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ОВЕН
Попри все, тримайте голо-
ву високо, зберігайте опти-
мізм і не припиняйте діяти. 
Уникайте невиправданого 
ризику. Зберігайте спокій: 

не варто приймати рішення під впливом 
емоцій, бо не уникнете помилок.

ТЕЛЕЦЬ
На вас чекатиме значно 
більше клопоту, ніж ви спо-
дівалися. Тож налаштуйте-
ся викладатися на повну. 
Не розраховуйте на сторон-

ню допомогу. Не форсуйте нові романтичні 
стосунки: хай усе пливе за течією.

БЛИЗНЮКИ
Нині вами легко маніпулю-
вати, а охочих посмикати за 
ниточки знайдеться чима-
ло. Тож будьте обачні, аби 
не перетворитися на маріо-

нетку в чиїхось спритних руках. У сімейному 
колі почуватиметеся захищено.

РАК
Жага нових вражень — лей-
тмотив тижня. Працювати 
дуже важко: зосередитися 
не вдається і, що гріха та-
їти, не хочеться. Балачки 

дратуватимуть, але бесіду підтримувати все 
ж доведеться, аби не здатися нечемою.

ЛЕВ
Наразі життя забарвлене у 
похмурі барви, та не дозво-
ляйте собі здатись і припи-
нити боротьбу. Й на вашій 
вулиці перевернеться ван-

тажівка з морозивом! Чимало справ вдасть-
ся владнати завдяки наполегливості.

ДІВА
Прислухайтеся до шостого 
чуття: інтуїція вас не зра-
дить. Намагайтеся не обі-
цяти того, чого не в змозі 
виконати: ризикуєте роз-

чарувати людину, думка якої для вас чи не 
найважливіша.

ТЕРЕЗИ
Нестабільний, мінливий на-
стрій — ваш головний ворог 
на цьому тижні. Контролю-
вати себе вкрай важко, до 
того ж негативні емоції бра-

тимуть гору в невідповідні моменти. Тому 
намагайтеся тримати себе в руках.

СКОРПІОН
Не будьте наївними. Цьо-
го тижня вам знадобиться 
здоровий глузд, ба більше 
— увесь ваш цинізм, аби 
протистояти маніпуляціям 

людей, що використовують свою слабкість 
як зброю. Ви маєте право сказати «ні».

СТРІЛЕЦЬ
Час діяти! Що енергійніше 
візьметеся за справи, то 
кращий результат отри-
маєте. Не читайте нікому 
моралей, намагайтеся не 

втручатись у чуже життя. Зберігати злагоду 
— ваша місія на цьому тижні.

КОЗЕРІГ
Не час ламати те, що було 
досягнене важкою працею: 
байдуже, вашою чи ні. Бо 
зламаєте, а докупи не скла-
дете. Саме такий підхід до-

зволить уникнути зайвих клопотів. Тиждень 
обіцяє флірт без жодних зобов’язань.

ВОДОЛІЙ
Вдасться випередити кон-
курентів, використовуючи 
свої творчі можливості й 
неабиякі таланти. Нічого 
не бійтеся. Навіть якщо ви 

лише поверхово знайомі зі справами, якими 
збираєтеся зайнятись, успіх не забариться.

РИБИ
Не намагайтеся довести до 
кінця те, що дається важко 
— краще відступити, пере-
чекати. Взагалі, вміння ви-
користовувати сприятливі 

обставини й ухилятися від несприятливих 
стане у пригоді.
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У Франції відбувся 
грандіозний сеанс йоги
Біля підніжжя Ейфелевої вежі зібралися тисячі 
парижан різного віку, аби під звуки класичної 
музики займатися йогою. У заході взяли участь 
близько двох тисяч людей. Так французи відзначили 
Міжнародний день проти насильства та річницю з 
дня народження індійського лідера Махатми Ганді. 
«Сюди прийшли не лише люди, які полюбляють 
йогу, — розповіла вчителька йоги Єлена Бровер. 
— Тут присутні навіть ті, хто жодного разу нею не 
займався. Всі зібралися, щоб вшанувати Ганді».

Хлопець із дівчиною за столиком 
у кафе вивчають меню. Дівчина:

— Мабуть, я буду карпаччо, роли 
з чорною ікрою, лобстери та мартіні 
з соком манго.

Хлопець:
— Бачу, ти розбагатіла! А я буду 

каву...
☺☺☺

— Коханий, сніданок на столі!
— То поклади в тарілку!

☺☺☺
Аби відрізнити справжній швей-

царський годинник від підроблених, 
киньте його з усієї сили на бетонну 
підлогу салону-магазину. Якщо го-
динник справжній, продавець має 
померти від розриву серця. 

☺☺☺
У ресторані: 
— Мені, будь ласка, склянку води 

і шматочок хліба... 
— Ну що ви! Хіба так можна?! 

Адже сьогодні свято — погуляйте 
від душі! 

— Е-ех! Гаразд, гуляти, так гуля-
ти! Відро води, буханець хліба! 

☺☺☺
Батько узяв малого сина на ро-

боту. Раптом за стіною чується: 
— Може, ще по сто грамів? 
— Давай... 
— Ще по двісті? 
— Давай по двісті... 
Син здивовано запитує у батька: 
— Тату, там горілку п’ють? 
Батько, червоніючи: 
— Ні, то гномики гантельки під-

німають. 
☺☺☺

Макіяж, манікюр, епіляція... А в 
дитинстві, щоб стати красивою, до-
статньо було зав’язати бант! 

☺☺☺
Розмовляють два приятелі: 
— Твій син так швидко росте! За 

вуха тягнеш чи що? 
— Ні, я просто щомісяця моні-

тор на кілька сантиметрів піднімаю! 
☺☺☺

Перукар, закінчивши стрижку, 
звертається до чоловіка:

— Може, одеколону?
— Що ви? Я ж тільки вчора за-

кодувався!

Контролер в електричці:
— Ваш квиток, будь ласка.
— Ось.
— А чого це він у вас за 15 серп-

ня?
— Ну, так це... Давно їду...

☺☺☺
— Лікарю, все настільки серйоз-

но? 
— Ну... Я на вашому місці довгі 

серіали дивитися б не починав... 
☺☺☺

Перше побачення. Він — їй:
— Навіщо ти туфлі на підборах 

взула? Ледве йдеш!
— Мені здалося, що тобі подоба-

ються високі дівчата...
— Ні, мені до вподоби розумні...
— Для цього я одягла окуляри!

☺☺☺
Ти куриш? 
— Так. 
— А ти знаєш, що куріння скоро-

чує життя у два рази? Ось тобі скіль-
ки років? 

— 25. 
— А могло б бути 50!

☺☺☺
Купуйте батарейки «Депутат»! 

Батарейки «Депутат» ніколи не ся-
дуть!

☺☺☺
Маленький хлопчик грає в кім-

наті, де працює телевізор. Головний 
герой фільму зізнається в коханні 
героїні. Каже, що, дивлячись на неї, 
відчуває дивний лоскіт у животі...

Хлопчик, не обертаючись, ко-
ментує:

— Та в тебе глисти, друже!
☺☺☺

Напис на папірці в коробці цу-
керок: «Так! Чотири цукерки зжер я! 
Пакувальник №5». 

☺☺☺
Обережно! Під ніком «Гаряча бі-

лявка» начальник військкомату до-
дає в друзі хлопців призовного віку!

«Якби вночі тихцем афганці 
та чорнобильці обнесли парканом 
Раду, заварили всі входи у коміте-
ти, особливо якщо б це зробили в 
день, коли у парламенті були при-
сутні всі високі гості, — все! Кра-
їна почне жити спокійно. Тільки я 
б у цей момент на ангіну захворів, 
був би поза цим парканом».

Тарас Чорновіл, «Реформи заради 
майбутнього» про зведення парка-
ну навколо будівлі Верховної Ради

«Путін її (Юлію Тимошенко) 
більше любить. Газова угода 2009-
го — це їхня спільна дитина. І коли 
маму починають судити, то вини-
кають питання щодо тата: чи все 
в порядку в нього з аліментами. 

Тато образився. Єдиний вихід для 
Януковича — виправдальний ви-
рок апеляційного суду. Після того 
Генпрокурора Пшонку доведеться 
знімати й робити йому боляче».

Тарас Чорновіл, «Реформи заради 
майбутнього» про справу Тимошен-

ко та газові контракти

«У часи Кучми багато непо-
пулярних або спеціальних рішень 
оголошувалося, коли президент 
був за кордоном. Зараз нова мода. 
Уперше в історії українського на-
роду Президент і Генпрокурор 
збираються на Афоні, радяться й 
будуть приймати рішення. Поба-
чимо, яка звідти прийде звістка».

Микола Томенко, другий заступ-

ник голови парламенту про справи 
екс-прем’єра Юлії Тимошенко й 

екс-міністра внутрішніх справ Юрія 
Луценка

«Я намагався не коментувати 
ситуацію в Одесі, оскільки репута-
ція МВС — на волосині. Але після 
того, як мене ще й роблять край-
нім за два трупи бійців, я можу на 
це сказати лише одне: в Одесі лю-
дей, що не вміють працювати, на-
зивають поцами, а тих, хто шукає 
крайніх — мокрожо...ими поцами. 
Це і є Могильов».

Юрій Луценко, екс-міністр вну-
трішніх справ про ліквідацію в Одесі 

кримінальної банди Дикаєва 

«У кожної вла-
ди є недо-

ліки. Ну що, у «по-
маранчевої» влади 
не було недоліків? 
Згадайте Ющенка, 
який незаконно 
розігнав парла-
мент 2 квітня 2007 
року. Всі знають, 
що він вчинив 
злочин. Але до 
нього ще руки не 
дійшли, а дійдуть 
обов’язково». 
Святослав Піскун, 

Партія регіонів

В Австралії пройшов 
наймасовіший парад у бікіні
Триста п’ятдесят сім жінок віком від 15 до 65 
років, одягнених у купальники, встановили новий 
світовий рекорд, який зафіксував представник 
Книги рекордів Гіннеса. «Попередній рекорд був 
встановлений минулого року на Кайманових 
островах, — констатував суддя Книги рекордів 
Гіннеса Кріс Шіді. — Там у параді взяла участь 331 
жінка у бікіні. Проте Австралії вдалося переверши-
ти це досягнення». Пляжну імпрезу організувала 
місцева газета «Gold Coast Bulletin». 


