
— Каву будете?
— Так. 
— І шоколад? 
— Ой, ви знаєте всі мої ерогенні 

зони… 


Привабливі люди думають, що 
світ набагато ввічливіший, аніж він 
є насправді. 


Гроші треба зберігати в рублях. Я 

ось сховала зарплату в купі рублів — 
там уже точно ніхто шукати не буде. 


Якщо ти відшукав у дружини 

недоліки, ймовірно, це ті ж самі не-
доліки, які перешкодили їй знайти 
кращого чоловіка. 


— Ти розумієш, що вимагаєш не-

можливого? 
— Встань із дивана. 
— Ну от, знову! 


— Як Новий рік зустрінеш, так 

його і проведеш. 
— Це тому ти вже закуталась у 

ковдру? 
— Та-а-ак... 


Коли в банкомат у Криму встав-

ляєш картку «Віза» або «Мастер-
кард», на екрані з’являється перелік 
місць, куди їх можна запхати. 


Росія запитує Україну: 
— Чому ви вимкнули електро-

енергію в Криму? 
— Тому що «все включено» — це 

в Туреччині. 


Ждемо викладача, він запізнюєть-
ся. Пишу йому SMS «Пари не буде» і за-
буваю в кінці поставити знак питання, 
через хвилину приходить «Ок». 

Перший день без олів’є. Ламає не-
реально. Життя перестало грати фар-
бами. Майбутнє більше не здається 
оптимістичним. Підкрадається депре-
сія. 


У новорічні свята я на 70% склада-

юсь із олів’є. 


— Це буде важка ніч, не всі дожи-
вуть до світанку. 

— Ваню, закрий холодильник, ці 
котлети на завтра. 


Загадка жіночої логіки: вищипати 

собі брови і тут же намалювати їх олів-
цем. 


Вампір — дівчині:
— Та не кричи ти так! Мені тільки 

таблетку запити.


Скоро вони знову підуть до шко-
ли. Контрольні, іспити, принизливі 
клички від старшокласників. Як же 
їх шкода. Бідні вчителі. 


Російські туристи, які приїхали 

на Різдво до Львова, тільки на дру-
гий день перестали втікати, почув-
ши «Славімо Його!». 


Із розкритим ротом слухає свою 

дружину кандидат наук Іван Петро-
вич, щоб тиск на барабанні пере-
тинки зовні та зсередини був одна-
ковим. 


— Тату, коли ти вже викинеш із 

лоджії ці старі іржаві санки? 
— Це легендарні санчата, доцю! 

Вранці я тебе на них у садочок во-
зив, а ввечері мене на них мамка з 
гаража забирала. 
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Американець виграв у 
лотерею $326 мільйонів 
Ньюйорківець Гарольд Даймонд зірвав 
джек-пот у лотереї Mega Millions, ставши 
володарем виграшу в розмірі 326 мільйонів 
доларів. Ця сума є найбільшою за всю історію 
розіграшів у Нью-Йорку. Щасливий квиток 
80-річний викладач придбав випадково на 
місцевій заправці за 10 доларів. Дідусь уже 
отримав чек на понад 130 мільйонів доларів 
— саме така сума залишилася після вираху-
вання податків і одноразової виплати. 

У США — мода на маленькі 
будинки 
У США набирає популярність мода на маленькі буди-
ночки. Через проблеми з іпотекою все більше людей 
відмовляється від купівлі великих осель на користь 
придбання компактних жител. На ринку вже з’явилися 
компанії, готові задовольнити попит споживачів. У 
таких будинках максимально ефективно використо-
вується внутрішній простір, а їх площа звичайно до-
рівнює 9–40 квадратним метрам. Площа дому на фото 
— всього 26 «квадратів», вартість — 70 тисяч доларів 
(це люксовий варіант будинку). 

«Владу знесуть люди, і ми їх не 
зупинимо, тому що їхній гнів буде 
справедливим. Вони всі підвішені 
— і Порошенко, і Яценюк… Якщо 
у Януковича система була — за 
нього ВВ стояли, міліція, то хто ж 
цих буде захищати?» 

Дмитро Ярош, нардеп 

«Для мене перебування у Раді, 
тим більше в одному залі з від-
вертими ворогами України, — це 
дискомфорт. Ну, в мене є граната, 
я її кину в крайньому разі. Сер-

йозно, з собою ношу. Охорона не 
має права обшукувати народних 
депутатів». 

Дмитро Ярош, нардеп 

«Крадуть по-чорному… Спер-
ли 800 мільйонів гривень на за-
купівлю південноафриканського 
вугілля. Очевидні тупість, злодій-
ство, корупція, загроза нацбезпеці 
й абсолютна відсутність політич-
ної волі щось змінювати». 

Семен Семенченко, нардеп 

«Знаю, як зміцнити рубль — 
його треба заламінувати». 

Володимир Чуров, голова ЦВК 
Росії

«Нічого особистого, але нафта 
марки Brent дешевшає, а курс до-
лара росте. Нерухомість у Москві 
подешевшала в два рази. Вово, 
тобі не здається, що до тебе під-
крадається хутровий звір? І не 
тільки до тебе, а й до всієї твоєї 
бензоколонки». 

Борислав Береза, нардеп 

«Газета «Шарлі 
Ебдо» вже була 

не раз під загрозою 
терактів із боку ісла-
містів… Я попередив, 
що війна Луб’янки 
проти ЄС і США, роз-
почата луб’янськими 
терористами в Укра-
їні, буде законсер-
вована в Донбасі та 
в Криму у вигляді 
«українського Сарає-
во», але продовжить-
ся у Європі. Відверта 
мета Луб’янки — зму-
сити ЄС і США знову 
співпрацювати з че-
кістами в «боротьбі з 
мусульманським те-
роризмом» і, зрозумі-
ло, зняти всі санкції 
з луб’янської хунти. 
Все це змушує під-
озрювати руку ФСБ 
в організації теракту 
проти газети «Шарлі 
Ебдо». 

Володимир 
Багрянський, 

російський політолог  

Представникам знака захочеться огор-
нути домашніх турботою і теплом, віддя-
чуючи за подаровану на свята атмосфе-
ру родинного затишку. Насолоджуйтеся 
гармонією у сім’ї. 

Тельці, які не звикли шукати компроміси, 
цього тижня готові будуть піти на по-
ступки перед близькими та поблажливо 
дивитимуться на чужі слабкості крізь 
пальці. 

Зазвичай говіркі й відкриті, Близнюки 
цього тижня шукатимуть усамітнення 
та спокою. Хочеться побути наодинці із 
власними думками, розібратись у собі, 
відпочити від «фонового шуму». 

Настрій мінливий, як і січнева погода: то 
сяє сонце, відбиваючись від сліпучо-бі-
лого снігу, то мете завірюха. Найбільше 
від таких «температурних» перепадів 
страждатимуть ваші близькі та рідні. 

Нагадають про себе забуті проблеми, які 
ви давно закинули на горішню полицю, 
щоби рідше на очі попадалися. Хоч-не-
хоч, а ці завали доведеться нарешті роз-
грібати. 

Водолії самі не впевнені до кінця у 
власній правоті, але готові доводити її 
криками до посиніння. Знизьте гучність і 
накрапайте собі валер’янки. У суперечці 
має народжуватись істина, а не бійка. 

Будьте поблажливі до чужих дивацтв 
і слабкостей, адже й ви не ідеал. Від-
гукніться на просьбу про допомогу — і 
зроблене вами добро повернеться сто-
рицею. 

Терезам цього тижня доведеться від-
шукати баланс між трудоголізмом і нічо-
гонеробленням та пусканням справ на 
самоплив. Усього повинно бути в міру: і 
відпочинку, і праці. 

Згадайте приказку: «Не спіши поперед 
батька в пекло». Цього тижня у спра-
вах не можна метушитися, тиснути на 
педаль газу. Просувайтесь уперед по-
слідовно. 

Дійсність видасться Рибам надто суворою, 
захочеться сховатися від усіх проблем на 
мулкому дні й перечекати, відгородитися 
від спілкування з чужими людьми. Та ви-
лізти зі своєї схованки все ж доведеться. 

«Енерговитратний» тиждень. Постарай-
теся не перетинатися з людьми, з якими 
у вас напружені стосунки, а тим паче з 
тими, хто відверто налаштований проти 
вас. Інакше сварки не оминути. 

Представникам знака привиджується, 
що їм на щось прозоро натякають. Ці 
недомовки дратують і навіть непокоять. 
Ваша підозріливість стане помітною і 
ускладнить стосунки із близькими. 
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Дозвілля

Афіша заходів пивного 
клубу «Оболонь»
Пт 16.01 — «Танці на палубі Кораблика». Від 60-х 

і до сьогодні 
Сб 17.01 — гурт «РЕЗУС БЛЮЗ» (Луцьк). Акусти-

ка. Джаз-рок 
Нд 18.01 — Ретро-Танці 


