
Сьогодні я прокинувся раніше, 
щоб запізнитися без поспіху.


Вирішив мій друг купити па-

кет соку «Я». Підходить до кіоску 
і каже: 

— «Я», маленький, апельсин. 
Із кіоску, крізь дикий регіт:
— Приємно познайомитися!


Найстрашніший кошмар ди-

тинства — це коли мама поставила 
в чергу тебе, а сама пішла в інший 
відділ. І черга все ближче, ближче, 
ближче...


— Знаєш, скільки триває доба 

на Плутоні? 152 години! 
— Майже як понеділок на Зем-

лі.


Єдина жінка, до думки якої 
прислухаються чоловіки, —  це та, 
яка сидить у навігаторі.


Душею на Мальдівах —  тілом 

на дивані.


Після тижневого голодування 
леву довелося визнати, що цар зві-
рів —  сторож зоопарку.


— Чим відрізняється літак від 

унітаза?
— У літак сідають, щоб летіти, 

а до унітаза летять, щоб сісти.


— Куме! 
— Га? 
— А що ви робите в моєму по-

гребі? 
— Та вас шукаю! 
— А навіщо сало з’їли? 
— Та щоб під ногами не валя-

лося! 

Принцип усіх жінок: «Хочу ко-
ротке довге волосся». 


— Лікарю, а я буду жити?
— Мені й самому цікаво!..


Судять тракториста за наїзд на 

пішохода. Суддя запитує: 
— Як ви наїхали на пішохода?
Тракторист:
— Ну, значить, їду я із кумом на 

тракторі, зненацька вибігає на доро-
гу пішохід, я вправо  — і він, я вліво 
— і він теж, питаю в кума: «що ро-
боти?», той каже: «та дави». То я ледь 
наздогнав того бовдура у кукурудзі!


І вовки ситі, і вівці цілі, і пасту-

ху вічна пам’ять…


Моя суперздатність — вічно 
ганьбитися перед тим, хто подо-
бається.


На екзамені студент бере білет  

— не знає. Хапає другий — теж. 
Третій — також не знає. Витягує 
четвертий, п’ятий… Професор 
бере залікову, ставить йому «3». 
Інші студенти здивовано:

— За що?!
— Як за що? — відповідає ви-

кладач. — Якщо щось шукає, зна-
чить, щось знає.


Якщо майбутні лікарі вчилися 

так, як я, то я віддам перевагу по-
дорожнику.


Не в моїх правилах без діла си-

діти! Піду ляжу.


Словами «ось такі пироги» за-
кінчують захист диплома бакалав-
ри-кондитери. 
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Черкаські трактористи 
уміють нарізати торти 
трактором
На Черкащині серед сорока п’яти трактористів 
обрали найвправнішого. На трактор-фесті під-
корювачі сільгоспмашин мали продемонструвати 
вміння маневрування, їзди на задніх колесах та 
викладання пірамід із соломи. Учасники змагань 
трактором нарізали торт, відкривали пляшку і 
навіть прикурили цигарку. Переможці отримали 
мотоцикл, телевізор та холодильник. 

Німецький поліцейський 
оштрафував вуличну 
скульптуру
У містечку Карлсруе дорожній інспектор ви-
писав штраф вуличній скульптурі. Випадковий 
свідок зафіксував виписування штрафу на 
камеру. Відповідальний інспектор оштрафував 
скульптуру покрученої червоної вантажівки, 
яку створив австрійський художник Ервін Вурм. 
Митець став відомим саме завдяки скульпту-
рам  деформованих автівок і будинків.

«Центральна влада мало «ар-
тикулює» східну» тему. Ми чуємо 
тільки «Мінські угоди», але вони 
не працюють. Може, дійсно, війну 
вже скуштували, адже списати на 
неї, окаянну, можна все? Та й не до 
того Києву — то нафтобаза горить, 
оголюючи чорну корупцію, то при-
страсті за відставкою Наливайчен-
ка, а тут уже «оглядини» для місце-
вих виборів... А Схід почекає!»

Олена Фроляк, журналістка, теле-
ведуча

 
«Причиною кінця нашої дер-

жавності буде не Путін. Західний 
світ чекає від нас небагато. Вони 

хочуть, щоб ми навчилися жити 
чесно. Все це, по суті, і є змістом 
поняття «реформи». На жаль, час 
можливостей минає. Мабуть, ви, 
пане президенте, виїдете, переслі-
дувані новим, демократичним ре-
жимом. Я залишуся доглядачем на 
кладовищі пам’яті».

Семен Глузман, психіатр, 
громадський діяч

 
«Совки» — зовсім не 

обов’язково ті, хто рве гланди за 
«російський мир» і ратує за «Но-
воросію». А «несовки» зовсім не 
обов’язково носять у кишенях пас-
порти з тризубом, співають україн-

ський гімн і лають Кремль. Вододіл 
проявляється в уявленнях про те, 
як влаштований сучасний світ».

Павло Казарін, автор Slon.ru і 
ведучий телеканалу ICTV

 
«Нас ніхто не буде рятувати. 

Новий європейський тренд не «зно-
сити Путіна», а «нехай вони зруйну-
ють свою економіку, розвалять кра-
їну, інакше немає гарантій, що через 
кілька десятків років не з’явиться 
новий Путін». Тобто це надовго. 
Єдиний крихітний шанс — успіш-
ний палацовий переворот».

Марат Гельман, російський арт-
менеджер

«Путін свідо-
мо ізолю-

вав себе від світу. 
Він живе там, де 
йому комфортно. 
Путін не один та-
кий, до комфорт-
ності світу й ото-
чення прагнуть 
практично всі по-
літики. Але в де-
мократичній кра-
їні їм доводиться 
рахуватися з 
реальністю. Пу-
тін нічого цього 
не потребує. Він 
загруз у своєму 
світовідчутті, як 
муха в бурштині».

Віталій Портни-
ков, громадський 

діяч, журналіст

Овни за роботою світу білого не ба-
чать. Підведіть голову від робочого 
стола, заваленого паперами, і роз-
зирніться: життя прекрасне. Дозвольте 
собі трохи релаксу. 

Тельці вперлися рогом і уперто не 
хочуть йти на поступки у суперечках 
із рідними. Якщо не хочете надовго 
«охолодити» стосунки з домашніми, 
підіть на компроміс. 

Самотні Близнюки у передчутті набли-
ження змін у їхньому житті. Ваша доля 
може чекати вас за наступним пово-
ротом вулиці. Відкрийте власне серце 
для кохання! 

Представники знака почуваються цьо-
го тижня незамінними. Але не дайте 
вмоститися собі на карк і кермувати 
вами, як тягловим конем віжками. Інак-
ше виб’єтеся з сил. 

Самозакоханість Левів цього тижня до-
сягне свого апогею. Ви говорите тільки 
про себе, зводячи до нуля намагання 
співбесідника вставити свої п’ять копі-
йок. Це дратує. 

Нарешті у кишенях Водоліїв заша-
рудять грошики. Та є ризик, що ви їх 
швидко протринькаєте, тож будьте 
розважливими з покупками. Рідні за 
вами скучили. 

В серце самотнього Стрільця цього 
тижня влучить стріла Амура. Та він бо-
ятиметься втратити голову від почут-
тів і контролюватиме себе. Віддайтеся 
емоціям, не стримуйте пориву душі. 

Терезам цього тижня бракуватиме 
зваженості та розсудливості. Завжди 
помірковані, цього тижня вони схильні 
до необдуманих рішень і вчинків. Але 
іноді трохи спонтанності не завадить. 

Діви цього тижня почуваються та ви-
глядають на усі сто. Ви вабите про-
тилежну стать, як потужний магніт. 
Багато представників знака закрутить 
приголомшливий роман. 

Цього тижня Риби часто почуватимуть-
ся не у своїй тарілці й намагатимуться 
вислизнути із гамірної компанії до сво-
єї затишної домашньої фортеці. Інколи 
добре побути наодинці з думками. 

Коли Козоріг упреться, то його, такого 
впертюха, й екскаватором із місця не 
зрушити. Може, іноді варто прислуха-
тися до аргументів опонента? Не тіль-
ки ви буваєте праві. 

Скорпіонам цього тижня щаститиме. 
Можете ризикнути — потім обов’язково 
обмиєте вдале завершення справи бо-
калом ігристого. На одиноких представ-
ників знака чекає доленосна зустріч. 
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Дозвілля

Афіша заходів пивного 
клубу «Оболонь»

Пт 26.06 — Гарячі Танці: суміш української 
та балканської музики 

Сб 27.06 — гурт «FUSION FRIENDS» (Луцьк). 
Кавер-поп-джаз 

Нд 28.06 — День Молоді! Танці


