
Реальний напис на упаковці 
кетчупу: «М’який і насичений смак 
стиглих томатів створює легкий на-
стрій, навіває бажання танцювати 
вальс і перечитувати твори класи-
ків». 


Чоловік приїздить із риболовлі 

тверезий як скельце... зате повний 
рюкзак риби. Дружина в шоці: 

— Ого! Ось це, я розумію, улов! 
Чоловік, засмучено: 
— Кум, падлюка, горілку вдома 

забув… 


Я знаю, чому День захисту дітей 
— 1 червня. Бо 31 травня всі школя-
рі приносять додому щоденники з 
річними оцінками… 


Російські прикордонники не 

пустили в РФ бойовиків, які тікали 
з України, бо ті були в мереживних 
трусах. 


А от був би тато Карло не сто-

ляром, а слюсарем, Термінатор 
з’явився би набагато раніше… 


Її зовнішність на любителя. На 

любителя фільмів жахів. 


Песиміст вивчає китайську мову, 
оптиміст — англійську, а реаліст — 
автомат Калашникова. 


Набридло все... От візьму грубу 

мотузку, знайду гілку міцнішу — й 
будь що буде... зроблю гойдалку та 
буду кататися! 


На роботі викладаюся на всі 

100%: понеділок — 16%, вівторок — 
20%, середа — 23%, четвер — 34%, а 
п’ятниця — 7%. 

Коли тобі кажуть: «Ти найкра-
щий!», то розумієш — десь було про-
ведене змагання. 


— У мене комп’ютер сам вими-

кається. Що робити? 
— У тебе системний блок унизу 

стоїть? 
— Так. 
— Поміняй шкарпетки… Він, 

здається, свідомість втрачає. 


Коли ти кажеш у слухавку: «Це 
не телефонна розмова», десь сумує 
один «феесбешник». 


Я: Слухай, ну давай ще півгодин-

ки попрацюємо. 
Мозок: Бамболейо! 
Я: Ну нам же треба сьогодні все 

доробити! 
Мозок: Бамболейо! 


Хочеш образити білоруса — ска-

жи «Білорусія». 
Хочеш образити українця — ска-

жи «на Україні». 
Хочеш образити росіянина — 

скажи «Я не п’ю». 


Коли мій кіт накапостить, я не 
сварю його... А просто відношу пле-
мінницям, яким 4 і 2 рочки. 


Найсмачніша їжа — це охолола 

смажена картопля, вночі, прямо з 
пательні, руками. Поки ніхто не ба-
чить! 


У нас на роботі ввели щорічну 

перевірку в нарколога та психіатра, 
плюс довідка про несудимість. Ма-
буть, підозрюють, що тверезі й нор-
мальні люди за таку зарплату пра-
цювати не будуть... 
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Чоловіки залюбки вплітають 
квіти в бороду 

Всі пам’ятають фотографа, що робив знімки чолові-
ків, які вплітали у свої розкішні бороди різні пред-
мети. Тепер на черзі новий тренд: брутальні бородані 
вплітають у пишну рослинність на обличчі квіти. 
Багато подібних світлин було зроблено у 1977 році, 
ймовірно, саме відродження нині ідеалів руху хіпі на-
дихнуло сучасних модників заплітати квіти у бороду. 
Відома хіпова пісня зі словами «Якщо поїдеш до Сан-
Франциско, не забудь вплести квіти у своє волосся» 
— пряме підтвердження цього. 

Великобританія побудує свій 
перший космопорт 
До 2018 року Великобританія збирається побу-
дувати свій перший космодром. Він буде призна-
чений для комерційного використання, зокрема 
для відправки туристів на навколоземну орбіту. В 
якості майданчиків для розміщення космодрому 
британці розглядають вісім територій. Серед них є 
і північ Шотландії. У його будівництві й експлуата-
ції, ймовірно, братимуть участь англійська компа-
нія Virgin Galactic і американська фірма XCOR. 

«Російський каналізаційний ка-
нал «Лайф ньюс» повідомив, що вій-
ськовий комендант Донбасу Олег 
Ляшко власноручно розстріляв у 
Слов’янську п’ятьох жінок. Цікаво, 
що вони курять перед ефіром?» 

Олег Ляшко, Радикальна партія 

«Коломойський заявив, що 
треба розкуркулити олігархів, які 
фінансують сепаратистів. Хороша 
ідея. Але і Бєню теж треба розкур-
кулити, бо він такий же олігарх, 
який і за Януковича наживався. 
Олігархи при владі — це зло, неза-
лежно від їхніх прізвищ». 

Олег Ляшко, Радикальна партія 

«Крим приречений стати му-
зеєм пострадянської України, 
України Януковича, бандитських 
кланів, корупції, неповаги до гро-
мадянина, відсутності перспектив. 
І коли півострів повернеться до 
складу нашої держави, найпопу-
лярнішими стануть не туристичні 
поїздки на пляж, а шкільні та сту-
дентські екскурсії — молоді укра-
їнці побачать, від якого кошмару 
позбавили їх учасники Майдану». 

Віталій Портников, політолог, 
журналіст 

«Донбас мирний і нещасний, 
люди, мирні жителі, які не мають 

національності, насправді вони не 
росіяни, не українці. Вони совки». 

Валерія Новодворська, росій-
ський опозиціонер, дисидент, в 

останньому інтерв’ю 

«У Росії поступово спадає тон 
торжества. Залишається озлоблен-
ня, і вони будуть вас страшно не-
навидіти за те, що ви пішли іншим 
шляхом. Не чекайте від Росії ні 
об’єктивності, ні добра. Вона буде 
змушена змиритися з вашим існу-
ванням, але підставлятиме ніжку 
завжди і скрізь». 

Валерія Новодворська, росій-
ський опозиціонер, дисидент, в 

останньому інтерв’ю

«Кр а ї н а 
має зна-

ти в обличчя 
як своїх героїв, 
так і мудаків». 

Олександр 
Шовковський, 

голкіпер 
«Динамо», про 

екс-депутата 
ВР Олега 
Царьова 

Складний тиждень. На роботі — супер-
ечки з керівництвом. Удома теж неспо-
кійно: схоже, ви провинилися перед 
тими, хто вам дорогий, але на швидке 
прощення не розраховуйте. 

Опинитеся між двома вогнями: дове-
деться взяти на себе роль миротворця. 
Та, допомагаючи тим, хто опинився у 
складній ситуації, віднайдете душевну 
рівновагу. 

Загостряться суперечки з близькими, 
причому причина розбіжностей у далеко-
му минулому й усунути її просто немож-
ливо. Почуття гумору допоможе зглади-
ти гострі кути. 

Все у вас неодмінно вийде. Головне — 
не слухати людей, які стверджують про-
тилежне і намагаються заздалегідь «за-
програмувати» вас на невдачу. Повірте 
у власні сили! 

Багато представників знака усвідомить 
своє покликання, вирішивши змінити об-
ридлу роботу на щось принципово нове. 
Не бійтеся ризикнути: саме зараз маєте 
шанс переломити долю. 

Ви надто великого значення надаєте чу-
жій думці, часто потребуєте схвалення 
інших, силуєтеся будувати своє життя 
«за зразком»... Може, час вивільнитись 
із вузьких рамок? 

Ви відчуваєте, чого від вас чекають рідні, 
та робите все можливе, щоб не обману-
ти їхні надії. Вдасться покласти край не-
порозумінням  і  досягнути  гармонії  у 
сім’ї. 

Почуватиметеся зв’язаними по руках 
і ногах: не зможете і кроку ступити без 
відчуття чийогось нав’язливого контр-
олю. Не дозволяйте нікому собою мані-
пулювати. 

Спирайтеся на чужий досвід: хіба розум-
но набивати власні ґулі, коли можна обі-
йтися без цього? Слушна порада мудрих 
і досвідчених допоможе уникнути бага-
тьох прикрих помилок. 

Ці дні будуть складними для закоханих 
Риб, у яких з’являться сумніви в почуттях 
коханої людини, її щирості. Пам’ятайте, 
що краще обговорювати проблеми, а не 
замовчувати їх. 

До вигідних пропозицій поставтеся зі 
здоровим скепсисом. Не поспішайте по-
годжуватися, навіть якщо вони здадуть-
ся вам дуже привабливими: можливо, 
вас водять за носа. 

Ризикуєте стати жертвою маніпуляцій, 
постраждати через власну довірливість. 
Стосунки з близькими теж складаються 
непросто: вас часто критикують, причо-
му незаслужено. 
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Дозвілля

Афіша заходів пивного 
клубу «Оболонь»

Пт 18.07 — гурт «Ауткрай» (Луцьк). Акустика. За 
участі: Аромотерапія 

Сб 19.07 — «Танці на палубі Кораблика». 
Від 60-х і до сьогодні 

Нд 20.07 — Українська Дискотівка


