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ОВЕН
Незважаючи на те, що в 
святкові дні хочеться по-
мріяти, варто зосередитися 
на буденних справах — не 
слід залишати їх незавер-

шеними. Вирішуючи особисті проблеми, 
будьте вкрай уважні.

ТЕЛЕЦЬ
Ви схильні до самокопир-
сання. Картатимете себе 
за минулі помилки. Ступінь 
самокритики досить висо-
кий і через це буде важко 

зосередитися на справах. Проте наприкінці 
тижня вдасться розв’язати всі вузли.

БЛИЗНЮКИ
Сприятливий час для пла-
нів на майбутнє. Вдасться 
налагодити відносини з ко-
легами, врегулювати старі 
протиріччя. Можете поба-

лувати себе: потурайте своїм слабкостям, 
ідіть назустріч власним бажанням.

РАК
Спокійно займайтеся спра-
вами, не піддаючись на 
провокації та не дозволяю-
чи комусь вами маніпулю-
вати. У відносинах будьте 

приязними, не виявляйте зайвої впертості. В 
особистому житті пануватиме гармонія.

ЛЕВ 
Час потурбуватися про гро-
ші — фінансові проблеми 
загостряться. Ситуація в 
особистих стосунках доволі 
напружена. Будьте обереж-

ні й уважні, уникайте зайвих слів, докорів і 
звинувачень на адресу близьких.

ДІВА
І надалі дотримуйтесь об-
раної тактики: вона при-
несе плоди, хоча це й по-
требуватиме певного часу. 
Довіряйте шостому чуттю, 

адже лише «внутрішній компас» допоможе  
вам уникнути помилок.

ТЕРЕЗИ
Не дозволяйте нікому від-
волікати вас: використайте 
усі можливості, аби реалі-
зувати саме свої, а не чужі 
ідеї. Не відкладайте орга-

нізаційні питання: слід зазделегідь подбати 
про святковий відпочинок.

СКОРПІОН
Зараз ви потребуєте на-
полегливості та впертості. 
Якщо непохитно прямувати 
до мети, то можна не лише 
досягти бажаного, але й 

зміцнити свої позиції. Старайтесь уникати 
необдуманих вчинків і слів.

СТРІЛЕЦЬ
Це не надто сприятливий 
час, він потребує пильнос-
ті, обережності, готовності 
в будь-яку хвилю відбити 
напад. Уникайте проявів 

агресії та жорстокості. Будьте терплячі з 
близькими, намагайтесь їх не образити.

КОЗЕРІГ
Ви маєте усі шанси досягти 
успіху. Вашими головними 
перевагами є серйозність 
та працелюбність. Настав 
час дивувати оточуючих — 

робити те, чого від вас не очікують. Не бійте-
ся експериментувати.

ВОДОЛІЙ
Наближається час незви-
чайних, захоплюючих, але 
досить складних справ. 
Ймовірно, відкриєте у собі 
нові таланти, яких раніше 

не помічали. Доволі важко видасться розі-
братись у власних бажаннях і можливостях.

РИБИ
Зірки віщують вам успіх. 
Дійте рішуче та енергійно. 
Не відкладайте справи на 
потім, при будь-якій нагоді 
демонструйте власну ком-

петентність. Досить плідний період, коли 
можна досягти будь-якої мети.
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Всесвіт вбиває людей, які живуть 
без мети
У Всесвіті зараз відбувається справжнісінький природний 
відбір, виживають лише ті, у кого є мета. Так стверджують 
російські фахівці з парапсихології. На їхню думку, люди, які 
не радіють тому, що вони живуть на Землі, скоро можуть 
взагалі не прокинутися вранці. Якщо людина живе без мети, 
значить, вона є зайвою на цій планеті, а Всесвіт періодично 
очищається від «сміття», яке представляють собою ті, хто не 
вміє радіти життю. Парапсихологи вважають, що найближчі 
роки будуть настільки складними, що виживуть тільки най-
стійкіші, ті, у кого в житті є певні цілі. 

З кішки зробили 
справжнього моржа  
Однорічна кішка Мася разом із хазяями кожні 
три дні робить запливи у крижаній воді й ще 
жодного разу не занедужала. «Якось ми поїха-
ли купатися на річку й узяли Маську з собою, 
— згадує морж Віктор із міста Кіров (РФ). — 
Наша улюблениця стала виявляти цікавість до 
води. Я посадив її до себе на груди й поплив 
разом з нею». Згодом вихованка й сама стала 
проситися в крижану ополонку. Після купан-
ня Мася стає милою й слухняною. 

Блондинка замовляє піцу. Її за-
питують: 

— Вам розрізати її на дванадцять 
чи на шість частин? 

— На шість, дванадцять я не по-
дужаю.

☺☺☺
Робочий: 
— Я досконало вивчив цей то-

карний верстат, цю фрезу й електро-
точило. Тепер я знаю їх, як свої три 
пальці.

☺☺☺
Зима. Мороз градусів тридцять. 

Сніг по коліна. Дорогою біжить за-
хеканий чоловік із пустими санча-
тами:

— Зачекай, синку! Скоро будемо 
вдома!

☺☺☺
Приходить жінка з маленькою 

донечкою до лікаря та каже:
— Лікарю, у моєї дочки очі не за-

криваються.
Медик, дивлячись на дівчинку:
— А ви не пробували їй резинки 

на хвостиках послабити?
☺☺☺ 

Випадок у сім’ї оптимістів. Син 
каже батькові: 

— Тато, я курю, п’ю, лаюся, ма-
шину в карти програв, дівчина від 
мене вагітна, а ще я дванадцять у 
школі отримав! 

— Жінко, наш син дванадцять у 
школі отримав!

☺☺☺
На прийомі в дантиста:
— Лікарю, в мене жовті зуби...
— Жовті зуби... жовті зуби... Но-

сіть зелену краватку!
☺☺☺

Відвідувач у кафе спочатку за-
мовив булочку, та потім передумав 
і обміняв її на чашку кави. Коли він 
допив каву і попрямував до виходу 
не заплативши, до нього підбіг офі-
ціант: 

— Ви не заплатили за каву! 
— Але я ж узяв її за рахунок того, 

що не з’їв булочку. 
— Але ж ви і за булочку не за-

платили! 
— Так я ж її і не з’їв.

Луцьк. Заходять дві блондинки 
в тролейбус. Одна — через передні 
двері, інша — через задні. Перша 
питає: 

— Я доїду цим тролейбусом до 
«Променю»?

— Ні. 
Інша білявка:
— А я?

☺☺☺
Дружина прийшла до лікаря та 

повідомила, що її чоловік розмовляє 
уві сні. 

— Я можу виписати вам ліки, від 
яких він перестане розмовляти, — 
каже лікар. 

— О ні, просто випишіть мені 
такі ліки, від яких він почав би гово-
рити виразніше.

☺☺☺
Зупиняє даішник автомобіль: 
— Ваші права?! 
Водій: 
— Ось, будь ласка! 
— А ви знаєте, що у вас пробле-

ма з фотографією? 
— Яка ще проблема? Ось я, тре-

тій зліва!
☺☺☺

— Лікарю, мені постійно здаєть-
ся, що я метелик. 

— Так вам не до терапевта треба, 
а до психіатра! 

— Я до нього і йшов, але побачив 
світло у вас у кабінеті... 

☺☺☺
На корпоративній передноворіч-

ній вечірці встає добряче напідпит-
ку співробітник і виголошує тост:

— Так вип’ємо ж, друзі, за хоро-
ших, добрих і чесних людей! За тих, 
кого сьогодні тут немає!

☺☺☺
— Чув коли-небудь про метод 

«сухого прання»?
— Ні. А як це?
— Це коли з корзини з брудним 

одягом дістається щось найчистіше!

«Так, як Генпрокуратура заве-
ла кримінальну справу проти по-
биття народних депутатів, можна 
завести тільки в глухий ліс».

Андрій Сенченко, БЮТ

«Якщо ти розумієшся на чо-
мусь, як свиня на апельсині, то 
краще мовчати».

Ірина Фаріон, ВО «Свобода» від-
реагувала на заяви генконсула РФ 
у Львові Євгена Гузєєва про те, що 

українську мову завезли до Західної 
України більшовики

«А хто такий Луценко? Лідер 
опозиції, впливова людина? У ньо-
го рейтинг нуль цілих двадцять 
сім мільйонних відсотка. Кому 
він заважає у владі? Що він є,  що 
його немає. Тому розповідати про 

політичні репресії — це надувати 
мильну бульбашку».

Вадим Колесніченко, про затри-
мання лідера «Народної самооборо-

ни» Юрія Луценка

«Уся ця справа лише зіграє на 
імідж Юрія Віталійовича. Про-
куратурі потрібно було шукати 
більш істотні приводи для кри-
мінального переслідування. По-
трібно розуміти: якщо українцям 
говорять, що всі гріхи міністра за 
два роки — це 40 тисяч, видані во-
дієві, то це святий міністр».

Анатолій Луценко, політолог про 
затримання лідера «Народної само-

оборони» Юрія Луценка

«У мене змішані почуття, як го-
ворять англійці, mixed fi lling — це 

коли твоя теща падає в прірву на 
твоєму новому «Мерседесі». Мене 
радує, що пішов Стельмах, але за-
смучує, що пішов так спокійно». 

Кирило Куликов, НУНС про звіль-
нення з посади голови Нацбанку 

Володимира Стельмаха

«Якщо при Ющенку притягали 
до відповідальності дрібних чинов-
ників, то при Януковичу почали мі-
ністрів і стали лякати Тимошенко. А 
це означає, що якщо так піде й далі, 
то в 2015 році у в’язницю посадять 
Януковича. І він це дуже скоро зро-
зуміє… У Президента Віктора Яну-
ковича є прагнення до трьох речей: 
до міжнародного реваншу, особис-
того комфорту й до гарантій — щоб 
«мені за все це нічого не було». 

Тарас Чорновіл, народний депутат

«Протягом 20 
років у залі 

під куполом ніхто 
ніяких покарань 
не зазнав, тому що 
не завжди в цього 
процесу є початок 
і кінець. Депута-
ти спускають самі 
це все на гальмах, 
тому що проходить 
тиждень-два, вони 
йдуть, випивають 
пляшку коньяку — і 
все забувається. Пе-
вен, що цей раз — та 
ж історія. Усе так і 
буде».

Володимир 
Макеєнко, Партія 

регіонів про бійку в 
парламенті


