
Під кожною солідною краваткою 
двотисячних прихована товста золо-
та «цепура» дев’яностих... 


Заначка сантехніка Сидорова по-

трапила в Книгу рекордів Гіннеса — 
саме там він ховав її від дружини... 


Моя дівчина — вампір: вона не 

цілується зі мною, коли я поїм час-
нику. 


З тлумачного словника: «Ценея, 

Чогозразуя та Чомуя (давньогрец. 
міфол.) — богині виправдань й уни-
кання відповідальності». 


Апельсин: «Та ти чисть шкір-

ку як хочеш, а я тобі все одно в око 
бризну!». 


Даішник Сидорчук у чудовій 

спортивній формі... Правда, на пузі 
вже не защібається... 


Хлопчик попросив у тата спирт 

— заправити фломастери. А вже на 
ранок попросив пивця — заправити 
олівці. 


— Я тону в твоїх очах! 
— Вони ж карі... 
— Ну і що?! 
— Ти хоч розумієш, у чому то-

неш? 


У зв’язку з морозами у всіх 
маршрутках лотерея: зітри захисне 
покриття на бокових вікнах і взнай, 
де ти є.

Сидячи на батьківських зборах, 
мама шпилькою надряпала на парті 
синові: «Тобі кінець!». 


Побачивши на холодильнику 

всього два магнітики — з Магадана 
і Воркути, злодії погодували кота і 
вимили посуд. 


Щоб дружина не знайшла мою 

заначку, я зберігаю її в правій ниж-
ній кишені другого середнього відді-
лення її сумочки. 


Трудовик після пляшки горіл-

ки автоматично перетворюється на 
вчителя співу. Після другої він може 
викладати філософію... 


Один із загонів «Беркута» досі 

за вказівкою Азарова шукає вулицю 
«Грішівського».


Всі дівчата — цукерочки. Просто 

деякі з них — «Корівки». 


Якщо твій викладач із економіч-
ної теорії не мільярдер, то чому він 
може тебе навчити? 


В дитячому садку: 
— Привіт, діти. Мене звуть Жан-

на Геннадіївна. 
Тиша. І тут тихенько чийсь голо-

сок: 
— Жадіна гавядівна? 


Якщо винуватих немає, значить, 

вони вже при владі. 
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Астронавт зробив дивовижні 
знімки на борту МКС 
Астронавт японського агентства аерокосмічних до-
сліджень Коїчі Ваката зробив дивовижні знімки на 
борту МКС. Запускаючи спеціальну дзиґу з кольо-
ровими діодами, космонавт зробив серію знімків із 
великою витримкою. На отриманих зображеннях 
видно чудернацькі різнокольорові спіралі. Завдяки 
закону сферичного руху об’єкти можуть обертатися 
навколо своєї осі досить вигадливим чином. Найкра-
ще це може продемонструвати відео, зняте на борту 
космічної станції «Мир». 

Учений знайшов на Марсі 
живий організм 
Житель Каліфорнії Роун Джозеф через суд ви-
магає від NASA вивчити об’єкт, який раптово 
з’явився неподалік від Curiosity, який зараз на 
Марсі. Джозеф, переглядаючи зроблені знімки, 
дійшов висновку, що виявлений у січні «за-
гадковий камінь» поблизу марсохода є живим 
організмом, який росте. За його даними, він 
неодноразово звертався до фахівців NASA, щоб 
Curiosity зробив більше знімків із різних ракурсів. 
Зусилля астробіолога виявилися марними. 

«Остання крапля, яка може 
змусити Віктора Януковича само-
стійно і добровільно піти у від-
ставку, — це фінансова ситуація 
січня. Україна дійшла до такого 
стану, що перебуває не просто в 
стані дефолту, вона — банкрут». 

Роман Безсмертний, екс-посол 
України в Білорусі 

«Ми бачимо, що вже стало 
страшною українською практи-
кою, коли людей просто ловлять 
на вулиці, б’ють і відвозять у не-
зрозумілому напрямку. Це зв’язка 
влади і криміналітету, «Беркута» і 
«тітушок». Приклад із Булатовим 

й інші приклади дають підстави 
для проведення аналогій із арген-
тинською хунтою… Світова спіль-
нота повинна не просто погрожу-
вати пальчиком, як вона це робить 
увесь час». 

Тарас Чорновіл, політик 

«Дивлюся на фотографії Дми-
тра Булатова після тортур. Повто-
рюю про себе кілька разів мантру: 
«Я мирний протестувальник, я 
мирний протестувальник… Не 
виходить!» 

Арсен Аваков, екс-глава 
Харківської ОДА 

«Майдан можна задавити вій-
ськовою операцією з 10–15 тися-
чами силовиків із використанням 
вогнепальної зброї… Через кілька 
годин він буде порожній. Будуть 
убиті. Натомість тисячі інших лю-
дей візьмуться за зброю й діяти-
муть за принципом: бий і тікай. 
Виникне підпілля. Для влади це 
може бути страшніше, ніж кілька 
тисяч радикально налаштованих 
протестувальників на Грушев-
ського». 

Андрій Золотарьов, керівник 
центру «Третій сектор» 

«Всі добре розумі-
ють, в якому стані 

ми перебуваємо: секир-
башка, сокиру вже під-
нято, і якщо хтось її від-
пустить — амінь». 

Леонід Кучма, екс-
президент, про ситуацію 

в Україні

Усе йде не так, як ви очікували, і дово-
диться швидко орієнтуватися в ситуації. 
На щастя, ви повороткі й вам не потрібно 
багато часу на розгойдування. Заоща-
джуйте, щоб не опинитися на мілині. 

Сподівайтеся лише на себе, пропускайте 
повз вуха «слушні» поради, які чутимете 
зусібіч. Інтуїція загостриться. Довіртеся 
своєму шостому чуттю. Покластися мож-
на лише на перевірених людей. 

У складній ситуації порадьтеся з тими, 
кому довіряєте. Замикатись у собі не 
можна. Пробачайте рідним їхні слабкості 
та помилки, адже вони теж люблять вас 
такими, якими ви є. 

Зірки віщують вам успіх. Вдаватиметься 
все, за що братиметесь. А от язика кра-
ще тримати за зубами: таємницю, якою 
поділитеся, розбовкають. У багатьох Ра-
ків з’являться заздрісники. 

Настрій поганенький. Стурбована цим 
половинка намагається чимось потішити 
вас, та ви тільки дратуєтеся. Стримуйте 
емоції, якщо не хочете глибоко образити 
її. Цінуйте те, що для вас роблять. 

Життя змінюється на краще. Поряд ті, 
хто вас любить і кого любите ви. А от 
зосередитися на роботі буде важко: ви 
замріяні, пурхаєте поміж рожевих хма-
ринок. 

Не поспішайте з початком нових стосун-
ків: людина, яка подобається вам сьо-
годні, може виявитися зовсім не тим, ким 
здається. Гаманець приємно поважчає, 
а настрій — покращиться. 

Головний ваш ворог цього тижня — по-
спіх. Не біжіть поперед батька в пекло, 
обдумуйте кожен свій крок. Рідні потре-
бують вашої уваги та піклування. Оточіть 
їх турботою. 

Чи не найскладніший тиждень цього мі-
сяця. І річ тут не у зірках і планетах, а 
у вас: ускладнювати собі життя вам вда-
ється відмінно. Потураючи своїм при-
мхам, забуваєте про головне. 

Складний тиждень. Сторонні втручають-
ся у ваше особисте, і це дратує. Не до-
зволяйте нікому пхати носа у ваші спра-
ви. Та й вам не варто нав’язувати комусь 
власні думки. 

Тиждень видасться нелегким. Доведеть-
ся попрацювати для того, щоб не втрати-
ти досягнуте ціною великих зусиль. Іноді 
здаватиметься, що вас оточують самі 
вороги. Та це не так. 

Немає перешкоди, яку б ви цього тижня 
не могли б здолати. Вам усе під силу! Ви 
не відчуваєте втоми, попри те, що пра-
цювати доводиться більше, як зазвичай. 
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Дозвілля

Афіша заходів пивного клубу 
«Оболонь»

Пт 07.02 — гурт «OutCry» (Луцьк). Cover-Rock-Party 
Сб 08.02 — «Beer Mix». Дискотівка на будь-який 

смак! 
Нд 09.02 — Ретро-Танці 


