
Тіло: «Хочу текіли!» 
Серце: «Протестую, хочу кохан-

ня!» 
Мозок: «Протест відхилено, я теж 

хочу текіли!» 


Як використовувати ліки: 
1) купити ліки; 
2) прочитати побічні ефекти;
3) використати ліки;
4) чекати на найгірші побічні 

ефекти. 


Внутрішній голос: «Подзвони. 
Подзвони прямо зараз. Байдуже, що 
ніч. Забудь про заборони, забудь про 
гордість! Ну ж бо! Ти ж хочеш. Дзво-
ни давай!»

— Алло, привіт. Можна «Пепе-
роні»? Будь ласка, з доставкою. Так, 
велику. Пишіть адресу. 


Щедра і сильна дівчинка до 

смерті закидала голуба хлібом. 


Запитайте будь-якого українця, 
скільки буде десять разів по сто гра-
мів. Цікаво, хоч хто-небудь відпо-
вість, що буде кілограм? 


Тільки мій тато міг додуматися 

купити другий стільниковий, при-
мотати його скотчем до пульта і, 
коли той загубиться, дзвонити на 
телефон. 


Пиво — це рідкий хліб, горілка 

— рідке м’ясо. Буває, як нароблю бу-
тербродів... 


Я не розумію цей світ: наш до-

машній кролик натрапив на миску з 
котячим кормом і жадібно поглинає 
його. А корм називається «Рагу із 
кролика». 

Дівчата, якщо ви застрягли у 
святочну ніч із незнайомцем у ліфті, 
то тут і гадати нічого. 


Наступним президентом Росії 

буде телевізор. 


— За кого краще голосувати: за 
бідних чи за багатих? 

— За бідних не можна: у них ні-
чого немає, їм усе треба — будуть 
красти... 

— Значить, за багатих? 
— У нас усі великі капітали на-

житі нечесно — олігархи звикли 
красти, то й у владі будуть... 

— То за кого ж голосувати?! 
— Ось це і є свобода вибору... 


Кажете, дівчата — слабка стать? 

А ви бачили, як вони, виходячи з ма-
шини, дверима грюкають?! 


— Тату, чому мене всі називають 

неуважним? 
— Хлопчику, ти мене вже дістав! 

Ти живеш у сусідньому під’їзді! 


Зберігайте свої статуси у соцме-
режах: вони допоможуть психіатру з 
діагнозом. 


Моя совість настільки чиста і 

прозора, що її майже не видно. 


Хлопчик-дальтонік простояв на 
світлофорі 12 років. 


Щоб дізнатись у лісі, де південь, 

потрібно подивитися на дерево. 
Якщо дерево — пальма, то південь 
уже тут. 


Тверезий тракторист губиться і 

не знає, як керувати трактором. 
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Харків’янка виконала Гімн 
України мовою жестів 
У Мережі з’явилося відео, на якому харків’янка 
виконала Гімн України мовою жестів. Дівчина 
виконує його на фоні визначних місць у Харко-
ві — біля спуску на площу Пролетарську, біля 
стадіону «Металіст», Південного залізничного 
вокзалу, біля пам’ятника Тарасу Шевченку і 
монумента Незалежності на площі Конституції. 

Два чоловіки причепили 
гойдалку на трактор 
і прокаталися по пустелі 
У Саудівській Аравії два чоловіки винайшли 
цікавий спосіб водити трактор. Винахідники пере-
творили машину на гойдалку. Араби прив’язали дві 
мотузки до задньої частини трактора і створили 
імпровізовану гойдалку. Таким чином вони при-
думали новий спосіб екстремально розважитися в 
пустелі. Відео, завантажене на YouTube, вже зібрало 
більше 350 тисяч переглядів. 

«Якби Янукович знав, що 
не повернеться, він би підірвав 
«Межигір’я», спалив його, знищив. 
Настільки воно йому було дороге». 

Михайло Добкін, екс-губернатор 
Харківської області 

«Та Путін уже давно вдруге 
одружився… Він на Росії одру-
жився. А що поробиш, якщо для 
нього, крім Росії, нікого не існує». 

Йосип Кобзон, співак, депутат 
Держдуми РФ 

«Верх лицемірства — це за-
пропонувати зняти недоторкан-
ність із усіх, окрім президента. А 
Майдан розстрілював президент 
Янукович чи парламент? А владу 
узурпував президент Янукович чи 
парламент? Так чому ж ця посада 
залишається недоторканною? Ви 
готові до того, що вами черговий 
раз маніпулюють?» 

Борислав Береза, нардеп 

«Я не хотів йти у Раду — це 
був наказ організації. Я солдат 
революції — виконую накази. Я 
знав, що мені там буде непере-
ливки, бо це зміїне кодло. Хоч є 
там нормальні порядні люди, осо-
бливо нові обличчя, але я не бачу 
можливості вирішувати питання. 
Звичайно, можна підійти до го-
лови ВР і сказати: «Дай слово, бо 
морду розіб’ю», але це ж не циві-
лізовано». 

Дмитро Ярош, нардеп 

«Ми бо-
р е м о -

ся не з Коло-
мойським, а 
з олігархією. 
Олігархи — це 
паразити, які 
розграбовують 
державу. Всі 
олігархи — од-
накове зло: 
Коломойський, 
Льовочкін, Ах-
метов, Фірташ, 
Іванющенко й 
інші… Усунен-
ня товстосумів 
від управлін-
ня державним 
майном боляче 
вдарить по їх-
ніх статках». 

Олег Ляшко, 
нардеп 

Відкладіть великі звершення на більш 
вдалий період. А поки зосередьтеся на 
буденних справах. Вийшовши тріумфа-
тором із суперечки, будьте до «перемо-
жених» великодушними. 

Несподівано для себе знайдете точки 
зіткнення зі своїми давніми ворогами. 
Можливе навіть примирення із ритуалом 
закопування сокири війни, якщо покаже-
те свою дружелюбність. 

Не треба легковажити своїм здоров’ям. 
Якщо відчуваєте занепад життєвих сил,  
дозвольте собі хоча б короткотривалий 
відпочинок. Пам’ятайте: всієї роботи не 
переробиш. 

Раки цього тижня стримані, зібрані, упев-
нені в собі й по-філософськи спокійні. 
Організована вами робота працюватиме 
чітко, як добре злагоджений механізм. 
Зможете собою пишатися. 

Гаманець майже порожній, і Леви за-
клопотані тим, як би трохи підзаробити. 
У спілкуванні з рідними не все клеїться, і 
сварки найчастіше через гроші. Не пере-
живайте, все налагодиться. 

Аби досягти успіху, Водоліям доведеть-
ся кардинально поміняти тактику. Му-
ситимете навчитися маневрувати. Щоб 
не осоромитися, слідкуйте за тим, що 
говорите. 

Поставтеся з розумінням до прохань і 
потреб інших людей. Не дозволяйте собі 
різких висловлювань, насмішкуватого 
тону, інакше надовго втратите чиюсь 
симпатію. 

Цього тижня Терезам не завадило би 
побути хоча б кілька годин наодинці зі 
своїми думками, порозкладати все по 
поличках у власній голові. Інколи само-
заглиблення корисне. 

Дівам хочеться утекти від усього світу, 
побути трохи на самоті. Ви схвильовані 
спогадами, минуле не хоче відпускати 
вас, і Діви знову з головою поринули у 
фантазії. 

Можливі перепади настрою, напади роз-
дратованості змінюватимуть сплески 
сентиментальності. Контролювати свої 
слова й емоції стане важко. Але поста-
ратися це зробити варто. 

Козороги ніяк не можуть вирватися з 
липких тенет цукрових ілюзій. Починайте 
вже жити реальним життям! Відмовтеся 
від порожніх мріянь і почніть робити те, 
чого від вас вимагають обставини. 

Ви повільно, але неухильно просуваєте-
ся до своєї мрії. Цього тижня Скорпіони 
озирнуться на пройдений шлях, оцінять, 
скільки вже пророблено, й усвідомлять, 
що до мети лишився усього один ривок. 
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Дозвілля

Афіша заходів пивного 
клубу «Оболонь»

Пт 23.01 — Ритмотека 
Сб 24.01 — вечірка «VIVA LA ПЕЧІНКА» з нагоди 

завершення наворочено-різдвя-
них свят 

Нд 25.01 — гурт «MANGUST» (Рівне). Хард-рок


