
«Подорослішала» — це коли у 
стоматолога боїшся не болю, а ра-
хунка. 


Водій БелАЗа дивиться на до-

рожні знаки суто з цікавості. 


Холодильники «Донбас» прин-
ципово не охолоджують пиво 
«Львівське». 


2030 рік. Урок української мови: 
— І запам’ятайте, діти, головне 

правило пунктуації: після смайлика 
кома не ставиться!.. 


Вибори — це коли намагаєшся 

згадати, де лежить твій паспорт. 


Подейкують, що в Криму все так 
подорожчало, що батони продають 
по 15 грн... Дивно, Федорович начеб-
то в Ростові, а «золоті батони» — в 
Севастополі??? 


— Що значить для чоловіка до-

помагати по господарству? 
— Піднімати ноги, коли дружина 

підмітає. 


У РАЦСі, коли підійшла черга 
батьків привітати молодих, мій тато 
просто сказав моєму чоловікові: 
«Дякую...» Дякую! 


МЗС РФ заявляє, що 40 КамАЗів 

із людьми, озброєними автоматами і 
гранатометами, на російсько-укра-
їнському кордоні — це російські 
журналісти, що їдуть в Україну по 
об’єктивні новини... 


Новий рекорд — у супермаркеті 

курка-гриль пережила трьох про-
давщиць. 

Буває, котові важко підібрати 
кличку. Спочатку він Флінт, потім 
уже Рудий, потім узагалі «Кудипо-
ліз!», і тільки з появою в домі дити-
ни він автоматично й безповоротно 
стає «Кі-і-іся». 


В селі за соняшник побилися го-

робець і гопник. 


У зв’язку з перетворенням Кри-
му на гральну зону, Ялта буде пере-
йменована в Монтекарлівку, а Алу-
шта — в Ласвегасове. 


Щось набридло так усе! Схоже, 

у мене цей, як його там, авітаміноз... 
недосипоз... грошопропадос... від-
пустконехватоз... 


Жінці, що виходила з автобуса, 

прищемило ногу — і тут пішло-по-
їхало. 

 
Вашій дитині роблять зауважен-

ня? Навчіть її фразі: «Мене мама 
вчить, що не кожне оцінне судження 
повинно слугувати модифікатором 
поведінки». 


Доведено, що будь-яку жінку 

можна задовольнити навіть розмі-
ром у 8,5 см. І неважливо, що це за 
карта — MasterCard чи Visa. 

 
Коли засинаю, почуваюся 

курочкою-гриль: спершу на спині 
полежу, потом на лівий бік перевер-
нуся, на правий, на живіт, на спину... 
І так поки не засну. 

 
Ну що то за мужики пішли! 

Вранці дивлюся — Галка, сусідка, під 
каналізацію яму сама копає... У мене 
аж бензопила з рук випала! 
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Вчені провели швидкісний 
Інтернет на Місяць 
Учені з Массачусетського технологічного інституту 
спільно з інженерами NASA розробили технологію 
лазерного зв’язку, яка дозволяє на високій швидкості 
передавати з Землі на Місяць великі обсяги даних. 
Успішні випробування системи LLCD, покликаної 
забезпечити високошвидкісний зв’язок між астро-
навтами і наземними станціями, були проведені 
восени минулого року. В результаті підключення, 
встановленого між Землею і Місяцем, була зафіксова-
на швидкість передачі 19,44 мегабіта в секунду. 

Кіт приніс додому торбу 
марихуани 
У Новій Зеландії домашній кіт приніс своїй хазяйці 
незвичний «подарунок», а саме торбину мари-
хуани. Пухнастий поклав наркотики на порозі 
перед вхідними дверима будинку. Коли власниця 
тварини знайшла пакунок, то викликала поліцію. 
Правоохоронці оцінили марихуану від кота в 150 
доларів. Її відправили в лабораторію для експерти-
зи. Поліція сподівається знайти на торбині відбит-
ки пальців справжнього власника наркотиків. 

«Путін-ТБ завжди знайде, як 
викрутитися. Що писатимуть усі 
наші «брати», які щиро рятують 
нас від «нацистів»? Вдумайтеся, 
єврей — і «зробив» двох націона-
лістів (Яроша і Тягнибока)! Росія 
— ти хвора. Хвора невиліковно. 
І це факт, а не діагноз. Тому що в 
діагнозах іноді помиляються... У 
фактах — ніколи». 

Борис Філатов, заступник голови 
Дніпропетровської ОДА 

з внутрішньої політики 

«У «Донецькій кримінальній 
республіці» пропонують провести 
націоналізацію в Донецьку. Але 
хана Донецькій області буде, через 
місяць нічого від неї не залишить-
ся, а може, й раніше». 
Леонід Кучма, колишній президент 

України 

«Я був на три кроки позаду лю-
дей тому, що вони йшли набагато 
швидше». 

Арсеній Яценюк, Прем’єр-міністр 
України, про те, що суспільство 

живе за іншими законами, на від-
міну від політиків 

«Ми маємо поставити крапку 
на всіх своїх бідах і почати все спо-
чатку. Колись, ще в інституті, зна-
йомий студент, який одружувався, 
сказав одну річ: вдало одружитися 
— це все одно що засунути руку в 
мішок із гадюками і сподіватися 
витягти вужа. Так само і з цими 
виборами — сподіваємося витягти 
вужа. Тож голосуватиму за «вужа».

Ліна Костенко, письменниця 

«Об с т а в и н и 
складають-

ся так, що Україну 
у нього (Путіна) 
не те що з горлян-
ки, а вже зі стра-
воходу буквально 
виривають».

Ігор Коломой-
ський, голова 

Дніпропетров-
ської ОДА 

Нудні й одноманітні справи, від яких 
Овни воліли б швидше відкараскатися, 
заберуть, проте, більшу половину тиж-
ня. Настрій через це псується, ви стаєте 
дратівливі й різкі. 

Не відмовляйтеся від своїх планів, напо-
легливо рухайтеся в обраному керунку 
— все вам неодмінно вдасться, навіть 
якщо надокучливі порадники-«пророки» 
віщують невдачі. 

Придивіться до людей, котрі вас оточу-
ють: можливо, ви не завжди були спра-
ведливі до когось, недооцінювали чи не 
до кінця розуміли. Зміните своє ставлен-
ня на краще. 

Усе складається якнайкраще, і багато в 
чому це саме ваша заслуга. Ви покла-
даєтеся тільки на тих, кому можна дові-
ритися, не дозволяєте ворогам загнати 
вас у пастку. 

Наберіться терплячості: розраховувати 
на легкі й швидкі перемоги цього тиж-
ня не доводиться. Та наполегливість, 
із якою ви крок за кроком простуєте до 
мети, захоплює. 

Цього тижня багато Водоліїв будуть за-
клопотані вирішенням чужих проблем, 
а от на власне життя часу забракне. Не 
дайте вилізти собі на шию: ви теж маєте 
чим перейматися. 

Не тягніть за собою задавнені проблеми, 
як стару пошарпану валізу. Трохи терп-
лячості, наполегливості й докладених 
зусиль — і вам вдасться позбутися цього 
тягаря. 

Суперечливий тиждень. Вами намага-
тимуться скористатися в якості рук для 
загрібання жару. Не йдіть на шворці у 
маніпуляторів, не дозволяйте смикати 
себе за ниточки, як маріонетку. 

Не будьте надто довірливі. Інфантиль-
ність — та риса, котрої не можна собі 
дозволяти у жорстокому сучасному світі. 
Інакше вас без особливих зусиль обве-
дуть навколо пальця. 

Не відмовляйтеся від підставленого для 
опори дружнього плеча. З допомогою 
близьких подолаєте перешкоди, що по-
стали на вашому шляху. Згадайте при-
казку: гуртом і батька добре бити. 

Цього тижня ви плануєте переробити 
роботи мало не на півроку вперед, тож 
розумним буде заощаджувати сили й не 
викладатися на самому його початку. 
Просувайтеся помаленьку. 

Цього тижня вам згодиться вміння спо-
кійно та розважливо оцінити будь-яку си-
туацію. Близькі частіше ділитимуться зі 
Скорпіонами своїми проблемами, й ваші 
поради їм зарадять. 
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Дозвілля

Афіша заходів пивного 
клубу «Оболонь»

Пт 30.05 — Дисколихоманка 70-80-90-х 
Сб 31.05 — гурт «ТРИСТАВІСІМ» (Ужгород). 

Презентація альбому «Лачо». Рок, 
фольк, панк, ска, фанк 

Нд 01.06 — «З першим днем літа!». Танцульки 


