
Бог просто фізично не може 
встежити за всіма… Тому Він і ство-
рив мою сусідку — бабу Катю! 


Більшу частину номерів я запи-

сую лише тому, щоб знати, коли не 
брати слухавку. 


На російському «АвтоВАЗі» не-

терпляче чекають санкцій Заходу, 
що забороняють увезення до Росії 
іномарок. 


Дружина поміняла в будинку 

штори. Чоловік прийшов додому 
п’яний, відразу ліг спати. Прокинув-
ся о 4-й ранку, озирнувся, поспіхом 
почав одягатися, на жінку навіть 
не глянув. Благовірна: «Стьопа, ти 
куди?». Чоловік: «Заткнись, дурепо. 
Мене дружина вб’є!». 


На чемпіонаті світу з футболу в 

Бразилії збірна Іспанії зустрінеться 
зі збірною Англії… в аеропорту. 


— Алло, прокуратура? 
— Так, я вас слухаю. 
— А мій батько купив «Бентлі» 

на крадені гроші! 
— Галю?! 
— Тату?! 


— Доню, давай покажемо, як ми 

вивчили місяці року. Ну ж бо: сі… 
— ...чень! 
— Лю… 
— ...тий!
— Ну а далі спробуй сама! 
— Зень, тень, вень, вень, пень, 

пень, сень, тень, пад, день! 


Продавчиня цілодобового кіос-
ку знає всіх жителів мікрорайону в 
живіт. 

Про моє кулінарне мистецтво 
найбільш красномовно розповість 
підгоріла пательня з антипригарним 
покриттям на кухні. 


Дві блондинки у квартирі. Одна 

у ванній миється й кричить звідти: 
— Машо, дай шампунь! 
— Та ж  у  ванній  повно  шам-

пунів! 
— Так тут на всіх написано «для 

сухого волосся», а  я  вже  намочи-
ла... 


Як же хочеться часом покласти 

лимон не в чай, а в швейцарський 
банк... 


У Канаді людям із залежністю 

від соціальних мереж надається пу-
тівка на тиждень на Мальдіви, для 
того щоб вони не проживали життя 
у віртуальному світі, а насолоджува-
лися справжнім. Канадо, я їду! 


Відразу видно, що погода — жі-

ночого роду. Всякі там дядьки-си-
ноптики намагаються спрогнозува-
ти її, а вона що хоче, те й чудить! 


Щоранку я граю головну роль у 

фантастичному трилері: «Доспати за 
5 хвилин». 


«То були не злість, не страх і не 

люта досада. Нема такого слова на 
світі, котрим можна було б це на-
звати. Його пекло, йому хотілося б 
увесь світ витоптати конем своїм, 
узяти всю землю від Києва до Галича 
з людьми, з усім і затопити її в Чор-
ному морі». «І зовсім не про мене, в 
мене і коня-то нема!» — розсердився 
Путін, голосно захлопуючи томик 
Гоголя. 
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Грабіжник погорів 
на пристрасті до «Фейсбуку» 
Одне з найбільш бездумних пограбувань в історії ста-
лося в штаті Міннесота у США. Обчистивши будинок, 
грабіжник зайшов у Facebook із комп’ютера господа-
ря, а також вирішив просушити свої речі. В результа-
ті, коли власник прийшов додому, він знайшов чужі 
кросівки й джинси, а також сторінку в Facebook, яка 
відкрилася при запуску соціальної мережі. Хазяїн 
житла не розгубився й попросив повернути йому 
речі, на що горе-злочинець погодився. На місце 
зустрічі прибула поліція, яка затримала грабіжника. 

В Україні випустять 
антистресову розмальовку
У «Видавництві Старого Лева» побачить світ заспо-
кійлива розмальовка Secret Garden для україн-
ців, які змушені жити в стані постійного стресу. 
Авторські права придбають у лондонського ви-
давництва. «Ми домовилися про купівлю прав на 
дивовижну розмальовку для дорослих, яка знімає 
стрес. Ми отримали на сторінці у «Фейсбуці» про-
хання видати цю красиву штукенцію якнайшвид-
ше», — поінформували координатори. Розмальов-
ка вийде у світ 10–14 вересня. 

«Україна підписала Угоду. Як 
може відреагувати Путін? У бу-
динку повішеного не говорять про 
мотузок. Це колосальний удар по 
його престижу. Тому він зробить 
усе, щоб загострити ситуацію на 
Сході України. З Путіна виявився 
поганий чекіст, тому що він дуже 
емоційний. Злість зганятиме на 
Донбасі — посилить там свою вій-
ськову присутність». 

Віктор Небоженко, політолог 

«Це різнорідне бандитське 
середовище. Вони чекали той мо-

мент, коли отримають автомати. 
Тепер спекулюють ідеологією, яку 
вигадали для прикриття. А на-
справді це звичайне мародерство, 
бандитизм. Мені зараз Україна 
нагадує Христа, якого розіп’яли, 
з одного боку, агресією Путіна, а 
з другого — байдужістю Європи». 

Сергій Каплін, нардеп 

«Коментувати хворі марення 
цього громадянина РФ ми не зби-
раємося, оскільки марення ми в 
принципі не коментуємо. Мабуть, 
йому нічого іншого не залишаєть-

ся, як періодично подавати голос 
зі своєї будки». 

Євген Перебийніс, директор Де-
партаменту інформаційної політики 
МЗС, про слова радника президента 
Росії Сергія Глазьєва, що Порошенко 

— нацист

«У Партії регіонів заклякло 
щось, що не було анексії Криму. 
«Мы его потеряли». Та ви його 
проср*ли, мудаки». 

Роман Скрипін, журналіст «Гро-
мадського», — регіоналу Нестору 

Шуфричу

«Петро Симоненко за-
бруднив себе «Астон 

Мартінами» в гаражі, полі-
тичною корупцією, проявив 
боягузтво і став підкаблуч-
ником своєї дружини Окса-
ни Ващенко. Зараз реальний 
лідер партії не Симоненко, 
а Ващенко. У зв’язку з цим я 
виходжу з фракції і з партії». 
Ігор Алексєєв, нардеп, колиш-

ній депутат КПУ 

Проблеми, що каменем лежали на серці 
останнім часом, вирішаться неочікувано 
швидко. Зможете зітхнути з полегшен-
ням. Дозвольте собі розслабитись і роз-
важитися. 

Дружелюбність і безпосередність допо-
можуть Тельцям знайти нових друзів. 
Та ваші судження про людей занадто 
поверхневі, що неминуче призведе до 
розчарувань. 

Попри те, що в особистому житті все на-
чебто гармонійно, ви хвилюєтесь, іноді 
не знаходите собі місця від занепоко-
єння. Зняти напругу допоможе відверта 
розмова з половинкою. 

Ви самі створюєте собі труднощі, самі 
ж героїчно їх долаєте. Тиждень цікавий, 
але хаотичний: забагато зайвих рухів, 
забагато витрачених марно зусиль. Обі-
цянки, яку вам дали, не дотримають. 

Дуже загостриться інтуїція, завдяки їй ви 
знайдете відповіді на багато запитань, 
що непокоять ваших близьких. Ваші по-
ради слушні й доречні, але до них, на 
жаль, ніхто не прислухається. 

Не поспішайте прояснювати заплутану 
ситуацію: поки вода каламутна, є шанс 
піймати дуже велику рибу. Водоліям лег-
ко вдаються різного роду хитрощі, при-
чому вони виходять сухими з води. 

Те, що не виходить відразу, рано чи 
пізно вдасться обов’язково. Все, що 
від вас вимагається, — не здаватися й 
пам’ятати про обіцянки, які ви давали 
собі та близьким. 

Зірки на вашому боці, тож можете сміли-
во йти у бій — недоброзичливці зазна-
ють поразки. Якщо хочете здобути чи-
юсь симпатію, не соромтеся вдаватися 
до самореклами. 

Надійде тривожна звістка, та незабаром 
з’ясується, що причин для хвилювань не 
було. Важливо не перевтомлюватися. 
Якщо не жалітимете себе, до кінця тижня 
«перегорите» чи навіть захворієте. 

Цього тижня Рибам легко закохатися: 
ви думаєте про людей значно краще, 
ніж вони того заслуговують, і можете по-
бачити свій ідеал там, де його і близько 
немає. 

Звична розважливість зрадила вас: за-
мість того, щоб обдумувати кожен свій 
крок, ви кидаєтеся на амбразури, ризи-
куєте всім, ставите на карту те, чим до-
рожите. 

Події цього тижня запам’ятаються вам 
надовго. І річ не в тому, що відбувається 
щось надзвичайне, а в тому, що ви зараз 
надто емоційні й берете все близько до 
серця. 
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Афіша заходів пивного 
клубу «Оболонь»

Пт 04.07 — Дисколихоманка 70-80-90-х 
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