
— Відкрий, будь ласка, пакетик 
кави, а то у мене руки жирні. 

— Та й у мене не худі... 


Коли я був маленький, мій тато 
відплив на човні далеко від берега і 
викинув мене за борт. Я доплив до 
землі й написав на батька заяву в мі-
ліцію. Так я навчився писати. 


Мій менший братик сказав, що 

боїться спати один. Я втішив його 
тим, що він не самотній, адже під 
його ліжком живе монстр, а в шафі 
— бабайка. 


Любі жінки, пам’ятайте, що у му-

жика, якого ви завели, має бути своє 
місце в квартирі, щоб він не розво-
зив грязюку по всіх кімнатах! 


— Мамо, завтра батьківські збо-

ри. Підеш? 
— Ні, синку, ми краще на ці гро-

ші з тобою в Єгипет з’їздимо! 


Було то в гуртожитку. Привів 
якось я дівчину до себе в кімнату. 
Вимкнули світло і дивимося кіно. 
Потім прийшов сусід, увімкнув на-
стільну лампу та й їсть собі тихенько 
в куточку. Я його питаю: 

— Може, тобі там погано видно? 
Світло ввімкнути? 

— Та ні. Я люблю часом собі так 
«романтично» поїсти! 


Я вам ось що скажу. Перед тим 

як задути свічки, слід усе-таки пере-
жувати олів’є... 


Чоловік — кам’яна стіна, тверда 

опора та незламний захист! Доки не 
побачить на градуснику 37,2... 

— Ласкаво просимо до нашого 
магазину! Чим я можу Вам допомог-
ти?

— Будь ласка, відганяйте від 
мене інших консультантів. 


На замітку для холостяка: спати 

можна всередині підковдри — вона 
замінить і простирадло, і ковдру. 


За демократії кожен баран має 

право обирати, хто буде його стриг-
ти наступних п’ять років. 


Якщо сплинуло кілька десяти-

літь після останньої зустрічі, а зна-
йомі усе так же безпомилково впіз-
нають вас на вулиці, це не ознака 
вічної молодості — просто час наре-
шті змінити гардероб. 


Оголошення: «Терміново про-

даю БМВ. Недорого, 2010-го р. в. Не 
битий, усе є. Собі б залишив... але 
дружина сьогодні на права здала, з 
7-го разу!». 


— Тату, нехай слоники ще побі-

гають! 
— Донечко, слоники втомилися. 
— Ну татку, востаннє! 
— Ну добре! Востаннє… Ро-о-о-

ота! Надягти противогази! 


На 69-й сторінці інструкції з екс-
плуатації автомобіля «Лада» є роз-
клад руху автобусів. 


Надто гаряча вода у дитячій ван-

ночці змусила малюка заговорити на 
півроку раніше. 


Оголошення в зоопарку: «Ша-

новні мавпи, до вас дійде швидше: 
не їжте у людей із рук!». 
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В Польщі з’явився 
перший у світі пам’ятник 
«Вікіпедії» 
В польському університетському місті Слубіце 
відкрився перший у світі пам’ятник «Вікіпедії». 
Монумент створено вірменським скульптором 
Міграном Акопяном. Серед гостей церемонії 
відкриття будуть представники Wikimedia 
Польщі, Wikimedia Німеччини, Wikimedia Сан-
Франциско. За 14 років існування у «Вікіпедії» 
написано понад 30 мільйонів статей. 

Вчителька зробила моторошне 
селфі з акулою 
25-річна вчителька з Нью-Джерсі підірвала соцмережі 
неймовірним селфі поруч із зубастою пащею акули. 
Викладачка мистецтва Аманда Брюер вирушила до 
Південної Африки як волонтер, аби зібрати дані про 
акул для організації з охорони тварин та екотуризму. 
Якось молода жінка насолоджувалася дайвінгом у кліт-
ці, коли до неї підпливла величезна біла акула. Хижач-
ку вдалося приманити до човна кількома рибинами, 
прив’язаними до мотузки. Вчителька зробила близько 
30 світлин небезпечної рибини. 

«Ця стіна не має ніякого сенсу. 
Підійшли, довбонули із «Градів» 
із відстані 30–45 км зі своєї тери-
торії, як росіяни зараз і роблять, 
— нема стіни. Навіщо потрібна 
ця стіна, наприклад, у Чернігів-
ській області, якщо через кордон 
Донбасу вільно їздять російські 
війська? Це знову буде дерибан. 
Це — ганьба». 

Олег Ляшко, Радикальна партія 

«Нафта падає. Бюджет їде до 
чортів собачих. Економічне зрос-
тання дорівнює нулю. Промис-
лового зростання немає. Валютні 
надходження скорочуються. Пла-
тіжний баланс країни погіршуєть-
ся з кожним днем». 

Альфред Кох, екс-віце-прем’єр 
Росії 

«В чому проблема цих сміт-
тєвих люстрацій? У тому, що сус-
пільство не вірить, що держава 
в змозі приймати справедливі 
рішення! І в той же час народ ди-
виться телевізор і бачить, що всі 
ці кляті особи (з команди екс-
президента Януковича) не отри-
мують покарання». 
Антон Геращенко, радник міністра 

внутрішніх справ 

«Україна переможе, незважаю-
чи ні на що. Нам Бог допомагає. В 
одному з гарнізонів, де ми стояли 
при високих парканах, просто не 

було бічної стіни. Обходиш пар-
кан, дивишся вбік, а там ліс. У нас 
зараз скрізь так, у різних ситуаці-
ях — без бічної стінки. Фігурально 
висловлюючись. І країна живе. А 
значить, Господь на нашому боці». 

Семен Семенченко, командир 
батальйону «Донбас» 

«Покинути 70 відсотків людей 
просто неможливо. Їм потрібно 
платити пенсії, заробітні плати, 
соціальні допомоги… Тому що 
влада та, яка годує. Відмовлятися 
від такого регіону не те що несер-
йозно, а все одно, що зарізати кур-
ку, яка несе золоті яйця». 

Олександр Кіхтенко, губернатор 
Донеччини 

«Ті г і п к о 
скаржить-

ся на Новому 
каналі, що він 
зустрічався з ви-
норобами і ви-
явилося, що ви-
норобство падає. 
Та, коли бачать 
Тігіпка, у корів 
надої падають. 
Тож не зустрічай-
теся з ним: може 
все впасти». 

Борислав Бере-
за, речник «Пра-

вого сектора» 

Овни цього тижня відзначаться супер-
геройською енергійністю. Та не спішіть 
самотужки рятувати планету, відкидаю-
чи допомогу друзів. Половинка хоче від-
верто з вами поговорити. 

Цього тижня багато що залежатиме від 
вашого настрою: якщо сприйматимете 
все в похмурих тонах, то й сіра життєва 
смуга може затягнутися. Дивіться у при-
йдешнє з оптимізмом! 

Не витрачайте час на балачки та пере-
ливання з пустого в порожнє, інакше в 
кінці тижня можете з прикрістю усвідоми-
ти, що важливі справи так і залишилися 
незавершеними. 

Не будьте надто вимогливі до своєї по-
ловинки, присікуючись до найменших 
її помилок і прорахунків, інакше самі ж 
станете причиною тривалих образ і не-
порозумінь між вами. 

Ви більше ніж упевнені, що у ваших сло-
вах є здоровий глузд, але близькі навряд 
чи до них дослухаються. В результаті 
можуть виникнути складнощі у спілку-
ванні з ними. 

Доволі складний і насичений тиждень. 
Вам публічно кинуть виклик, який до-
ведеться прийняти. Щоб вийти із цього 
«двобою» переможцем, муситимете по-
старатися. 

Уникайте двозначності у спілкуванні, 
інакше вас можуть неправильно зрозумі-
ти й доведеться довго виправдовувати-
ся. Рідні скучили за вами. Виділіть кілька 
годин для них. 

Ви виснажені й відчуваєте потребу по-
бути наодинці з собою. Але домашні 
можуть не зрозуміти вас, бо самі по-
требують підтримки, турботи й уваги. 
З’ясування стосунків неминуче. 

Цього тижня Діви точно не лишатимуть-
ся в тіні, відвойовуючи своє законне 
місце під сонцем. Не бійтеся спробувати 
щось нове, відкиньте застарілі стереоти-
пи та забобони. 

Доведеться взяти на себе вирішення чу-
жих проблем. Це дуже не на часі, та від-
мовити людині, яка у відчаї проситиме 
вас про допомогу, просто не зможете. 

Це не той тиждень, коли ризик нагоро-
джується келихом шампанського. На-
впаки, краще не робити різких рухів, 
дозволивши собі плисти за течією. Все 
вирішиться саме собою. 

Вам намагатимуться нав’язати думку, 
що ви не здатні довести задумане до кін-
ця, що це вам не під силу. Не слухайте 
вдаваних доброзичливців, вірте у власні 
сили. 
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Дозвілля

Афіша заходів пивного 
клубу «Оболонь»

Пт 17.10 — «Вечір Патріотичного Духу». За участі: 
«Ауткрай», «Лучеськ Бенд», «Кобзар», 
«Збіг Обставин», театр «Коло Лесі» 

Сб 18 .10 — «Танці на палубі Кораблика». Від 60-х і 
до сьогодні 

Нд 19.10 — Дискотівка 90-х 


