
Замість гоґвордських заклинань 
Гаррі Поттер цілком міг би використо-
вувати назви грузинських вин: «Сапе-
раві! Кіндзмараулі! Хванчкара!». 


— Ваша донька щойно погодилася 

стати моєю дружиною. 
— Сам винен, нічого було ходити 

сюди щовечора! 


Подорослішала — це коли обіцяєш 
орендодавцю квартири не водити ком-
панії. І не водиш. 


Кому потрібен сноуборд та лижі, 

коли є ламінат і вовняні шкарпетки? 


— Скільки психологів потрібно, 
щоб поміняти лампочку? 

— Один, якщо лампочка готова 
змінитися. 


— Куди ти вирішив поїхати відпо-

чивати? 
— Оцінивши свій бюджет, я вирі-

шив, що не втомився. 


«Семеро одного не ждуть», — ска-
зали медсестри і почали операцію без 
хірурга. 


Якщо закриють «Вікіпедію», то в 

Україні не залишиться безкоштовної 
освіти. 


— Кажуть, що корисно для 

здоров’я ходити босоніж. 
— Так, дійсно. Коли я вранці про-

кидаюся в черевиках, у мене страшен-
но болить голова. 

Веду здоровий спосіб життя: на не-
здоровий грошей не вистачає... 

Сантехніка Васю прозвали «Фло-
мастером», бо він працює тільки тоді, 
коли заправлений спиртом. 


Якщо лякати страуса кожні 25 см, 

то за ним можна садити картоплю. 


Захарченко передумав нападати 
на Київ, дізнавшись, що там цілих два 
аеропорти. 


Неймовірне поруч: Лавров вима-

гає повернути на Донбас соціальні ви-
плати (для бойовиків, напевно). Того 
й гляди виставить Україні рахунок за 
підбиту російську бронетехніку. 


Перед палацом шейха зупиняєть-

ся автобус, ущерть набитий літніми 
жіночками. 

— Знову туpисти? — питає шейх. 
— Hі, — відповідає секpетаp, — то 

ваші тещі пpиїхали. 


Якщо задуматися: ну неймовірно 
ж! Зігнати сорок тисяч народу про-
тестувати проти революції, яка була 
рік тому в іншій країні... 


Дивлячись на наших чиновників, 

краще розумієш життєву несправед-
ливість, що молока від козлів не до-
чекаєшся, а от капусти на них не на-
пасешся. 


В Інтернеті зустрічають за ава-

таркою, а проводжають за вмінням 
відокремлювати комами дієприслів-
никові звороти. 
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Мулла «довів», що Земля 
не крутиться навколо Сонця 
В одному з навчальних закладів у Саудівській Аравії 
мусульманський священнослужитель «довів» студентам 
нерухомість Землі відносно Сонця. Спочатку він на-
магався довести відсутність обертання Землі цитатами 
з релігійної літератури, а потім вирішив пояснити свою 
позицію на конкретному прикладі — польоті з ОАЕ в 
Китай на літаку. «Якщо Земля обертається, Китай також 
буде обертатися і літак ніколи не долетить до нього», 
— висловив упевненість Шейх Бандар аль-Хайбарі. 
Роз’яснення мулли отримало поширення в Twitter. 

У Росії з’явилися таємничі 
кратери 
Вчені знайшли чотири величезні діри в землі на 
півночі Росії. Новоутворені кратери були помічені 
на півострові Ямал, що в Сибіру. Їх поява може 
бути пов’язана з підземними газами. Кратери 
з’явились у вічній мерзлоті. Науковці побоюються, 
що через глобальне потепління газ, який містить-
ся у підземних порожнинах, просто прорветься 
полум’ям із-під землі. Дослідники припускають, 
що ці діри утворені виверженнями метану. Пер-
ший отвір помітили у 2013 році з вертольота. 

«Янукович не тільки жадібний і 
жорстокий, мстивий керівник, але і 
боягуз. Тому він може тільки відкри-
вати рота за вказівкою своїх лялько-
водів. Ми не дочекаємося від нього 
мужнього кроку, як не дочекалися 
справедливості за роки його правлін-
ня». 

Юрій Луценко, нардеп 
 
«Знаєте, чому насправді ми про-

грали в Дебальцевому, принижуємо-
ся перед Заходом, жебраючи зброю й 
гуманітарку, а наші солдати відстрі-
люються з автоматів по російських 

танках? Тому що є порода людей, для 
яких війна — це бізнес. Наприклад, 
керівники Укроборонпрому їдуть в 
Арабські Емірати проводити вистав-
ку за 350 тис. дол. бюджетних гро-
шей. А із закуплених 75 британських 
стареньких броньовиків в Україну 
доїхали 20». 

Дмитро Линько, нардеп 
 
«Пане президенте, ваші паркет-

ні генерали прив’язали вам камінь 
до шиї і ви впевнено йдете на дно... 
Поки є ще час і народ до кінця не роз-
чарувався у Вас, зробіть рішучі кроки 

для того, щоб хлопці не гинули від 
тупості, непрофесіоналізму і зради 
міністерських командирів». 

Володимир Парасюк, нардеп 
 
«Майдану не буде. Матимемо 

криваву чистку політичного класу. 
Не треба доводити людей до сказу. 
Потрібно почати відроджувати кра-
їну. Говорили про реформи — по-
чинайте. Розказуєте, що збираєтеся 
міняти правила політичної гри, то 
приймайте нове виборче законодав-
ство». 

Борислав Береза, нардеп 

«Поки США і 
Європа вага-

тимуться, а точні-
ше, умовлятимуть і 
умиротворятимуть 
Путіна за рахунок 
України, агресор 
йтиме далі. Путін 
діє як Гітлер — він 
блефує, бере те, що 
йому дозволяють 
взяти. І сам диву-
ється, як легко йому 
це вдається, та від-
сутності реального 
спротиву». 

Олег Ляшко, 
нардеп 

Цілющий стан внутрішнього спокою, яко-
го Овнам вдасться досягти, допоможе 
віднайти у собі резерви сил, щоб руха-
тись уперед. Насолодіться душевною 
рівновагою. 

Не йдіть на ризик, навіть коли справа ви-
дається вам безпрограшною. Ризикуєте 
втратити все, що поставили на кін, і на-
віть більше. Ваше вміння підтримати діа-
лог сплутають із симпатією.

Близнюки відчувають занепад сил і ледве 
волочать ноги. Сонна муха на склі й то 
жвавіша за вас! Ану, струсіть із себе цей 
стан! Кілька вечорів, проведених із друзя-
ми, — і ви знову в порядку. 

Ракам цього тижня доведеться посунути 
власні проблеми на задній план і вирішу-
вати чужі. Попри постійну потребу у схва-
ленні, постарайтеся жити все ж власним 
розумом. 

Те, що ви так старалися приховати від 
близьких або ж своєї половинки, випли-
ве на поверхню. Все може закінчитися 
з’ясуванням стосунків на підвищених 
тонах. 

Зберіть усю волю в кулак, і тоді ви нео-
дмінно впораєтеся з усіма проблемами. 
Головне цього тижня для Водоліїв — не 
розкисати. Не перекладайте свої домаш-
ні обов’язки на рідних. 

Будьте реалістами і підходьте до кожного 
рішення зважено. Ваше відмінне почуття 
гумору викликатиме симпатії. Легкий 
флірт може перерости у щось значно 
серйозніше. 

Для Терезів настає пора оновлення та 
звільнення від того, що сковувало вас ро-
ками, не даючи вільно дихати. Не бійтеся 
змін, розвивайтеся, експериментуйте з 
іміджем. 

Саме час завершити задавнені справи, 
які кілька місяців нависали над вами й 
викликали докори сумління. Покінчіть із 
ними раз і назавжди, щоб змогти рухати-
ся вперед.

Рибам аж язик чешеться — так хочеться 
поговорити. Але таємниці краще лишити 
при собі, навіть якщо дуже кортить із ки-
мось ними поділитися. Довіритися можна 
тільки найріднішим. 

Багато Козорогів розчарується цього 
тижня, не помічаючи якихось видимих 
зрушень у роботі, на яку витратили купу 
часу та зусиль. Та насправді справи все 
ж просуваються. 

Не будьте надто самовпевненими, при-
слухайтеся іноді до того, що вам кажуть. 
Щоб зберегти теплоту стосунків, не за-
кривайтеся в собі та не віддаляйтеся від 
домашніх. 
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Дозвілля

Афіша заходів пивного 
клубу «Оболонь»

Пт 27.02 — «Beer Mix». Дискотівка на 
будь-який смак! 

Сб 28.02 — гурт «MARIJA CHEBA» (Київ). 
Соціальний інді-поп 

Нд 01.03 — Дискотівка 90-х 


