
За те, що покоївка в турецькому 
готелі виклала рушники в формі ле-
бедів, туристи з Росії на прощання 
виклали їй із недопалків слово «Спа-
сибо»... 


Коханий чоловік зібрався з дру-

зями в Туреччину, на кілька деньоч-
ків рвонути — типу відпочити, але 
без дружин. Звісно, я трохи засму-
тилася, злегка погорювала, але все ж 
вирішила допомогти йому — валізу 
зібрати, бо ж раптом щось забуде... 
Поклала все найнеобхідніше: на два 
розміри більші плавки, шкарпетки з 
дірками, полинялі футболки й, мало 
не забула, татів дачний спортивний 
костюм... 


Роботи нема, криза затяглася, 

грошима й не пахне, але так скучили 
за літом і морем? То які проблеми? 
Поставте вентилятор за киплячим 
чайником, направте струмінь пові-
тря на себе й закрийте очі... а про-
низливий вереск дружини якраз за-
мінить крики чайок... 


— Привіт, Жора! Як провів від-

пустку? 
— Відпочивав дикуном: 

п’ятизірковий готель, піщаний 
пляж, басейн, all inclusive, море ді-
вчат... 

— Я так і не зрозумів: чому ди-
куном? 

— Ти би бачив, як я там поводив-
ся... 


Частіше гарно говоріть про себе. 

Джерело забувається — інформація 
лишається. 


Ніщо так не розвиває лідерські 

якості, як вранішня маршрутка. 

Врізався сьогодні в стовп у цен-
трі міста, вийшов із машини зі сло-
вами «ай, біс із ним, піду нову ку-
плю» і попрямував до автосалону 
через дорогу. Таких офігілих облич 
перехожих я не бачив ніколи! А сам 
сидів на лавочці у дворі й плакав ще 
хвилин 40... 


Нашого кота вкусив кліщ. Як ми 

не намагалися його видалити: і ваку-
умом витягали, і припалювали, й зе-
ленкою мазали... поки не виявилося, 
що це його сосок! Пробач, Барсику... 


Стояли з дитиною на вокзалі, че-

кали електричку. Малому тоді було 
6 років. Поруч із нами сидів батюш-
ка, такий здоровенний — два метри 
зростом, півтора — в обхваті, сива 
борода до грудей і величезний хрест 
на шиї. Син мій, відкривши рота, 
уважно розглядав небачене диво. 
Батюшка споглядав на це з олімпій-
ським спокоєм. Потім синок підій-
шов до мене і запитав: 

— Мама! А чому в Діда Мороза 
одяг чорний? Снігуронька померла? 

Ми з батюшкою дружно впали 
на лавку й іржали до приїзду елек-
трички... Потім святий отець купив 
дитині шоколадку і благословив... 


У школі перед літніми канікула-

ми ми в щоденник записували ін-
структаж із техніки безпеки — ну, 
підозрілі гриби не їсти, з незнайом-
цями не розмовляти. Сьогодні від-
крила щоденник племінниці, а там 
— як поводитися під час перестріл-
ки й адреси бомбосховищ у місті...


Купила чай для схуднення «Лас-

тівка». Після першої ж чашки рвону-
ла на «гніздо»... 
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На Алтаї до будинку 
«прибилася» ракета 
Мешканці алтайського села ледь не на порозі будин-
ку знайшли частину ракети, коли повернулися додо-
му після повені. Фрагмент завдовжки аж сім метрів 
принесло водою. Яким чином такий привіт із минуло-
го потрапив у Сибір, тепер з’ясовує поліція. Водночас 
учені заспокоюють, що пального у корпусі ракети 
немає, тож небезпеки вона не становить. Цікаво, що 
космічна знахідка припливла не сама. Всередині зна-
йшли двох псів, яких назвали Білка та Стрілка. 

У Гарварді знайшли книгу 
в палітурці з людської шкіри 
У бібліотеці Гарварду віднайшли старовинне ви-
дання з оправою, виготовленою з людської шкіри. 
Незвичну палітурку виявили на французькому 
трактаті XIX століття. Справжність первинних ви-
сновків підтвердила й подальша експертиза, що 
проводилася в університетській лабораторії. Най-
більше книжок із такими моторошними оправами 
випускали в XVI столітті, тож для видання XIX сто-
ліття це є рідкістю. 

«Я вам дам рецепт, як поверну-
ти курс із 12 гривень за долар до 
8 гривень. Знайдіть свого колиш-
нього лідера Януковича, нехай 15 
мільярдів доларів, які він украв із 
валютних резервів, поверне, і буде 
долар по 8». 

Арсеній Яценюк, Прем’єр-міністр 
України

«Проти лома немає прийому, 
крім іншого лома. Проти терорис-
тів потрібно діяти такою ж зброєю, 
як у них. Потрібно видати патріо-
там зброю. Не пацанів 19-річних в 
армію мобілізувати, а дати зброю 
добровольцям. Який вояка буде з 

того, хто воювати не хоче?» 
Олег Ляшко, Радикальна партія 

України

«Щодо того, що Донецьк не 
чують, вибачте, але до падіння 
Януковича ніхто там за Росію не 
виступав. Просто грамотно про-
вели роботу. Був культ високо-
го чоловіка в чорному піджаку 
— Януковича, а тепер — культ 
Путіна. Одну ідею витягли, другу 
поставили. Сучасна війна — це ві-
йна освічених проти неосвічених. 
Неосвіченими людьми дуже легко 
маніпулювати. І Росія дуже добре 
натренувалася». 

Семен Семенченко, командир 
батальйону «Донбас» 

«Донецьк хоче відновити ту 
Росію, яка існує в їхній уяві. Тут 
якась дивовижна каша з езоте-
рики, з радянського патріотиз-
му, з вед, рун, Велесової книги, 
слов’янського язичництва... Що 
росіяни роблять у Донецьку? До-
нецьк — територія України. Хто 
їх туди покликав? Це спроба побу-
дувати правильну Росію на чужій 
території. Залишилося лише умо-
вити чужу територію». 

Дмитро Биков, російський пись-
менник 

«На кор-
д о н і 

між Україною 
та Росією має 
бути колючий 
дріт під напру-
гою 380 воль-
тів. І коли ліз-
тиме терорист, 
то хай би до-
вбонуло так, 
щоб його зразу 
назад у Чечню 
відкинуло». 

Олег Ляшко, 
Радикальна 

партія України 

Не робіть необдуманих вчинків. Оступи-
тися, збитися зі шляху дуже легко, а от 
повернутися на нього вдасться не зразу. 
Отримаєте підтримку від людини, на яку 
не розраховували. 

Зберігайте спокій, що б не відбувалося. 
Головне ваше завдання цього тижня — 
не дати вибити себе з колії, не виказати 
тих емоцій, що приховуєте глибоко все-
редині. 

У кишенях Близнюків побільшає гроше-
нят, але не поспішайте витрачати хрусткі 
купюри, краще прибережіть їх у «занач-
ці». Романтичні побачення подарують 
незабутні спогади.

Яскравий насичений тиждень, що нео-
дмінно вам запам’ятається.  Багато з 
представників цього знака зодіакального 
кола закохаються до нестями, на щастя 
— взаємно.

У спілкуванні знайдіть золоту середину 
між наполегливістю і поступливістю. Лю-
дина, підтримки якої ви потребуєте, не 
пристане на ваш бік, якщо вдастеся до 
тиску. 

Опинитеся наодинці зі своїми проблема-
ми. Той, хто обіцяв допомогу, вкотре під-
веде. Можливо, варто врешті навчитися 
не довіряти людям, на яких не можна 
покластися? 

Стрільці поспішатимуть утілити у жит-
тя заплановане. Й вам це обов’язково 
вдасться. Та не варто галопувати: час 
від часу робіть тайм-аут, роззирайтеся, 
щоб оцінити ситуацію.

Зірки симпатизують вам. Усе відбувати-
меться саме так, як мріялося, наче за по-
махом чарівної палички. Захмарити ваш 
погожий настрій зможуть лише плітки, які 
поширюватимуть заздрісники. 

Ваші успіхи сліпитимуть навіть тих, хто 
намагатиметься примружитися. Й недо-
брозичливці муситимуть визнати, що ви 
гідні поваги. Втім, ризикуєте стати жерт-
вою себелюбства. 

Рідні потребуватимуть вашої підтримки. 
Зумієте втішити, підтримати, підбадьо-
рити, розвеселити. Дайте собі трохи 
перепочити, розслабтеся, поніжтеся на 
сонечку. 

Ті, кому ви зараз так по-підлітковому 
відчайдушно намагаєтеся сподобатися, 
невдовзі почнуть маніпулювати вами. Не 
будьте занадто довірливими до не пере-
вірених роками людей. 

Цього тижня вам щаститиме як ніколи. 
Тож можете сміливо ризикувати, з усієї 
сили крутонувши колесо фортуни. Отри-
маєте шанс радикально змінити своє 
життя на краще. 
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Дозвілля

Афіша заходів пивного 
клубу «Оболонь»

Пт 13.06 — гурт «Резус Блюз» (Луцьк). Джаз. 
Акустика 

Сб 14.06 — Дисколихоманка 70-80-90-х 
Нд 15.06 — гурт «Freedom» (Луцьк). Акустика 


