
Побігла на маршрутку, остан-
ніх п’ять метрів хвацько проїхала-
ся на сідницях по снігу, граціозно 
встала, зайшла в салон... Порадував 
чолов’яга: 

— Дозвольте я ваші «санки» об-
трушу... 


Життя треба прожити так, 

щоб голуби, пролітаючи над твоїм 
пам’ятником, терпіли з поваги. 


— Алло, це адвокатська контора? 

Вчора мене пограбували і побили 
співробітники міліції. Підкажіть, чи 
можу я уникнути покарання? 


Судячи з платіжки за послуги 

ЖЕКу, з крана у мене тече «Хеннес-
сі», сміття вивозять на «Лексусі», до-
мофон перебуває в роумінгу, а сніг 
у дворі чистить сам голова адміні-
страції... 


Дзвонив у прощену неділю в 

банк. Кредит так і не пробачили. 
Безбожники! 


Ми живемо у прекрасній країні! 

А ось із державою якось не склало-
ся... 


— Берріморе, хто це ходить із 

вогнем по болоту? 
— У Росіян Олімпіада, сер. 


— Підсудний, чому ви вдарили 

дружину молотком? 
— Кожна людина — коваль свого 

щастя! 

Я дуже сподіваюся, що колись 
прокинуся вранці, ввімкну новини і 
почую: «Понеділок скасований, про-
довжуйте спати...». 


Ой, дівчата... Чоловіка краще 

шукати цього року. Тому що 2015-й 
буде роком Козла! 


Єдиний, на кого я можу поклас-

тися, — це мій диван. 


Чемпіон світу зі стрибків у воду 
без бризок вкидає пельмені до ка-
струлі. 


Вранці я вся така іноземка: очі — 

китайські, зачіска — африканська, а 
загальмованість — естонська... 


— Мамо, в нас у садочку є ді-

вчинка, яка мені подобається... Коли 
в нас була тиха година, я хотів її по-
цілувати, але вона лежала далеко, 
тому я в неї доплюнув... 


Дитячими вустами: «Весілля — 

це коли ти заходиш за дівчинкою, 
щоб із нею погуляти, і більше не 
повертаєш її батькам». Ярослав-
чик, 6 років. 


Послуга «Брат на півгодини»: 

молодик кримінальної зовнішності 
прийде в школу й заступиться на пе-
рерві за клієнта. 


Те, що на початку 90-х грубо на-

зивалося «розвести лоха», тепер на-
зивається «акція». 

 ПОЛІТИЧНІ ПЕРЛИ
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Дикобраз встромив у голову 
жінки дві сотні голок 
У Бразилії дикобраз упав із вуличного ліхтаря жінці 
на голову і встромив у неї свої довгі та гострі голки. 
52-річна Сандра Нобукко прогулювалася зі своїм 
песиком у передмісті Ріо-де-Жанейро, як раптом на 
неї з неба звалився дикобраз. Дика тварина встроми-
ла жінці в череп близько 200 гострих голок (усього їх 
у гризуна — 30 тисяч). На щастя, потерпіла вижила. 
Її доправили у місцеву лікарню, де медики витягли з 
голови пацієнтки шпички дикобраза. Що сталося зі 
звірком, наразі не повідомляють. 

Шотландці зварили 
найміцніше пиво у світі 
Найміцніше пиво у світі зварили два товариші з 
Шотландії. Льюїс Шанд і Джон Маккензі раніше 
вже приготували рекордне пінне (65 градусів), 
яке назвали «Армагеддон». Цього разу вони 
склали рецепт ще міцнішого напою. Хлопці за рік 
продали 6 тис. пляшок «Армагеддону» по всьому 
світу. Втім, декому напій видався недостатньо 
міцним. Тому шотландці 9 місяців розробляли 
нове пиво, Snake Venom, яке містить рекордні 
67,5% алкоголю. Його ціна — 81 дол. за 275 мл. 

«Ніякі вони не провокатори! 
Навпаки, абсолютно нормальні та 
правильні хлопці з дівчатами. Які 
вболівають за країну не менше, 
якщо не більше, ніж партійні лі-
дери на сцені. Чому вони пішли на 
Грушевського? Без жодного реаль-
ного плану? Без будь-якого шансу 
на успіх? Ризикуючи собою? Зна-
ючи про ті диктаторські закони? 
Моя відповідь — від розчарування 
і відчаю». 

Анатолій Гриценко, політик, про 
протести на Грушевського у Києві 

«Якщо взяти шоу і Верховну 
Раду, то це жесть, повна жесть!» 

Михайло Поплавський, нардеп, 
про атмосферу в Верховній Раді 

«Чоловіки, цілуйте дружин і 
дітей — і на Майдан! І не просто 
їдьте. Приїжджайте на авто, бу-
сах, тракторах і вантажівках. Це 
допоможе тримати «кровосісь» і 
їхні фашистські загони в облозі 
без зайвих жертв із боку мирних 
демонстрантів. Студентство, від-
кладайте книги і комп’ютери — і 
на Майдан! Про ці дні, в які ви 
отримаєте європейське майбутнє, 
з гордістю будете розповідати сво-
їм дітям». 

Юрій Луценко, екс-міністр МВС 

«Я як міг намагався напоумити 
опозиційну трійцю нарешті поча-
ти щось робити, а не вести пре-
зидентську кампанію. Результату 
— нуль. А значить, надії теж нія-
кої. Єдині, на кого в цій ситуації 
можна покладатися, — це народ… 
Люди пішли на Майдан і розпоча-
ли революцію. Маю надію, рятува-
ти ситуацію також буде народ. Але 
коли вони серйозно візьмуться 
за справу, то зметуть усіх. І якщо 
опозиція далі зволікатиме — її та-
кож». 

Віктор Балога, нардеп 

«Іншого шляху, 
крім бороть-

би, у нас не лиша-
ється. Не можна 
відсидж уватися 
за великим парка-
ном і чекати, поки 
ситуація сама со-
бою вирішиться. 
Тут нас повинні 
бути не сотні, а 
тисячі небайду-
жих, налаштова-
них на боротьбу 
проти беззаконня 
чинної влади. Ми 
виходимо на Єв-
ромайдан, щоб до-
вести нашим мож-
новладцям, що ми 
люди, а не бидло, 
об яке можна ви-
тирати ноги».
Юрій Бублик, пол-
тавський осередок 

ВО «Свобода» 

Краще тримайте свою думку при собі: 
далеко не всі її розділяють. А тому не 
дивно, що сварки спалахують одна за 
одною. Навчіться бути поступливими з 
тими, кого любите. 

Дуже важливо зберегти довіру коханої 
людини, а тому від недомовок потрібно 
відмовитись, а тим паче — від брехні, 
навіть якщо вона покликана захистити 
почуття близьких. 

Наберіться терплячості. Багато що ви-
явиться не таким простим, як вам зда-
валося раніше. Одні Близнюки розчару-
ються у близьких, інші — змушені будуть 
визнати, що самі помилялися. 

Обережність допоможе Ракам оминути 
пастки, розставлені недоброзичливця-
ми. Знайдіть час для довірливого спіл-
кування з батьками: вони потребують 
вашої уваги та піклування. 

Не бійтеся братися за щось нове. На-
віть якщо ви зараз не впевнені в своєму 
успіху, знайте: все йтиме як по маслу. Не 
давайте другій половинці приводів для 
ревнощів. 

Розпочнеться тиждень непросто, та з 
кожним днем ставатиме все легше. Тож 
у кінці тижня зможете зітхнути з полегкіс-
тю, а озирнувшись на зроблене, пишати-
метеся собою. 

Зосередитися буде складніше, ніж зазви-
чай. Вас забалакуватимуть, відволікати-
муть, обіднє кавування розтягуватиметь-
ся на години. Щоб завершити справи до 
кінця тижня, зберіться з думками.

Не намагайтеся будь-що довести до кін-
ця справу, яка ну ніяк вам не піддається. 
До неї повернетеся згодом, а зараз кра-
ще перемкніться на щось нове. Важливі 
рішення приймайте без чиїхось порад. 

Якщо вам хтось уже давно подобається, 
то зараз саме час зробити крок назустріч 
своєму щастю. Не бійтеся зізнатись у 
почуттях тому, кому симпатизуєте. Най-
імовірніше, вони взаємні. 

Що менше хвилюватиметеся цього тиж-
ня, то краще. Пам’ятайте: не потрібно 
брати близько до серця дрібниці. Всі 
живі-здорові? От і добре! А все решта 
налагодиться. 

Зірки віщують представникам знака 
успіх. Утілите в життя давню мрію, яку 
вважали нездійсненною. Ви сповнені 
сил, зачаровуєте променистою усміш-
кою та блиском в очах. 

Куди ви так поспішаєте? Пригальмуйте 
й відхекайтеся. Пригадайте: всіх грошей 
не заробиш. Дозвольте собі розслабити-
ся та відпочити. Поспілкуйтеся з рідни-
ми: ви вже й забули, коли це робили. 
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Дозвілля

Афіша заходів пивного клубу 
«Оболонь»

Пт 24.01 — Дисколихоманка 70-80-90-х 
Сб 25.01 — гурт «РУРА» (Івано-Франківськ). Етно-

Хеппі-Рок. Презентація нового альбому 
«Плай» 

Нд 26.01 — Ритмотека 

Пт 31.01 — «Танці на палубі Кораблика». Від 60-х і 
до сьогодні 

Сб 01.02 — камеді-шоу «Штурвал». Новий сезон! 
Четверта серія. За участі “Торнадо Люкс”

Нд 02.02 — «Лише Вершки: 1990-2013». Танці


