
У Давній Русі найбільше боялися 
тих, хто відсидів... бо тоді саджали 
на кіл. 


Досвідчений ловелас-кардіолог 

розбиває жіночі серця на два шлу-
ночки та два передсердя. 


— Ти нерівно до мене дихаєш? 
— Віддай інгалятор! 


Жінки... От що значить справ-

жня подруга: після п’янки дотягла 
коліжанку додому на п’ятий поверх 
і віддала чоловіку. Хоча та живе на 
першому і не заміжня... 


Прийшов на співбесіду й заснув 

на дивані в приймальні. Ось бачите, 
як я швидко адаптуюся на новому 
робочому місці... 


Радник Кисельов запропонував 

Путіну про всяк випадок поміняти 
всю бруківку в центрі Москви та 
Санкт-Петербурга на асфальт. 


Після останніх подій в Україні 

у світовій дипломатичній практиці 
з’явилося нове поняття: крім тра-
диційних «персона ґрата» і «персона 
нон ґрата», тепер є і третє — «персо-
на за ґрати!». 


Прийшов додому о четвертій го-

дині ранку, заспаний тато відкриває 
двері в самих трусах і спросоння: 

— Чого прийшов? 
Я, розгубившись: 
— Поснідати… 

Все приховане рано чи пізно стає 
п’яною сповіддю. 


Щоб отримувати самі «дванад-

цятки» з історії, не обов’язково зна-
ти всю історію — достатньо знати 
одну історію про вчителя історії та 
сауну. 


Телевізор приймає «Інтер», а ор-

ганізм — ні. 


— Бабусю, в ліфті дна нема!!! 
— Жартівники-и-и-и… 


Янукович усе життя мріяв про 

шапку. Спочатку — про шапку Мо-
номаха, тепер — про шапку-неви-
димку... 


Я горілку не п’ю — я нею душу 

дезінфікую. 


Сходив у перукарню й попро-
сив, щоб підстригли «під шапочку». 
Завтра знову піду — хай помпончик 
ззаду зістрижуть!.. 


Майже за Гоголем: «Рідко який 

регіонал долетить до середини Від-
ня...». 


Тепер шлях України в Європу 

лежить не через Брюссель, а через 
Гаагу. 


Якби режисер фільму «Великий 

Гетсбі» знав про розкіш у маєтку 
Пшонки, то зйомки проводились би 
там. 
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Індійський художник пише 
картини язиком 
Із вигляду може здатися, що чоловік цілує своє творін-
ня. Індієць Ані використовує язик замість пензля. Він 
написав більше тисячі картин, зокрема і двометрову 
репродукцію знаменитого полотна Леонардо да Вінчі 
«Таємна вечеря». 35-річний художник із індійського 
штату Керала облизує полотно язиком, вимащеним 
фарбою, а потім починає робити окремі мазки. Ані 
змішує фарби прямо в роті, хоча іноді використовує і 
палітру. На кожну картину митець, який хоче відрізня-
тися від інших, витрачає три-чотири дні. 

До середини сторіччя Європа 
піде під воду 
Вчені з Брюссельського університету попереджають, що 
до 2050 року частина Європи може стати непридатною 
для життя через затоплення. Кліматолог Жан-Паскаль 
Іперсель прогнозує, що середина цього століття стане 
критичною точкою в плані масштабних стихійних лих. 
Основною причиною майбутніх повеней буде танення 
арктичних льодів і зміна клімату. Згідно з прогнозом, 
Світовий океан поглине Лондон, Роттердам, Копенгаген, 
Антверпен, Амстердам. Учені наполягають на необхід-
ності підготовки до наближення стихії вже зараз. 

«Сьогодні, коли Яник утік, 
вони вже теж «революціонери». І 
«революцію» вирішили відзначи-
ти тим, що треба ж побити яко-
гось ворога українського народу… 
Вирішили застосувати кулаки. От 
свято. Куди ті феєрверки! В холі 
ВР народу багато, то вони в туа-
леті вирішили це зробити. «Туа-
летні революціонери». Бридко від 
усвідомлення, що «нову політику» 
роблять гопники». 

Олесь Доній, нардеп, який пере-
буває у лікарні зі струсом мозку та 

звинувачує в цьому «Свободу»  

«Серце Європи не в Брюсселі, 
не в Берліні, серце Європи б’ється 
у Києві. Доля вирішується в Укра-

їні. На цьому Майдані ви здивува-
ли весь світ. Але зараз треба здиву-
вати ще раз. Здивуйте нас іще один 
раз: збудуйте вільну й успішну 
Україну. Назавжди». 

Михайло Саакашвілі, колишній 
президент Грузії 

«Вони — бізнес-партнери пре-
зидента. Половину активів, які 
купували з 2010 року, віддавали 
Януковичу. Їхні депутати склада-
ють ядро Партії регіонів. Ні Ахме-
тов, ні Фірташ нічого не зробили, 
щоб зупинити кровопролиття. 
Їхні групи народних депутатів го-
лосували за «репресивні закони», 
які урізають права громадян. Себ-
то Ахметов і Фірташ не тільки не 

зупинились, а й розкручували спі-
раль кровопролиття». 

Сергій Лещенко, журналіст 

«Ми контролювали тих, по-
передніх, і тепер будемо так само 
контролювати вас. Ми будемо ди-
витися за кожним із вас! Нехай ко-
жен із урядовців, нових урядовців, 
усвідомить, що йде до влади пра-
цювати на національні інтереси, а 
не на власний бізнес. Ми будемо за 
цим стежити — за зростанням ва-
ших статків… Жодного кортежу! 
Ні для кого! Поспішаєте кудись — 
сідайте на метро!». 

Сергій Коба, один із активістів 
Автомайдану 

«Я дам кож-
ному київ-

ському чиновнику 
камінь бруківки 
з Грушевського 
та змушу поклас-
ти його на робо-
чий стіл, щоби 
пам’ятали, кому 
вони служать, і 
знали справжнє 
значення Консти-
туції».

Володимир 
Макеєнко, 

голова КМДА, екс-
регіонал 

Навіть із тими, кого ви знаєте мало не 
з пісочниці, не вдається поладнати. Су-
перечки загострюються. Якщо не хочете 
надовго побити горщики, припніть свого 
верткого язика. 

Непростий тиждень. Тельці забудьку-
ваті, неуважні, раз у раз гублять щось і 
багато часу марнують на пошуки згуби. 
Це дратує вас самих. Постарайтеся згру-
пуватися та зосередитися. 

Ви не вважаєте за потрібне приховувати 
свої емоції, через що багатьом здаєтеся 
людиною нестриманою, непередбачува-
ною та навіть егоїстичною. Саме через 
це вам відмовлять у підтримці. 

Попереду тиждень не без проблем, та з 
більшістю з них ви швидко впораєтеся. 
Навіть якщо навантаження будуть вели-
кими, не відчуєте втоми. Настільки спо-
вненими сил Раки не почувалися давно. 

Відкрито висловлюючи власні думки, ви 
не замислюєтеся, що можете образити 
когось своєю прямолінійністю. Тож недо-
брозичливців у Левів може побільшати. 
Будьте обережні у висловлюваннях. 

Водолії завжди вміють знайти привід для 
радощів і з надією на краще дивляться 
у прийдешній день, а тому впораються з 
будь-якими труднощами. Друзі потребу-
ють вашої допомоги. 

Можливий початок нового роману. 
Стрільці ризикують зовсім втратити голо-
ву від почуттів. Утім, рожеві окуляри за-
коханості вам цього сезону пасують, та й 
у взаємності сумніватися приводів нема.

На вас чекає плідний тиждень. Зірки ві-
щують Терезам успіх в усьому. Та щоб 
досягти бажаного, кожен ваш крок пови-
нен бути обдуманим, а кожне рішення — 
виваженим. 

Вам належить упоратися з непростим за-
вданням, укотре довівши всім: ви здатні 
на дуже багато, а отже, недооцінювати 
вас не варто. У багатьох Дів з’являться 
заздрісники. 

Тиждень видасться насиченим емоція-
ми, причому здебільшого негативними 
й настільки сильними, що, позбувшись 
звичної приязності, ви стаєте дратівливі 
та злопам’ятні. 

Ви перебільшуєте важливість подій, які 
насправді не мають такого великого зна-
чення, вимотуєте себе домислами. При-
пиніть їсти собі мозок. Не все так погано 
у вашому домі. 

Будьте обачні: цього тижня Скорпіонам 
дуже легко впійматися на вудку маніпу-
ляторів, довіритися тому, хто прикида-
ється другом, вичікуючи, коли ви виявите 
слабкість. 
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Дозвілля

Афіша заходів пивного клубу 
«Оболонь»

Пт 28.02 — проект Кораблика «МИ ЛЮБИМО УКРА-
ЇНСЬКУ МУЗИКУ!». 
Концерт-триб’ют гурту «ВОПЛІ ВІДОПЛЯ-
СОВА».  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 


