
— Кохана, тобі каву в ліжко? 
— Ні! Цього разу в чашку! 


Голубці — це суші по-українськи. 


ВАЗ — це єдина в світі марка ма-

шини, яка може зламатися, стоячи в 
гаражі. 


— Вік — це всього лише цифра. 

Він не визначає розум людини і її по-
гляди на життя. Все залежить не від 
прожитих років, а від досвіду. 

— Хлопче, або паспорт показуй, 
або став пиво на місце! 


Дістань із кишені пачку жуйок 

— і люди до тебе потягнуться. 


Два постарілих футболісти до-
мовилися: хто перший помре, по-
відомить іншому, чи є на небесах 
футбол. І ось один із них потрапляє 
на той світ. Через три дні вийшов на 
зв’язок із другом: 

— Друже, в мене дві новини: пер-
ша — хороша, друга — погана. 

— Кажи спочатку хорошу. 
— У футбол тут грають. 
— А яка ж погана? 
— Гра в найближчу п’ятницю, і 

ти в основному складі. 


Роман Абрамович зловив золоту 
рибку. Рибка не розгубилася і по-
просила виконати три її бажання. 


Прокурори, вийшовши на пен-

сію, постійно пропадають на городі. 
Не заради врожаю — просто не са-
джати вони вже не можуть… 

Вчора в Китаї закінчився пере-
пис населення за 1905 рік. 


Чоловік, прийшовши з роботи, 

питає у дружини: 
— Ну, як справи, солоденька? 
Вона: 
— Все добре, любий! Борщ зва-

рила, котлеток насмажила! Вікна 
протерла, дитячі речі всі перепрала. 
Ось сиджу шкарпетки в’яжу. А за-
втра, якщо знову забудеш заплатити 
за Інтернет, я тебе вб’ю! 


Щиро бажаю тій людині, яка ви-

гадала ямковий ремонт на дорогах, 
усе життя носити заштопані шкар-
петки. 


Дорослий — той, хто перестав 

рости по вертикалі й тепер росте по 
горизонталі. 


Дівоче життя — постійний ви-

бір: кому довірити свій безіменний 
палець? 


Нічого не розумію: чому на 

цигарках пишуть «Викликає рак 
легенів», на горілці — «Шкодить 
здоров’ю», а на жінках ніхто не на-
пише «Кінець нервовій системі»? 


Відколи у США дозволили од-

ностатеві шлюби, навіть у чоловіків 
з’явився шанс вдало вийти заміж. 


Коли до мене в барі підходить 

чоловік, пропонуючи заплатити за 
мене, я завжди дістаю з сумки кви-
танції за світло і газ. 
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Нігерієць сплів автомобіль 
із пальми 
Нігерійський майстер плетіння Оджо Обанії сплів 
оббивку для салону та корпусу свого пікапа. У такий 
спосіб Оджо вирішив привернути увагу до своєї 
майстерні, де він плете різні вироби з волокон паль-
ми. Тепер 40-річний чоловік із гордістю роз’їжджає 
на своєму авто. Майстер, який протягом двадцяти 
років заробляє плетінням, каже: «Я хотів довести, що 
не тільки освічена еліта здатна змінити суспільство. 
Ми, прості люди, теж можемо змінити світ на краще. 
Серед нігерійців є чимало талановитих людей». 

Учені навчилися стирати 
пам’ять 
Американські вчені запевняють, що вони майже 
навчилися стирати пам’ять. Науковці знайшли 
ген, який відповідає за процес знищення спогадів. 
Ключем до «видалення» неприємних споминів має 
стати процес заміщення старих новими. Дослідни-
ки мають намір змінити життя людства, використо-
вуючи ген, відомий як Tet1. Учені кажуть, що якщо 
вдасться посилити активність цього гена, то вони 
зможуть допомогти людям, які страждають від 
посттравматичного розладу, а також наркоманам. 

«Україна між двома великими 
монстрами — Євросоюзом і Ро-
сією. Ми це відчуваємо кожного 
дня. Ігнорувати або легковажно 
ставитися до цього становища ми 
не можемо». 

Віктор Янукович, Президент 
України, під час виступу на засіданні 

Ялтинської європейської стратегії 

«Сьогодні я в заручниках у 
піратів. У мене залишилась єдина 

свобода — свобода бути собою». 
Юлія Тимошенко, екс-прем’єр-

міністр України 

«Хохли йдуть, а нас до Європи 
не беруть… нас подарували ки-
тайцям. Нашу Татаро-Московію 
Європою не вважають. Ми дика 
азіатська деспотія, яка впивається 
власною вигаданою винятковіс-
тю… Та на нас і уваги вже ніхто не 
звертає». 

Альфред Кох, екс-заступник глави 
уряду РФ, про геополітичні 

перспективи Москви

«Гоблінів вистачає скрізь. У 
будь-якій системі є люди, які туди 
потрапили випадково. Такого хам-
ства не повинно бути в принципі». 

Євген Балицький, Партія регіонів, 
про побиття нардепа Ольги Сікори 

охоронцем Прем’єр-міністра 
Миколи Азарова 

«На р д е -
пам, які 

приходять у 
Раду не працю-
вати над зако-
нопроектами, 
а скидати SMS 
своїм кохан-
кам, обирати 
в Інтернеті 
автомобілі чи 
інші аксесуари 
багатого жит-
тя, я б порадив 
читати зако-
ни, обґрунто-
вувати свої 
поправки до 
законопроек-
тів, захищати 
виборців. Тоді 
ж у рн а л і с т и -
телевізійники і 
фотокореспон-
денти не бу-
дуть заважати 
їм працювати». 

Микола 
Томенко, 

фракція 
«Батьківщина» 

Ви охоче беретеся за справи, але щоб 
довести їх до кінця, не вистачає терпля-
чості. До того ж увесь час дратуєтеся, 
через що витрачаєте час на непотрібні 
суперечки. 

Із власними проблемами не можете впо-
ратися, зате пориваєтеся допомагати 
іншим. Залиште таку «доброчинність» на 
потім: ваші «авгієві стайні» розчищати 
ніхто не допоможе. 

Ніхто не зможе опиратися вашій чарів-
ності. Та не впускайте у своє життя тих, 
до кого не відчуваєте симпатії. Інакше 
таке нав’язливе спілкування перетво-
риться на тягар. 

Намагайтеся бути щирими з собою та 
іншими. Не видавайте бажане за дійсне, 
не будуйте повітряні замки. Ракам важ-
ливо з головою зануритись у реальність, 
щоб не марити недосяжним. 

Леви, скиньте рожеві окуляри! Не дові-
ряйте тому, хто не заслуговує вашої до-
віри. Зведіть до мінімуму спілкування з 
людьми, які намагаються на вас тиснути, 
примусити робити те, чого ви не хочете. 

Ви поблажливі до інших, але не до 
себе. Не вимагайте від себе надто ба-
гато, не картайтеся за кожну помилку. 
Пам’ятайте, що ніхто у цьому світі не 
ідеальний. 

Тому, хто ризикне перегородити вам до-
рогу, можна тільки поспівчувати: ви змі-
таєте все на своєму шляху. Не вдавайте-
ся до хитрощів, бо потрапите у незручну 
ситуацію. 

Життєвий потенціал дуже високий. Труд-
нощі не лякають вас, а, навпаки, надиха-
ють. Ви ладні гори звернути, і навряд чи 
хтось насмілиться стати перешкодою на 
вашому шляху. 

Вдасться все, за що візьметеся. Розку-
сите найміцніший горішок, який виявив-
ся не по зубах іншим. Цього тижня Діви 
можуть закохатися до безтями, попри 
відстань, яка відділятиме їх від обранця. 

Цього тижня ніхто не допомагатиме 
Рибам просто так — за все доведеться 
«віддячувати». Якщо не хочете потім 
почуватися комусь щось винним, робіть 
усе самі. 

Тиждень складається непросто, та у вас 
достатньо наполегливості, щоб здола-
ти всі труднощі. Ви непохитні, впевнені 
у власних силах і легко досягаєте того, 
чого прагнете. 

Ви не поспішаєте ділитися з близькими 
наболілим, через що залишитеся на-
одинці зі своїми проблемами. Але в цьо-
му є й плюси: зможете вчинити так, як 
вважаєте за потрібне, без чиїхось порад. 
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Дозвілля

Чт 26.09 — Фінал чемпіонату з Армрестлінгу! + День Арту-
ра Гіннесса за участі гурту «Ауткрай» та ведучого 
М’ячика. Вхід вільний 

Пт 27.09 — гурт «СЕЛО І ЛЮДИ» (Харків). Стьоб-кавер-рок 
Сб 28.09 — камеді-шоу «ШТУРВАЛ». Новий Сезон! 
Нд 29.09 — гурт «YEGANOV PROJECT» (Луцьк). Рок. Прем’єра! 

Пт 04.10 — гурт «РОЛЛІКС» (Херсон). Несподіваний ексклю-
зивний концерт

Сб 05.10 — «Ритмотека».  Нова Дискотівка
Нд 06.10 — Ретро-Танці

Афіша заходів пивного клубу 
«Оболонь»


