
Гірше перегляду фільму з лю-
диною, яка його вже бачила, — 
перегляд фільму з людиною, яка 
читала книгу, за якою його знято. 


Уявляєте, як виглядатиме «Ін-

стаграм» у 75 років? «Зв’язала 
свою першу шкарпетку», «Їдемо з 
дідом на дачу», «Поклала щелепу в 
склянку, люблю її». 


— Що це там так сильно гри-

мить у пральній машині? 
— Та я шкарпетки прати заки-

нув. 


Існує легенда, що під ранок сті-
ни для перфоратора м’якші. 


У мене є прес, але він працює 

під прикриттям. 


Кажуть, у людей із холодними 
руками тепле серце. А я кажу, що 
у людей із холодними руками веге-
то-судинна дистонія. 


Танцюй так, ніби ніхто не ба-

чить. Жартуй, ніби у тебе всі зуби 
молочні. 


За статистикою, кожен четвер-

тий українець трапляється в два 
рази рідше, ніж кожен другий. 


Чоловіки зазвичай усі речі ві-

шають на підлогу. 


Британські вчені встановили, 
що некрасиві жінки руйнують чо-
ловічу печінку. 


Спостереження збоку: енергій-

ніше за всіх на дискотеці танцює 
син аптекаря. 

Провідник поїзда, закриваючи 
двері туалетів на ключ, почуваєть-
ся володарем світу.


Сидить чоловік, злий із по-

хмілля, на кухні. Дружина сніда-
нок готує. Чоловік раптово хапає 
кота і викидає у вікно. Дружина:

— Ти що, очманів?
— У всіх коти як коти, тихі, а 

цей — туп-туп, туп-туп!


Будь-яка стаття Кримінально-
го кодексу України має починати-
ся зі слів «Якщо спіймають».


Після амністії в дитячому сад-

ку звільнилося 44 кутки.


Дід учить онука:
— Вибери собі в дружини ді-

вчину, в якої як мінімум дві се-
стри. Тоді на тебе припадатиме 
всього 1/3 тещі. 


— А мене недавно перестріла 

банда грабіжників! 
— Ого! Ну і як же ти викрутив-

ся? 
— Один підлітає, а я йому — 

на! Другий на підході: я йому — на! 
Третій підскакує: я йому — на! 

— А далі що? 
— Все. Гроші закінчились. 


Найміцніший сон настає після 

сигналу будильника о 7-й ранку. 


— Купиш мені це кільце? 
— Звісно, кохана! Кілечко 

«Краківської», будь ласка. 


— Синку, навіщо ти відкрив 
Google Maps і розглядаєш вулиці? 

— Я гуляю, мам. 
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Травмованій черепасі 
зробили титановий дзьоб 
У Туреччині черепасі, яка постраждала під час зі-
ткнення з катером і могла померти голодною смер-
тю, зробили новий дзьоб. Протез виготовлений із 
титану і надрукований на тривимірному принтері. 
45-кілограмова головаста морська черепаха була 
знайдена на березі з важкою травмою і доставлена 
в Центр дослідження в турецькому місті Денізлі. 
Для того щоб тварина змогла прогодуватися сама, 
необхідно було радикальне лікування. Зараз «паці-
єнтка» проходить реабілітацію. 

Американці виловили у 
ставку чотириногу рибину
В американському Колорадо у ставку знайшли 
дивну істоту. Вона схожа на рибину, проте 
має чотири ноги. Фото невідомого водяного 
монстра виклав у Мережу користувач Боббі 
Кент. Після цього сотні інтернет-юзерів почали 
сушити голови, що це таке. Істота сріблясто-
го кольору виглядає як риба. Проте чотири 
«ноги» збивають із пантелику. Деякі називають 
мертву істоту товстою саламандрою, інші — 
підтвердженням еволюції. 

«Не пишіть мені про те, як усе 
погано і що нічого не міняється. 
Я це і так знаю. Не я обирав пре-
зидента і не я голосував за партію, 
яка знову реанімувала Яценюка-
прем’єра. Якщо вас цікавить, хто 
це зробив, то прошу 50% населення 
України підняти м’яке місце з дива-
на і подивитись у дзеркало». 

Володимир Парасюк, нардеп 
 
«Гучно анонсований арешт семи 

нардепів переріс у злив інформації 
про арешт двох нардепів, але може 
перетворитися на прокурорський 
аналог «Операція «Евакуація з Не-

палу», а за фактом — у черговий 
провал влади. Імпотенція право-
охоронної системи видна неозбро-
єним оком». 

Борислав Береза, нардеп 
 
«Це дивно, що в українців, які 

страждали так сильно, є ностальгія 
за радянськими часами. Ми знаємо 
про страхітливі злодіяння радян-
ської влади. Якщо люди захищають 
радянське минуле, це нагадує мені 
стокгольмський синдром. Ніби ви 
заручник і захищаєте того, хто взяв 
вас у полон. Відкиньте старе, від-
крийте вікно, впустіть свіже пові-

тря».
Аргіта Даудзе, посол Латвії в Україні

 
«Це питання віри. Як вірили 

люди раніше, що земля пласка і сто-
їть на трьох китах, а сонце оберта-
ється навколо неї. Нічим не проби-
ти віру безлічі людей у те, що Ленін 
був добрий і людяний, Сталін — ве-
ликий і могутній. І ніяких масових 
репресій не було, ГУЛАГу не було 
— Солженіцин усе придумав… При 
владі в Києві — фашистська хунта. 
«Укропи» розпинають дітей. Нема 
Путіна — немає Росії».

Євген Кисельов, журналіст

«Оп о з и ц і я 
зараз ви-

лізла на паль-
му і чекає, коли 
пропливе труп 
демократичної 
коаліції. Це вже 
все було в укра-
їнській історії. 
Тільки цього 
разу не вийде».

Арсеній Яце-
нюк, Прем’єр-

міністр 

В Овнів цього тижня «накульгують» 
організованість і самодисципліна. Щоб 
упоратися з усім, що звалилося вам на 
спину, доведеться зібратися. Не ловіть 
ґав. 

Отримаєте шанс виправити прикру по-
милку, яка вже давно муляла вам під 
серцем і не давала спокою. Близькі на-
магатимуться з’ясовувати стосунки, та 
ви вивернетеся. 

Цього тижня Близнюки поглянуть на 
реальність, у якій живуть, зовсім під 
інакшим кутом. Захочеться змін, про-
чинити кватирку і впустити до свого 
життя свіже повітря. 

Раки, любителі покопатись у власній 
голові, цього тижня цілковито зану-
ряться у думки про світобудову й своє 
місце у світі. І змусити їх вилізти з муш-
лі зможуть тільки друзі. 

Самокритичність — ось чого часто 
бракує Левам. Але не цього тижня. 
Звісно, непохитна впевненість у влас-
ній правоті — це добре, та іноді побути 
об’єктивним не завадить. 

Протилежна стать злітається на сяйво 
Водоліїв, як нічні метелики до свічки. 
Цього тижня ви привабливі як ніколи. 
Вашим чарам несила опиратися. За-
кохуйте в себе і кохайте самі. 

Очевидно, вам варто відкласти всі 
справи і дозволити собі невеликий 
тайм-аут. Інакше почуватиметеся ви-
тиснутою цитриною. Навіть машини 
дають збій через перевантаження. 

Терези з головою в роботі, і за цей 
тиждень вони встигнуть переробити 
більше, ніж іноді вдається за місяць. 
Ще й розслабитися та розвіятися 
вдасться. 

Життя Дів, зробивши крутий віраж, 
різко міняє напрямок, але всі зміни, які 
стануться з вами прийдешнього тижня, 
будуть на краще. Не бійтеся нового і 
невідомого. 

Цього тижня Риби легко захоплюються. 
Вас вабить цікаве і незвідане. Захочеть-
ся вивчити тему, яка зачепила, глибше, 
купити книгу, подивитися фільм. Для 
самовдосконалення ніколи не пізно. 

Козороги вибилися із сил у гонитві за 
грошима. В голові тільки робота, під-
робіток, сплата рахунків. Спробуйте 
відставити вбік матеріальне і відпочи-
ти морально. 

Ніщо не здатне зіпсувати піднесений 
настрій Скорпіонів. Губи самі розтягу-
ються в посмішку. Літо не лише за ві-
кном, але й у вашій душі. Насолоджуй-
теся життям. 
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Дозвілля

Афіша заходів пивного 
клубу «Оболонь»

Пт 22.05 — «Бульба Паті». Вечірка з нагоди по-
чатку копально-садильного сезону 

Сб 23.05 — Дупотряска 
Нд 24.05 — «Лише Вершки: 1990-2015». Танці 


