
— У мене дві вищих і магістра-
тура. Я мріяла стати вченим і руха-
ти науку вперед! 

— Ого, нічого собі. Ну добре, 
бери рекламки й одягай костюм 
морквини. 


Розчарований батько сімох ді-

вчат назвав восьму Андрюхою. 


— Ей, привіт! А правда, що у 
тебе вища освіта, а ти отримуєш 
1500 грн у місяць? 

— Так. 
(Якщо ви чекаєте на жарт, то 

його тут не буде.) 


Я вдягаюсь або так, ніби зби-
раюся на червону доріжку, або так, 
наче я бездомний наркоман. Се-
реднього не дано. 


Сперечатися з жінкою — це те 

саме, що гасити вогонь бензином. 


Навіщо вживати алкоголь? Ну, 
хоча б тому, що пригоди ніколи не 
починаються словами: «Якось ми 
із мужиками їли салат...». 


— Ти стала такою щирою зі 

мною... 
— З чого ти взяв? 
— Живіт перестала втягувати. 


Підходить іноземець до двох 

ментів на Хрещатику і питає ан-
глійською, як пройти до ЦУМу, — 
мовчання. Запитує по-французьки 
— мовчання, те ж саме питає по-
іспанськи, по-італійськи — мов-
чання. Розвертається, йде геть. 
Один міліціонер другому: 

— Диви, яка розумна людина, 
купу мов знає, а що то йому дало? 

Йду по вулиці, посміхаюся, на-
стрій хороший, думаю: «Господи, 
зроби так, щоб у всіх людей навко-
ло став гарний настрій!». Падаю в 
калюжу. Лежу. Дивлюся, навколо 
люди посміхаються... Настрій у 
них, бачте, хороший. 


Іду з роботи, їсти хочеться не-

стерпно. Розумію, що до будинку 
не дотерплю. Підійшов до намету 
з їжею, купив якийсь бутерброд. 
Стою жую. Поруч сидить соба-
ка і дивиться на мене сумними 
очима. Пожалів тварину, відірвав 
шматок «бутера» і кинув їй, а вона 
його понюхала, носом у нього по-
тикала і навіть не спробувала! 
Подивився я на це, потім глянув 
на бутерброд у руці, й якось мені 
відразу перехотілося його їсти. 
Думаю, певно, зробили його не 
знати з чого, раз навіть пес не 
їсть! Викинув у найближчу урну 
і пішов. Обертаюся і що ж бачу? 
Ця хитра бестія залізла в смітник, 
витягла мій бутерброд і спокій-
нісінько його хом’ячить! Цьому 
псові в інститут треба! Приклад-
ну психологію викладати!


Зима була короткою і порів-

няно теплою — на зло «Газпро-
му». Просто якась «бандерівська» 
зима... 


Дні народження корисні для 

здоров’я. Британські вчені довели, 
що ті, у кого було більше днів на-
родження, жили, як правило, до-
вше. 


«50 відтінків синього». У го-

ловній ролі — твої мішки під 
очима. 
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Створили музику для кішок 
Американські вчені створили першу в світі музику, 
спеціально налаштовану на слух кішок — на основі 
їхніх же власних звуків. Ритм цих композицій на-
слідує муркотіння, а мелодії — нявчання на високій 
частоті. «Котячі голоси на октаву вищі від високого 
голосу людини. В них багато рідкісних для нашої 
музики частот», — розповів психолог Чарльз 
Сноудон. Учені прагнули створити щось, що подо-
бається і котам, і людям. Дослідники випробували 
свої твори на 47 тваринах обох статей. Найбільше 
інтересу до музики виявили молоді особини. 

Близнючки з Британії 
мають абсолютно різну 
зовнішність 
У Великобританії живуть 18-річні сестри-близ-
нючки, які абсолютно не схожі одна на одну. Люсі 
та Марія мають різний колір волосся, різний 
колір шкіри та абсолютно різні риси обличчя. 
Дівчата народилися у змішаному шлюбі. Їхня 
мати — темношкіра жінка з Ямайки, а у батька 
шкіра світла. Марія та Люсі мають старших братів 
і сестру, які виглядають як звичайні діти-метиси. 

«Ті 40–50 тисяч, які вийшли 
протестувати в центр Москви, про-
явили величезну громадянську 
мужність, що в нинішній РФ просто 
небезпечно для життя. Це показало 
вбивство Нємцова. Кремль спеці-
ально всім нам показує цю небезпе-
ку — «Не лізь, бо вб’є!». Нечисленні 
російські патріоти, ви — герої. Але 
ті з вас, хто останнім виїде з Росії, 
коли переконається, що нічого вже 
неможливо в цій країні змінити, — 
вимкніть, будь ласка, за собою світ-
ло. Тільки їхати вже пізно». 

Олександр Щетинін, засновник 
російського інформагентства «Новий 

регіон»

 
«Путін знищив Донбас. Можна 

бути онкологом, а можна просто 
підійти і ткнути в пухлину багне-
том. Російський президент вибрав 
другий варіант. Рана загноїлася і 
стала кровоточити. Люди почали 
роз’їжджатися. Індустріальний ба-
сейн, по суті, загинув». 

Віталій Портников, аналітик, 
журналіст 

 
«Ми не можемо перемогти іно-

земну продукцію навіть на власно-
му ринку. Ми можемо тільки забо-
ронити її — і зробити крок назад, 
розконсервувавши заводи двадця-

тирічної давності та почавши виро-
бляти те, що давно забуте в іншому 
світі. Це і є суть «імпортозаміщення 
по-путінськи». 

Владислав Іноземцев, російський 
колумніст, економіст  

 
«Україні фактично висунутий 

ультиматум. Або ми приймемо 
його умови і припинимо будь-який 
опір, або перестанемо існувати як 
незалежна держава. Путін дав зро-
зуміти, що не зупиниться перед 
жодними втратами і витратами в 
досягненні своєї мети».

Леонід Кучма, екс-президент 
України 

«У Росії крем-
лівські піар-

ники і телевізійна 
пропаганда ство-
рили міф, що Путін 
супермен. На екрані 
він може боротися 
з ведмедями, літа-
ти з перелітними 
птахами і полювати 
з тиграми, але це 
суцільна фантазія. 
Путін із голим тор-
сом — це не силь-
ний лідер, а голий 
король». 

Михайло Ходор-
ковський, росій-

ський опозиціонер 

Зустріч із давніми друзями, яких зна-
єте, мабуть, ще з пісочниці, зарядить 
енергією на весь тиждень. Пригадані 
разом найщасливіші миті дитинства 
піднімуть настрій. 

Цей тиждень поверне представникам 
знака впевненість у власних силах і на-
дихне рухатись уперед. Знайомлячись 
із кимось, довіртеся першому вражен-
ню: воно не підведе. 

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

Зосередитися складніше, ніж зазвичай. 
Вас забалакуватимуть, відволікати-
муть, обіднє кавування розтягнеться на 
години. Щоб завершити справи до кінця 
тижня, зберіться з думками. 

Куди так поспішаєте? Пригальмуйте й 
відхекайтеся. Пригадайте: всіх грошей 
не заробиш. Дозвольте собі розслаби-
тись і відпочити. Поспілкуйтеся з рід-
ними: ви вже й забули, коли це робили. 

Ви дуже добре розбираєтеся в людях 
і не помиляєтеся в своїх оцінках, тож 
одразу зрозумієте, чи варто переходи-
ти з новими знайомими на довірливий 
рівень дружби. 

Випаде шанс відновити зруйновані ко-
лись стосунки з людиною, що була вам 
близькою. Скористайтеся ним. Час 
навчитися просити вибачення та про-
щати самому. 

Не ведіться на провокації. На ваших 
нервах цього тижня гратимуть усі, кому 
не лінь, і треба запастись ангельською 
терплячістю, щоб хоча би створити ви-
димість спокою. 

Складний тиждень. Сторонні втруча-
ються у ваше особисте, і це дратує. Не 
дозволяйте нікому пхати носа у ваші 
справи. Та й вам не варто нав’язувати 
комусь власні думки. 

Ваша дитяча щирість і безпосеред-
ність роззброять будь-кого. Тож не 
дивно, що у Риб побільшає залицяль-
ників. Насолоджуйтеся спілкуванням і 
фліртом. Весна ж бо! 

Багато Козорогів занепали духом, 
зляться й дратуються через дрібниці 
й самі створюють собі проблеми. Не 
пускайте гроші за вітром, інакше потім 
доведеться перейти на воду й сухарі. 

Коли мотивуєте себе відірватися від 
канапи, то досягнете багато чого. Цього 
тижня ваш найбільший ворог — лінощі. 
Пташка щастя випурхне вам з-під носа, 
якщо продавлюватимете диван і далі. 
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Дозвілля

Афіша заходів пивного 
клубу «Оболонь»

Пт 06.02 — «Тільки Хіти». Танці 
Сб 07.02 — «POP VS ROCK». Батл-танцульки від 

М’ячика та Тіми 
Нд 08.02 — Свято 8 БЕРЕЗНЯ. За участі: гурт 

«ROCKOKO» (Львів). Cello rock + роз-
ваги від Микити Чибаря


