
Коли Андрій побачив, що викра-
дають машину сусіда, він не розгу-
бився, вибіг на вулицю й припарку-
вався на вільному місці. 


Лікоть — це пристрій для знахо-

дження меблів у темній кімнаті. 


Секрет довголіття простий. Але 
секрет є секрет. 


Хлопчик, якого виховали бара-

ни, без проблем адаптувався в су-
часному суспільстві. 


Nescafe — найбільший у світі ви-

робник банок для недопалків. 


У собак є господар, а у кішок —
обслуговувальний персонал. 


Олімпіада Сочі-2014. Біля Олім-

пійського вогню цілодобово стоїть 
черговий із запальничкою, так, про 
всяк випадок... 


Євросоюз висловив ювілейну — 

вже п’ятдесяту — «стурбованість» 
подіями в Україні! 


— Тату, а що таке 90-60-90? 
— Сину, це параметри проїзду 

повз пост ДАІ! 


Зла касирка у віконце каси вбу-
дувала гільйотину. 


— Лікарю, у мене алергія на 

зиму: я вся вкриваюся ковдрою і 
весь час сплю. 

Щоб наочно довести, що його 
предмет у майбутньому знадобиться 
дітям, учитель геометрії порізав ков-
басу транспортиром. 


Судячи з реклами, у кожної зуб-

ної щітки є своя асоціація стомато-
логів. 


Я відразу зрозуміла, що у нас із 

ним нічого не вийде, коли в кафе я 
замовила собі коньяк, а він — моро-
зиво... 


Для жінок, які знають собі ціну, 

неминуче настає сезон розпродажів. 


Не всі чиновники у нас патріоти: 
дехто бере хабарі в чужій валюті. 


Американець у неділю відпочи-

ває вдома від важких буднів. Украї-
нець у понеділок відпочиває на ро-
боті від важких вихідних. 


Листоношу, який приніс пові-

стку синові генерала, забрали в ар-
мію вдруге. 


80% американських дітей вва-

жають, що статуя Свободи тримає 
в правій руці морозиво-ріжок із 
«Макдональдса». 


Якщо закриють «Вікіпедію», то в 

Україні не залишиться безкоштовної 
освіти. 


Судячи по наших дорогах, закін-

чується не зима, а війна... 

 ПОЛІТИЧНІ ПЕРЛИ
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Найбільший пес Британії 
досягає висоти понад 2 метри
18-місячний пес Фредді, якого вже називають най-
більшою собакою Великобританії (що офіційно поки 
не зареєстровано), досягає висоти 2,24 м, стоячи на 
задніх лапах. Німецькі доги й так не маленькі собаки, 
але Фредді «переплюнув» практично всіх. Чинний 
рекордсмен Туманного Альбіону на кличку Самсон 
значно нижчий — 1,98 м. Якщо вимірювання 38-річної 
господині Фредді Клер Стоунмен підтвердить спеці-
альна комісія, то він зможе позмагатися з найбільшим 
псом світу Зевсом. 

Алкоголік став мільйонером 
і благодійником 
В Угорщині 55-річний безробітний пияк став мільйоне-
ром. Він купив лотерейний білет і виграв €2 млн. Чоловік 
купив квартиру й на радощах кинув пити. Далі планує 
заснувати доброчинний фонд для допомоги людям, 
залежним від алкоголю, та жінкам, які страждають від 
домашнього насильства. Щасливчик пожертвував значну 
суму місцевому притулку для безхатьків. 

«Я не вірю в те, що в україн-
ському парламенті цього скли-
кання утвориться нова демокра-
тична більшість при чинному 
Президенті. Це ще одна роже-
ва казка, якою роблять спробу 
приспати Майдан. Комуністи 
— на службі у Володимира Пу-
тіна, Литвин — на гачку «справи 
Гонгадзе» в Януковича. І не він 
один». 

Юлія Тимошенко, екс-прем’єр 
України 

«Організовували Антимай-
дан, а вийшов вольєр. Збирали 
тітушок-погромників, а насправді 
на таку роботу погодилися лише 

налякані підлітки. Шукали киян 
для розбору барикад, а знайшли 
п’яниць, які в Києві ніколи і не 
були. Привели солдатських мате-
рів, а виявилося, що це партійні 
активістки, в яких синів ніколи і 
не було. Влада ніяк не зрозуміє, 
що навіть за гроші в Україні немає 
охочих боротися за ідеї Партії ре-
гіонів». 

Віктор Балога, екс-міністр МНС 

«Прийшов той час, коли ми 
передусім повинні подивитися 
на нашій землі один одному в очі 
та сказати, про що ми мріємо. 
Якщо сьогодні перемир’я, то за 

перемир’ям має бути мир». 
Віктор Янукович, Президент 

України 

«Я не підтримую ні одних, ні 
других. Не вірю, що вони можуть 
щось змінити в цій країні. Всі ти-
кають на Президента, хоча з опо-
зиційних депутатів постійно були 
присутніми на Майдані одиниці 
— а їх же купа! І вони могли при-
їхати й, користуючись своїми ман-
датами, просто не допустити того 
кровопролиття, яке було на Гру-
шевського. Їх там не було. Тому я 
не вірю ні тим, ні тим».

Андрій Кузьменко, гурт «Скрябін» 

«Амністії під-
лягають зло-

чинці, які сидять у 
в’язницях, а яким 
чином амністію 
можна застосувати 
до невинних людей, 
справжніх патріотів 
України, яких хапа-
ли та кидали у тюрму 
тільки за те, що вони 
є українцями і що 
прагнуть до свободи, 
вимагають скасуван-
ня диктатури?» 

Петро Порошенко, 
бізнесмен і політик 

Силуючись змінити своє життя, не за-
бувайте про поміркованість. Можливо, 
не варто робити це докорінно. Ризикуєте 
зруйнувати те, чим дорожите. Рахуйтеся 
з чужими почуттями. 

Доведеться мати справи з людьми, які 
відкрито вам заздрять і таємно недо-
люблюють вас. Уникнути небажаного 
спілкування навряд чи вдасться. Нама-
гайтеся стримувати емоції.

Ви беретеся то за одне, то за друге, по-
тім кидаєте розпочате, а звинувачуєте в 
усіх невдачах інших. Ворогами виявлять-
ся всі: від шефа, який вирішив переві-
рити вашу роботу, до касира в магазині. 

Припуститеся помилки, навіть незначної, 
і її неодмінно помітять і запам’ятають, 
будьте певні. Не діліться думками і пе-
реживаннями з тими, кому не можете 
довіряти. 

Хочеться боротися і перемагати, а дово-
диться перейматися рутиною. Звісно, ні 
про яке моральне вдоволення не може 
бути й мови. Та Левам доведеться змен-
шити свій запал і змиритися. 

Ви втомлюєтеся швидше, ніж завжди, 
тому серйозні справи, які потребують зо-
середження і надзусиль, відкладіть. На-
магайтесь якомога більше відпочивати, 
проводити час із рідними. 

Хоча не все дається так легко, як би вам 
хотілося, не засмучуйтеся. Згадайте: 
«Крізь терни до зірок». Ще трохи — і ма-
тимете привід собою пишатись. А зараз 
треба дотиснути. 

Від вас очікують дій, але ви волієте не 
поспішати. І правильно робите. Скоро 
ситуація зміниться й стане зрозуміло, 
яким має бути наступний крок. Побере-
жіть здоров’я, не переохолоджуйтеся. 

Ви сердитеся на тих, хто цього не заслу-
говує, безпричинно дратуєтеся. На щас-
тя, швидко повернете самовладання, не 
встигнувши остаточно зіпсувати стосун-
ки. Доведеться виправлятися. 

Тиждень принесе переживання. У бага-
тьох Риб через постійну тривогу навіть 
погіршиться самопочуття. Проте у під-
сумку все буде добре. Не йдіть на ризик, 
якщо в цьому нема необхідності. 

Цього тижня Козорогам потрібно встигну-
ти дуже багато, не матимете вільної хви-
лини. Деколи ви різкі у висловлюваннях, і 
це засмучує рідних і близьких, що звикли 
до вашої терплячості й тактовності. 

Гаруєте, як віл, а зрушити справи з місця  
не вдається. Особливо образливо стає, 
коли порівнюєте свої досягнення з тими, 
хто явно не напружується. Не пережи-
вайте: докладені зусилля не марні. 
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Дозвілля

Афіша заходів пивного клубу 
«Оболонь»

Пт 21.02 — Дискотівка 90-х 
Сб 22.02 — гурт «ДРИМБАДАДЗИҐА» (Київ). Етно-Рок 
Нд 23.02 — Ритмотека 
Пт 28.02 — проект Кораблика «МИ ЛЮБИМО УКРА-

ЇНСЬКУ МУЗИКУ!». Концерт-триб’ют гурту 
«ВОПЛІ ВІДОПЛЯСОВА». За участі команд: 
«Лучеськ-Бенд», «OutCry», «Луцькі Жмулі» 

Сб 01.03 — «З першим днем весни!». Танці 
Нд 02.03 — гурт «The Crabs» (Рівне). Glam-punk-rock


