
— Дівчино, дозвольте поцілу-
вати вашу руку... 

— Вася! Блазню, відійди від 
Славка, хай він поспить. 


Найшкідливішим для нервової 

системи виявився повільний Ін-
тернет. 


— Привіт! Дай п’ять! 
— Підсудний, повторюю: сім 

років позбавлення волі! 


Зняти недорогу квартиру в 
Києві можна лише на фотокаме-
ру. 


— Не дивися на фотографію, я 

там негарна. Ну віддай! 
— Дівчино, заспокойтеся! 

Страховочку і техпаспорт, будь 
ласка. 


Оператор крана шостого роз-

ряду забирає сина з дитсадка, не 
виходячи з робочого місця. 


Рівень володіння англійською: 

normalno. 


— Ну як там? 
— Та розсталися ми... 
— Співчуваю, друже... І скіль-

ки це ви були разом? 
— 1024 дні. 
— Подумати тільки, гігабайт 

життя коту під хвіст! 


Грає Вірастюк із друзями в бі-
льярд. Цілиться в кулю, готується 
вдарити. Друзі кажуть: 

— Васю, ти куди цілишся? Там 
же лузи нема! 

Вірастюк: 
— Зараз буде. 

Віталій був настільки суворим, 
що грюкав дверима навіть у ліфті. 


В результаті вуличної бійки у 

Китаї постраждало 567 632 люди-
ни. 


Якщо після двох дощових та 

похмурих днів сонячно і тепло, це 
означає, що прийшов понеділок. 


Дівчата! Пам’ятайте, пінгвіни 

— це ластівки, які їли після 18:00. 


Алкаш Валера довго не міг зро-
зуміти, як коти п’ють молоко, поки 
не розлив на підлогу «чекушку». 


Мама Максима Галкіна вирос-

ла на піснях його дружини. 


У кожній жінці повинна бути 
родзинка. Тільки ж не замість моз-
ку! 


Шрами прикрашають чолові-

ка? Купай кота щодня і стань секс-
символом району! 


Житель російської глибинки 

вийшов на вулицю і випадково по-
дивився «Левіафан». 


На одеському «Привозі»: 
— Мадам, чому ваш гусак та-

кий дорогий? 
— Він не дорогий — просто 

стежить за курсом долара. 


Побачивши гасла «Віримо в 
Путіна!», патріарх Кирило трохи 
розгубився. 


Список смертних гріхів підо-

зріло нагадує мої плани на вихідні. 
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Китайський пастух знайшов 
у полі золотий самородок 
У Китаї пастух натрапив на неймовірну знахідку. Чоло-
вік знайшов у полі золотий самородок вагою близько 
восьми кілограмів. Житель західного району Сіньцзян 
Берек Сают розказав, що самородок буквально «лежав 
на землі». Необроблений шматок золота завдовжки 
23 см та завширшки 18 см оцінюють у 250 тисяч до-
ларів. Наразі невідомо, чи зможе щасливчик-пастух 
залишити золотий «джек-пот» у себе. В обробленому 
вигляді дорогоцінний метал може принести набагато 
більше прибутку, ніж у формі самородка. 

Воїн вражаюче зіграв на 
віолончелі Гімн України 
У Мережі з’явився Гімн України, виконаний на віо-
лончелі. «Музика воїнів» — це культурно-мистець-
кий та військово-патріотичний проект. Музиканти 
у військовій формі з вигаданим псевдо виконують 
на різних музичних інструментах відомі українські 
композиції. Музикант — воїн, музичний інстру-
мент — зброя в його руках. «Музика воїнів» — це 
один із блокпостів на культурному фронті укра-
їнців. Наприклад, на відео гімн грає на віолончелі 
музикант із вигаданим псевдонімом «Мартін». 

«Політика канцлера Німеччи-
ни Ангели Меркель щодо України 
нагадує політику умиротворення 
Адольфа Гітлера перед Другою сві-
товою війною. Чи Меркель хоче 
лише спостерігати за тим, як упер-
ше після Другої світової війни кра-
їну в Європі розбирають по шмат-
ках?» 

Джон Маккейн, американський 
сенатор 

 
«Я точно знаю, що нового 

Придністров’я не буде. Один живий 
класик написав книгу «Україна не 
Росія». Але Україна і не Молдова. А 
що з Донбасом? Поки не знаю. Але 
знаю точно, що він самоліквідував-
ся. Він сам цього хотів». 

Борис Філатов, нардеп 
 
«Путін не може перейти будь-

якими коридорами, тому що це 
вимагає сотні тисяч окупантів. Це 
неможливо. Путін розраховує на 
внутрішню розруху тут, в україн-

ських головах». 
Юрій Луценко, нардеп 

 
«Ми не хочемо війни. Ми про-

сто хочемо, щоб іноземні війська 
покинули нашу територію, україн-
ський кордон був закритий для за-
гарбників і найманців. Ми хочемо, 
щоб були звільнені всі заручники, 
включно з Надією Савченко».

Петро Порошенко, Президент 
України 

«Фактично Пу-
тін віддасть 

нам зіпсований то-
вар у вигляді зруй-
нованого і зазом-
бованого Донбасу, 
переважна біль-
шість якого буде ви-
нити у всьому нас… 
Нехай вони вип’ють 
цю чашу сповна і 
йдуть до Росії. Або 
нехай залишаються 
незалежними, але 
без нас. І це не здача 
території. Це циві-
лізоване оформлен-
ня розлучення, яке 
між нами і так від-
булося». 

Віктор Балога, 
політик 

Динамічний тиждень. Зустрінетеся 
з багатьма цікавими людьми. Захо-
четься сподобатися і справити гарне 
враження. Найкраще поводитися 
природно і лишатися собою. 

«Терплячість і труд усе перетруть» 
— ця народна мудрість спрацьову-
ватиме для Тельців на всі сто. До 
мети залишився останній ривок, тож 
не опускайте рук. 

Навіть ті представники знака, які ціл-
ком упевнені, що чуттєвість і «соплі 
з цукром» — це не про них, реагува-
тимуть на усе дуже емоційно. Поста-
райтеся не розклеїтися. 

Не витайте у хмарах — почніть щось 
робити, щоб утілити мрії в життя. 
Вони зовсім не такі недосяжні, як ви 
намагаєтеся себе переконати, аби 
не підійматися з дивана. 

Для вирішення завдань, які поста-
вить перед вами цей тиждень, не 
варто йти тими самими шляхами, до 
яких ви звикли. Блисніть креативом і 
оригінальністю. 

Водоліям, щоб досягти запланованого, 
доведеться відпрацювати нові стратегії. 
Застарілі тактики більше не пройдуть: 
пора вже «осучаснитися». Можете в 
усьому покластися на друзів. 

На спокійне життя цього тижня навіть не 
розраховуйте! Він добряче потріпає вам 
нерви, змусивши похвилюватися. Дове-
деться навчитися лавірувати між підвод-
ними течіями. 

Розмовляючи зі своєю половинкою, оми-
найте підводні камені болючих спогадів, 
інакше можете розбудити їх і минуле зі-
грає з вами злий жарт. На роботі не пе-
ренапружуйтеся. 

Приємно іноді просто почесати язика-
ми зі старими знайомими. Не відмов-
ляйте собі у можливості трохи розсла-
битися. Тим більше, що одержите від 
співбесідника цінну пораду. 

Не треба тушуватись і ховатися за чиїсь 
спини: скромність у сучасному світі зне-
цінилася. Сміливо відвойовуйте власне 
місце під сонцем і не дайте нікому зара-
хувати ваші досягнення собі. 

Цього тижня судження Козорогів можуть 
видатися багатьом поверхневими, а рі-
шення — необдуманими й поспішними. 
Але головне те, що саме представники 
знака виявляться праві. 

Поворотами вашої долі цього тижня ке-
руватиме наче саме провидіння. Те, що 
раніше здавалося нездійсненною мрією, 
опиниться на відстані витягнутої руки. 
Вам треба лише потягтись і зірвати.
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Дозвілля

Афіша заходів пивного 
клубу «Оболонь»

Пт 13.02 — камеді-шоу «ШТУРВАЛ» за участі:  
«ПЕРША СІЛЬСЬКА ЗБІРНА» (Львів) 
та «ОТДИХАЄМ ВМЄСТЄ» 
(Хмельницький) 

Сб 14.02 — вечірка «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛІКА» 
Нд 15.02 — ДискоЛихоманка 70-80-90-х 


