
Жіноча логіка — це травма для 
чоловічої психіки. 


Розповідь гравця в пейнтбол: 
— І тут у мене закінчуються па-

трони. Я вихоплюю пензлик — і в 
рукопашну! 


Всі дружини впевнені, що їх 

легко втратити, а всі чоловіки — 
що майже неможливо. 


Коли жінка хоче дізнатися чо-

ловічу думку, вона насправді хоче 
почути свою думку, тільки басом. 


— Розкажіть, як з’їхала з глуз-

ду ваша жінка? 
— Ми подорожували в горах, 

де довга луна. Але дружина звикла, 
щоб останнє слово завжди було за 
нею... 


Як завести чоловіка: 
1. Підсунути диван ближче до 

телевізора та розетки. 
2. Поставити поруч пиво.
3. Насипати їжі.
4. Відкрити двері в квартиру.
5. Чекати.


Табличка на хвіртці: «Злий со-

бака. Ланцюг — китайський». 


Після 30-ти у жінок слабшають 
м’язи вух — і локшина перестає 
триматися. 


— Чувак, налий дві текіли! 
— Текіли немає. Є пряжене 

молочко, як ви любите. 
— Що?! 
— Мені телефонувала ваша 

бабуся...

Офісна робота не була да-
ремною: навчився ремонтувати 
шкарпетки степлером. 


Якщо я впаду в кому, не 

від’єднуйте мене від апарата років 
зо п’ять. Можливо, я просто вирі-
шив нарешті добряче виспатися. 


Її погляд просвічував гама-

нець і сканував банківську карту.


Наші діти хочуть жити своїм 
розумом, але за наш рахунок. 


Коли ми сваримося з дружи-

ною, я завжди дивлюся на неї звер-
ху вниз, тому що я — головний у 
домі, а з шафи це доводити зруч-
ніше. 


— Чому будівля Верховної 

Ради кругла? 
— А де ти цирк квадратний ба-

чив? 


— Моя дівчина, як iPhone 6.
— Але ж в тебе його нема. 
— Ну а я про що?!


Судячи з кількості туфель під 

вішаком і капелюшків на вішаку, 
я одружений на триголовій паву-
чисі. 


Як ви думаєте, навіщо під час 

смаження шашлику махають опа-
халом над мангалом? Щоб жар 
роздмухати? Та ні! Щоб сусіди сли-
ною давилися! 


Досвідчений начальник зі зву-

ку клавіатури може визначити, в 
що грає його підлеглий. 
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У Великобританії створили 
пішохідні доріжки для качок 
У трьох містах Англії — Лондоні, Бірмінгемі та 
Манчестері — з’явилися виділені смуги для качок 
на дорогах вздовж річок і каналів. Ініціатором 
створення доріжок для птахів став благодійний 
фонд, який відповідає за утримання внутрішніх 
водних шляхів Англії. Виділені смуги позначені 
білими лініями, на доріжках зображені силуети 
качок. Мета проекту — ефективне використання 
громадських просторів. Доріжки зроблені не 
лише для качок, а й задля інших тварин. 

Мавпи навчилися робити 
селфі 
У британському місті Блекпул орангутанги із 
місцевого зоопарку навчилися робити селфі 
та записувати смішні відео один із одним. 
Самиці Саммер та Черрі отримали камеру в 
рамках акції, під час якої відвідувачам про-
понували зробити фото із приматами. Коли 
GoPro опинилася у вольєрі, орангутанги по-
чали робити селфі та записувати себе на відео. 
Працівники зоопарку жартують, що поверну-
ти камеру їм вдалося лише в обмін на банани. 

«Ми повинні позбутися від по-
страдянського минулого. Цей по-
страдянський паспорт, який у нас є, 
— деякі європейські політики про-
сто над нами сміються, адже можна 
просто переклеїти фотографію і ста-
ти іншою людиною. Саме цього ми 
повинні позбутися».

Павло Клімкін, глава МЗС України
 
«Народ дуже злий. Народу на-

бридла ця влада вічних шахраїв, на-
бридли тітушки, осточортіла гнила 
міліція. Ніхто не буде панькатися 

— люди розлючені й готові розі-
рвати і одних, і других, третіх. По-
думайте про це, «реформатори». Ве-
лика українська революція нікуди не 
щезла, вона схована під київською 
бруківкою, дихає, жива і готова ви-
бухнути щомиті». 

Ігор Луценко, громадський діяч, 
журналіст

«Перший рік президентства Пе-
тра Порошенка став провальним. 
Україна — як хворий на гангрену. 
Час іде на години. Задавати темп 
базовим реформам потрібно було 

якщо не в перше півріччя, то хоча б 
протягом року. Президент цього не 
зробив. Україна може поринути у 
глибоку багнюку під назвою «Дон-
бас» із великим тягарем на шиї. Коли 
звідти виліземо — незрозуміло». 

Михайло Басараб, політолог 
 
«Якби Росія була м’якшою, чарів-

нішою, привабливішою, їй би, мож-
ливо, не довелося компенсувати свої 
недоліки деструктивною, агресивною 
тактикою щодо сусідів». 

Дональд Туск, президент 
Європейської ради

«Ті, хто раніше зда-
вався драконо-

борцями, декларував 
принципи справедли-
вості й порядності, ви-
явилися лицемірами. 
Вони просто більш 
дрібні дракони, які на-
товпом перемогли ве-
ликого дракона і зжерли 
його. І тепер проявили 
себе в усій «красі». По-
літичні бариги змінили 
низку партій і прийшли 
у владу на крові Майда-
ну». 

Борислав Береза, 
нардеп

Овни зіткнуться лобом із не менш 
упертим опонентом, аніж вони самі. 
Від ударів рогами летітимуть іскри, та 
саме ви вийдете тріумфатором із цієї 
гострої дискусії. 

Цього тижня, розморені літнім соне-
чком, Тельці трохи пригальмовують. 
Приймайте рішення швидше, якщо не 
хочете, щоб вас «обставили» конку-
ренти. 

Старайтеся згладжувати всі гострі кути 
у розмові з домашніми, інакше образ 
і довгих перепросин не оминути. Не 
робіть боляче тим, кого так сильно 
любите. 

Ракам пора навчитися правильно роз-
поділяти сили. Ваша «батарейка» сі-
дає раніше, ніж мала би, бо ви не вміє-
те планувати свій день. Не залишайте 
всю роботу на останні години. 

Леви не потребують чийогось схвален-
ня для того, щоб почуватися впевнено. 
Але інколи так хочеться, щоб тебе про-
сто похвалили і погладили по кошлатій 
гриві... 

Водолії налаштовані по-бойовому, але 
їхнього запалу надовго не вистачає. 
Швидко «загорівшись», так само швид-
ко й охолоджуєтеся. Тож не варто бра-
тися за втілення грандіозних планів. 

Стрільці цього тижня вразливі. Добре, 
що домашні відчують, що ваша непро-
бивна броня дала слабинку, й постав-
ляться до цього із розумінням, оточив-
ши вас турботою і теплом. 

Обставини зіграють вам на руку, якщо 
ви не станете форсувати події. Спо-
стерігайте за тим, що відбувається, з 
відстороненістю і мудрістю тибетсько-
го монаха. 

Дів уже нудить від рутини. Протесту-
ючи, вони спробують утекти від сірої 
буденності, вибравши собі цікаве хобі. 
Цей тиждень сприятливий для творчих 
пошуків. 

Альтруїзм Риб цього тижня досягне 
свого піку: співчутливі за своєю на-
турою, ви перейматиметеся чужими 
проблемами більше, ніж власними. Не 
дайте сісти собі на шию. 

Гроші витікають із гаманців Козорогів, 
як вода крізь пальці. Контролюйте свої 
витрати, якщо не хочете пізніше сидіти 
на самій пісній картоплі. Ощадливість 
— лейтмотив тижня. 

Цього тижня невпевнений у собі Скор-
піон означає невезучого Скорпіона. 
Ваша удача напряму залежатиме від 
того, як себе поставите. Тож жодних 
проявів слабкості! 
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Дозвілля

Афіша заходів пивного 
клубу «Оболонь»

Пт 29.05 — «Beer Mix». Дискотівка на будь-
який смак! 

Сб 30.05 — гурт «GO-A» (Київ). Укр-Транс 
Нд 31.05 — Дискотівка 90-х 


