет свого двійника 
Троє амбітних британців запустили інтернет-
проект Twin Strangers, за допомогою якого мож-
на знайти свого двійника. Британка Нім Джині 
пропонує людям надсилати до неї на сайт свої 
фотографії, щоб можна було шукати двійників 
по всьому світу. Першою свою копію знайшла 
саме вона. З’ясувалося, що дівчина, яка схожа 
на неї як дві краплі води, живе всього в годині 
їзди. Дівчата клянуться, що вони донедавна не 
знали про існування одна одної. 

«Чи можна розглядати убивства 
проросійських малоросів в Україні 
як сакральні жертви Кремля? Так. 
Почався найнебезпечніший час 
травневого загострення імперської 
манії величі. Вона потребує черго-
вих порцій люті для російського 
плебсу, звиклого до буденних жахів 
на Донбасі». 

Юрій Луценко, нардеп 

«Що більше буде санкцій, то 
менше буде факторів ризику з боку 
Росії. На щастя, в Європі впала ціна 
на газ. І тепер у Путіна в умовах на-
ростання рецесії дуже болить голо-

ва з приводу дилеми: на що витра-
чати гроші?» 

Лешек Бальцерович, польський 
економіст і політик

«Якщо людина один раз збре-
хала, то більше їй вірити не можна. 
Таким чином, усі розмови про ми-
ролюбність Росії, очевидно, нічого 
не варті. Коли брехня відбувається 
на побутовому рівні — це півбіди. 
Але коли бреше лідер ядерної дер-
жави, то це не може не хвилювати 
світове співтовариство, особливо 
сусідів цієї держави». 

Олексій Мельник, Центр Разумкова 

«День, який повинен був стати 
днем пам’яті та миру, перетворений 
російським керівництвом у свя-
то обложеної фортеці, привід для 
брязкання зброєю і огидних брех-
ливих закликів. До самої перемоги 
у Другій світовій війні святкування 
в Москві не має жодного стосунку». 

Віталій Портников, журналіст, 
громадський діяч 

«Україна для Путіна — як яблу-
ко, яке він уже надкусив, але не може 
ковтнути повністю. І його завдання 
— щоб яблуко згнило зсередини». 

Віталій Портников, журналіст, гро-
мадський діяч

«Я хочу поставити 
запитання. В Росії 

президент — він дурень 
чи падлюка? Адже якщо 
він сам вірить у те, що 
росіянам добре живеть-
ся, то він дурень. Може, 
добрий, але дурень. А от 
якщо він хоче, щоб ро-
сіяни у це вірили, то він 
падлюка». 

Надія Савченко, 
українська льотчиця 

За цей тиждень Овни примудряться 
зробити більше, ніж дехто за місяць. 
Буде ніколи навіть присісти й віддиха-
тися, зате потім, озираючись на звер-
нуті вами гори, пишатиметеся собою. 

Прислухайтеся до свого внутрішнього 
голосу, не відкидайте його підказок. 
Не спішіть висловлювати власні думки 
стосовно всього на світі: можете опи-
нитися в незручному становищі. 

Близнюки сповнені рішучості й упевне-
ності у власних силах. І готові нарешті 
вичистити свої запущені авгієві стайні, 
довівши до логічного завершення не-
закінчені справи. 

Як би не хотілося цього робити, та Ра-
кам усе ж доведеться дістати з високої 
полиці відкладені на потім справи і до-
робити їх. Зусиллям волі змусьте себе 
розгребти ці завали. 

Якщо не хочете втратити впевненість у 
собі, дійте самостійно. Леви можуть зі-
ткнутися цього тижня із сумнівами у їх-
ньому колись непохитному авторитеті. 
Доведеться відвойовувати лідерство. 

Збираючись у поїздку, ретельно під-
готуйтеся, перевірте ще раз, чи нічого 
не забули. Великий ризик спохватити-
ся вже в дорозі. На Водоліїв чекають 
яскраві враження. 

Цього тижня Стрільці схильні до роз-
трат. Не тринькайте свої кревні, ку-
пуйте тільки те, що справді необхідно, 
якщо не хочете потім сидіти на самій 
пісній зупі. 

Конфліктність на роботі зростає у 
рази. У багатьох Терезів можуть ви-
никнути тертя з начальством. Розсла-
битися вдасться тільки у колі домашніх 
та в компанії старих друзів. 

Зосередьтеся на поставленому перед 
вами завданні, навіть коли воно здаєть-
ся вам непосильним. Згадайте народне 
«Терпіння і труд усе перетруть». Як за-
кінчите, самооцінка зросте до небес. 

Покладіться на інтуїцію: вона не під-
веде представників знака. Це вбереже 
вас від розчарувань і прикрих помилок. 
Близькі та рідні висунуть Рибам пре-
тензії та поставлять їх перед вибором.  

Не радійте перемогам, які, здавалося 
би, вже в кишені, передчасно, якщо не 
хочете все зіпсувати. Навіть коли ви 
вже в передчутті тріумфу, зберігайте 
холоднокровний спокій. 

Не той тиждень, коли варто з кимось 
ділитися своїми проблемами: близькі 
не підкажуть вам способу їх вирішен-
ня, а обговорення тільки втомить вас. 
Повірте, ви впораєтеся самотужки. 
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Дозвілля

Афіша заходів пивного 
клубу «Оболонь»

Пт 24.04 — 21 ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ КОРАБЛИКА!
За участі гурту «ФЛАЙZZZА» та 
Микити Чибаря 

Сб 25.04 — гурт «GAMBARDELLAS» (Milan, Italy) 
Alternative Rock 


