
Навколо самі лише сильні та 
сміливі люди, але вареники в окріп 
кидати бояться всі. 


Пролити чай на підлогу, ви-

терти ногою, а потім ходити з мо-
крою шкарпеткою — це так по-
чоловічому. 


Купив курс «Англійська уві 

сні». Цілий рік ставив перед сном 
касету. Результат дещо несподіва-
ний: при звуках англійської мови 
миттєво засинаю. 


Працюю в банку. Так подоба-

ється, коли клієнтки, заповнюючи 
заявку на кредит, вказують у графі 
«Додаткове джерело доходу» «чо-
ловік». 


Американці не бояться війни з 

Китаєм, бо американський снаряд 
легко пробиває два китайські тан-
ки. Китайці теж не бояться війни 
зі США, бо їхній танк удвічі дешев-
ший за американський снаряд. 


— Лікарю, операція пройшла 

успішно?
— Який я тобі лікар? Я апостол 

Петро! 


Існує два типи юристів: ті, хто 
знає закон, і ті, хто знає суддю. 


В зоопарку всі звірі поводять-

ся  пристойно, крім мавп. Відчува-
ється, що це вже без п’яти хвилин 
люди... 


В дитинстві я був дуже ризи-

ковий: робив «домашку» одразу в 
чистовик. 

— Бог терпів і нам велів! Грі-
ховна плоть — лише тлін у порів-
нянні з вічним духом!

— А можна мені іншого анес-
тезіолога? 


Працівниця автозаправки зби-

рала сина в похід із розрахунку 
7 бутербродів на 100 кілометрів. 


Сьогодні шеф зібрав усіх, по-

дзвонив кожному зі свого мобіль-
ника й уважно прослухав мелодії, 
які ми встановили на його виклик... 
Премії не буде. 


Коли людина в рекламному ро-

лику встає з ліжка, бадьоро збира-
ється і йде на роботу, внизу екрана 
має бути напис: «Не намагайтеся 
це повторити». 


Невже великі цивілізації, ше-

деври мистецтва та прориви у до-
слідженні космосу були лише для 
того, щоб щороку в червні я два 
тижні мився в тазику? 


Сьогодні в нашому офісі по-

справжньому працює тільки вен-
тилятор. 


Євдокія Семенівна знайшла на 

вулиці гаманець із $3000, але, як 
чесна і порядна людина... чинити 
не стала. 


Якщо жінка каже: «Ти тільки 

не хвилюйся», то хвилюватися на-
справді вже пізно. 


Жіноча логіка — як морська 

свинка: і не свинка, і не морська... 
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NASA випробовує 
марсіанську літаючу тарілку 
NASA почало випробування деприскорювача 
LDSD для пом’якшення посадки на поверхню 
Марса. Апарат зовні схожий на літаючу тарілку. 
Очікується, що повітряна куля підніме його до 
висоти 37 км протягом 2–3 годин. Після цього за 
допомогою ракетного двигуна деприскорювач 
підніметься до висоти 55 км, а потім почне само-
стійне зниження. Пристрій має забезпечувати 
гальмування космічних апаратів в умовах роз-
рідженої марсіанської атмосфери. 

Симпатії інтернет-юзерів 
завоював бородатий кіт 
В Інтернеті швидко набирає популярність 
семирічний кіт зі США на кличку Гері. Пухнас-
тик прославився в Instagram завдяки своєму 
незвичному забарвленню морди, що дуже 
нагадує густу чоловічу бороду. В Мережі «не-
голеного» котика вже прозвали хіпстером. 
Власниця Гері американка Шарлен Дехіліг 
часто приміряє на свого улюбленця краватки, 
метелики та в’язані шапки й на фото порівнює 
його зі світовими зірками. 

«Під виступ Порошенка депута-
ти аплодували, сміялися, виходили 
із залу і билися. Але що помітно 
неозброєним оком, так це те, що, 
незважаючи на раніше видатні ора-
торські якості Петра Олексійовича, 
сприйняття його слів у багатьох 
змінилося із захвату на скепсис. 
Мабуть, це підсумок аналізу обіця-
нок президента і їх виконання».

Борислав Береза, нардеп
 
«А навіщо батьківщині росія-

нина його смерть? Що в ній толку? 
Втім, і в його житті толку не більше. 

Так і лежить його країна в лайні та 
смороді, поки він щосили її любить. 
Сильніше за всіх на світі. Але аб-
страктно». 

Альфред Кох, екс-віце-прем’єр Росії

«Шановне ОБСЄ мало би не си-
діти постійно в ресторані в готелі 
«Мир», із ранку до ночі пиво та ві-
скі «жиганити», а їхати на окупова-
ну територію».

Геннадій Москаль, голова 
Луганської обласної військово-ци-

вільної адміністрації

«Ну що, пане президенте, ви ду-

мали, що буде мир, але його не буде 
доти, доки не буде перемоги. Як вам 
останні події на Сході? А інакше й 
не могло бути, бо із психом ніхто не 
домовляється. Не ви рятуєте Украї-
ну, і не ви її врятуєте. Це зроблять 
прості хлопці й дівчата, які навіки 
стануть справжніми героями цієї 
країни». 

Володимир Парасюк, нардеп
 
 «Поки терористи не віддадуть 

полонених, не припинять обстріл 
— їжі з нашого боку вони не отри-
мають».

Юрій Луценко, лідер фракції БПП

«Над про-
е к т о м 

«Новоросія» по-
ставлена вели-
чезна могильна 
плита».

Петро Поро-
шенко, Прези-

дент України 

Трудоголіки-Овни зовсім запрацюва-
лися. Так і «батарейку» недовго по-
садити. Якщо не хочете підірвати своє 
здоров’я, пригальмуйте. Розслабтеся з 
друзями.

Цей тиждень поверне представникам 
знака впевненість у власних силах і 
надихне рухатись уперед. На самотніх 
Тельців чекає зустріч, яка може зміни-
ти усе їхнє життя. 

Емоційно насичений тиждень. Знадо-
биться час, щоб осмислити все, що з 
вами відбулося, та зробити висновки. 
Близнюки як магнітом притягують по-
гляд протилежної статі. 

Довіряти цього тижня можна тільки 
тим, із ким мішок солі з’їли. Зате у колі 
старих перевірених друзів можна до-
зволити собі розслабитися. Цінуйте 
тих, хто вас любить.

Зосередитися буде складно. Вас заба-
лакуватимуть, відволікатимуть, обіднє 
кавування з колегами розтягувати-
меться на години... Зберіться і зорга-
нізуйтеся! 

Вам вдаватиметься все, за що брати-
метесь. А от язика краще тримати за 
зубами: таємницю, якою поділитеся, 
розбовкають. У багатьох Водоліїв 
з’являться заздрісники. 

Багато Стрільців дозволять собі цьо-
го тижня різкі висловлювання, про які 
згодом шкодуватимуть. Тож вгамуйте 
свої емоції, якщо не хочете втратити 
для себе цю людину назавжди. 

Що менше хвилюватиметеся цього 
тижня, то краще. Пам’ятайте: не по-
трібно брати близько до серця про-
махи, про які вже через місяць ви й не 
згадаєте. 

Розпочнеться тиждень непросто, та 
з кожним днем ставатиме все легше. 
Тож ближче до вихідних настрій поміт-
но підніметься. Діви ризикують закоха-
тися до нестями. 

Дитяча безпосередність і притаманна 
вам щирість допоможуть розтопити 
лід розмови з найпохмурішим візаві. 
Самотніх представників знака чекає 
доленосна зустріч. 

У складній ситуації порадьтеся з тими, 
кому можете довіритися. Замикатись у 
собі не треба. Пробачайте рідним їхні 
слабкості й проступки, адже вони теж 
приймають вас такими, якими ви є.

Ви зрадите звичній поміркованості, 
через що будете схильні до необду-
маних кроків. Близькі будуть здивовані 
разючими метаморфозами, що з вами 
відбуваються. 
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Дозвілля

Афіша заходів пивного 
клубу «Оболонь»

Пт 12.06 — гурт «WSZYSTKO» (Львів). Авторські 
кавери на відомі українські хіти 

Сб 13.06 — «Танці на палубі Кораблика». Від 
60-х і до сьогодні 

Нд 14.06 — Дисколихоманка 70-80-90-х 


