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Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня
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Гродна — 8.11 19.03 10.52

Брэст — 8.10 19.06 10.56
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Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым значком, носяць рэк   ламны ха рак тар. Адказ-
насць за змест рэкла мы ня суць рэкла ма даў цы.
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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Месяц
Апошняя квадра 

26 лютага.

Месяц у сузор’і

Вадаліва.

УСМІХНЕМСЯ

16 2 сакавіка 2019 г.НАПРЫКАНЦЫ

Сё ле та споў ні ла ся 20 (!) 

га доў пас ля пер ша га раз-

ві таль на га кан цэр та Алы 

Пу га чо вай.

— Я сплю з ва шым му-

жам!

— Ну, ідзі, я ця бе па шка-

дую.

Рэ чы, якія па тра бу юць 

мак сі маль на 

за ся ро дзіц-

ца:

3. Ка лі ў 

цыр ку ідзеш 

па ка на це.

2. Ка лі вы-

кон ва еш пра-

та кол па за-

пус ку ядзер-

най ра ке ты.

1. Ка лі вы-

кід ва еш смец-

це, і ў ця бе ў 

ру ках ёсць 

дру гі па кет 

без смец ця.

— Да ра гая, хо чаш, я па-

мыю по суд?

— Здра дзіў, гад?!

— І што, ця пер хай по суд 

бруд ны ста іць?..

Па ва жа ныя са ба кі!

Пе ра ка наў чая прось ба 

не па кі даць на тра ту а ры 

фа та гра фіі ва шых гас па-

да роў!

Руб ры ку 
вя дзе 

Яў ген КСЯ НЕ ВІЧ. 
evgenyksenevіch@

gmaіl.com

Песню бярыце з сабою...Песню бярыце з сабою...

2 са ка ві ка, су бо та. Ка лі вас усё 

да ста ла, то са мы час змя ніць жыц-

цё, зра біў шы кар ды наль на ка рот кую 

стрыж ку, асаб лі ва ка лі ў вас ця пер 

доў гія ва ла сы.

3 са ка ві ка, ня дзе ля. Дзень до сыць 

су пя рэч лі вы: шмат ас пек таў Ме ся ца 

роз на га ха рак та ру і сі лы, та му ці спа-

да ба ец ца вам вы нік пас ля на вед ван ня 

са ло на, ад ка заць скла да на.

4 са ка ві ка, па ня дзе лак. Вель мі 

ры зы коў нае ста но ві шча Ме ся ца для 

стрыж кі, якое мо жа як па леп шыць, так і 

па гор шыць ва ша аса біс тае жыц цё і на-

огул ад но сі ны з про ці лег лым по лам.

5 са ка ві ка, аў то рак. Не спры яль ны 

дзень — ва ла сы не бу дуць тры маць 

фор му, бу дуць не па слух мя ныя, іх бу-

дзе цяж ка ўклад ваць.

6 са ка ві ка, се ра да. Сён ня не спры-

яль ны дзень для стрыж кі ва ла соў. На-

ват прос тае пад раў ноў ван не кон чы каў 

мо жа пры вес ці да сур' ёз най дэ прэ сіі, 

ка лі бу дзе зда вац ца, быц цам свет рух-

нуў, усё дрэн на.

7 са ка ві ка, чац вер. Ня ўда лы дзень 

для на вед ван ня цы руль ні: стрыж ка 

атры ма ец ца зу сім не та кой, як вы са-

бе ўяў ля е це, і мо жа вас сур' ёз на знер-

ва ваць.

8 са ка ві ка, пят ні ца. Лепш ад клас ці 

стрыж ку. Ві зіт у са лон па гра жае пры-

цяг нуць шэраг не пры ем нас цяў. Усё 

бу дзе ва ліц ца з рук, а до ма за бяс пе-

ча ны свар кі.

9 са ка ві ка, су бо та. Не спры яль ны 

дзень для па хо ду да цы руль ні ка. Ка лі 

пад стрыг чы ся ў гэ ты дзень, ва ла сы 

мо гуць стаць тон кі мі, лом кі мі і па чаць 

вы па даць.

10 са ка ві ка, ня дзе ля. Стрыж ка ў гэ-

ты дзень зробіць уплыў на пры га жосць 

і агуль ную пры ваб насць ча ла ве ка, а не 

толь кі на яго пры чос ку. Да па мо жа змя-

ніць рытм жыц ця ў леп шы бок.

11 са ка ві ка, па ня дзе лак. Сён ня 

стрыж ка вель мі спры яль ная — гэ та да-

па мо жа за ха ваць жыц цё вую энер гію і 

збе ра жэ ад бес сэн соў на га рас хо да ван-

ня энер гіі на крыў ды і рас ча ра ван ні.

12 са ка ві ка, аў то рак. Но вая стрыж-

ка да па мо жа да ве дац ца неш та но вае 

або ці ка вае, су стрэць но вых сяб роў 

або пры цяг нуць да ся бе ста рых.

13 са ка ві ка, се ра да. Пас ля стрыж-

кі ва ла сы бу дуць хут ка рас ці, але іх 

струк ту ра і стан не зме няц ца.

14 са ка ві ка, чац вер. Стрыж ка ва-

ла соў сён ня су праць па ка за ная. Яна 

мо жа дрэн на ад біц ца на ва шым псі-

хіч ным ста не.

15 са ка ві ка, пят ні ца. Не спры яль-

ны дзень для стрыж кі. Хоць на ста не 

ва ла соў ён ні як не ада б'ец ца, мо жа 

зні зіц ца іму ні тэт, па вя ліч ва ец ца ве ра-

год насць за хва рэць.

16 са ка ві ка, су бо та. Не спры яль-

ны дзень для стрыж кі і афар боў ван ня 

ва ла соў, мож на стра ціць ста ноў чую 

энер гію, су тык нуц ца з фі нан са вы мі 

праб ле ма мі.

17 са ка ві ка, ня дзе ля. Стрыж ка 

атры ма ец ца ўда лай, ва ла сы ста нуць 

гус цей шы мі, ка ра ні ўма цу юц ца. Але 

рост ва ла соў бу дзе за па воль не ны, 

што на ру ку тым, хто на вед вае цы-

руль ню для па ста ян най ка рэк цыі пры-

чос кі.

18 са ка ві ка, па ня дзе лак. Вы дат-

ны дзень для стрыж кі — яна не толь кі 

атры ма ец ца рас кош най, але і іс тот на 

па ды ме вам са ма ацэн ку.

19 са ка ві ка, аў то рак. Доб ры 

дзень — ва ла сы бу дуць доб ра рас ці, 

ума цу юц ца і па леп шаць сваю струк-

ту ру, бу дуць менш ся чы ся. Пры чос ка 

на доў га за ха вае фор му.

20 са ка ві ка, се ра да. Стрыж ка да-

па мо жа за ха ваць і ўма ца ваць зда роўе, 

на дасць сіл, энер гіі. Пад стры жа ныя 

ва ла сы бу дуць хут ка рас ці, тры маць 

фор му і пе ра ста нуць вы па даць.

21 са ка ві ка, чац вер. На вед ван не 

цы руль ні ка пад час поў ні — не са мае 

ўда лае ра шэн не. Вы клю чэн нем ста-

не толь кі ва ша жа дан не кар ды наль на 

змя ніц ца.

22 са ка ві ка, пят ні ца. Ра ды каль ная 

стрыж ка сён ня не ві та ец ца. Гэ та дзень 

ло ка наў роз ных ты паў! Дроб ныя ку дзер-

кі ці буй ныя хва лі — вы бі рай це тое, што 

па да ба ец ца. Важ на тое, што ку ча ры бу-

дуць вы клі каць у вас па зі тыў ны на строй 

і ад цяг нуць ад змроч ных ду мак.

23 са ка ві ка, су бо та. Не вар та ад-

маў ляць са бе ў па хо дзе ў са лон, але 

вар та ўліч ваць, што сён ня лепш прос-

та пад раў няць кон чы кі грыў кі і вяр нуць 

пры га жосць ва ла соў.

24 са ка ві ка, ня дзе ля. Па ўсход ніх 

па вер' ях, стрыж ка ў гэ ты дзень пры-

цяг не да вас злых ду хаў. У вы ні ку з'я-

вяц ца пе ра шко ды ў спра вах, уз нік нуць 

хва ро бы. Вы со кая маг чы масць атры-

ман ня не вя лі кіх траў маў.

25 са ка ві ка, па ня дзе лак. Не бяс-

печ ны пе ры яд для стрыж кі: ва ла сы 

мо гуць па чаць вы па даць і стаць лом-

кі мі. Дзень не спры яль ны для зме ны 

даў жы ні ва ла соў, якая здоль ная вы-

клі каць хва ро бы.

26 са ка ві ка, аў то рак. Уда лы 

дзень — стрыж ка бу дзе са дзей ні чаць 

пра соў ван ню ў кар' е ры і па ляп шэн ню 

дзе ла вых су вя зяў.

27 са ка ві ка, се ра да. Уда лы дзень 

для поў най зме ны імі джу. Стрыж ка па-

цяг не за са бой ачы шчэн не ар га ніз ма, 

па збаў лен не ад не га тыў ных эмо цый.

28 са ка ві ка, чац вер. Ка лі ў вас 

праб ле мы са зда роў ем, то стрыж ка 

мо жа да па маг чы вы ле чыц ца. Так са-

ма стрыж ка ў гэ ты дзень пры цяг не 

гро шы.

29 са ка ві ка, пят ні ца. Ка лі ў вас 

сла быя і са пса ва ныя ва ла сы, лепш 

сён ня не стрыг чы ся і тым больш не 

зай мац ца афар боў ван нем ва ла соў.

30 са ка ві ка, су бо та. Ка лі вас усё 

да ста ла, то са мы час змя ніць жыц-

цё, зра біў шы кар ды наль на ка рот кую 

стрыж ку, асаб лі ва ка лі ва ла сы ў вас 

ця пер доў гія.

31 са ка ві ка, ня дзе ля. Ка лі ў вас 

лом кія, цьмя ныя і вель мі тон кія ва ла-

сы, пад стры жы це іх сён ня, каб зра біць 

больш жорст кі мі і гус ты мі. Але будзь-

це асця рож ныя, стрыж ка мо жа паў-

плы ваць на ад но сі ны з про ці лег лым 

по лам. І ўплыў гэ ты, цал кам маг чы ма, 

бу дзе не са мы леп шы.

Га ра скоп стры жак на са ка вік

Мак сім Танк (сапр. Яў ген Іва на віч Скур ко) (17.09.1912 — 

07.08.1995).

Бе ла рус кі і са вец кі па эт, пе ра клад чык, гра мад скі дзе яч. 

Кла сік бе ла рус кай лі та ра ту ры. Ува хо дзіць у лік вя до мых 

еў ра пей скіх паэ таў. На род ны па эт Бе ла ру сі. Ака дэ мік Ака-

дэ міі на вук Бе ла ру сі. Ге рой Са цы я ліс тыч най Пра цы. Лаў-

рэ ат Ле нін скай прэ міі, Дзяр жаў ных прэ мій СССР і БССР. 

З 1963-га па 1971 год — стар шы ня Вяр хоў на га Са ве та 

БССР. У 1967—1990 — стар шы ня праў лен ня Са ю за пісь-

мен ні каў Бе ла ру сі. Імя Мак сі ма Тан ка пры свое на Бе ла рус-

ка му дзяр жаў на му пе да га гіч на му ўні вер сі тэ ту, Мінск аму 

пе да га гіч на му ка ле джу.

Аў тар шмат лі кіх паэ тыч ных збор ні каў, кніг для дзя цей, 

пе ра кла даў.

Куп лет 1:

Маг ла ж бы ты мя не,

Пра хо дзя чы, за ўва жыць,

Раз ве яць сум-ту гу,

Ну ду маю раз ва жыць.

Пры стрэ чы, пры лю дзях

Больш вет лі ваю быць

І ўжо не так з мя не

Заўж ды смя яц ца, кпіць.

Пры пеў:

Ці ха-ці ха на сві тан ні

Ў тва ім са дзе, ці ха-ці ха.

Ліс це, ліс це за га мо ніць,

За ша по ча ліс це, ліс це.

Куп лет 2:

Маг ла ж бы ты, хоць раз,

Мац ней аб няць да зво ліць

У поль цы віх ра вой,

«Ля во ні се» сва воль най,

Прай сці са мной за край

Ня хо джа ных сця жын

Праз клі чы жу ра воў,

Праз по лы мя ра бін.

Пры пеў.

ЦІ ХА-ЦІ ХА НА СВІ ТАН НІ...

Вер шы — Мак сім ТАНК, му зы ка — Яў ген КСЯ НЕ ВІЧ.

— Чу еш, Мі ха лыч, 
як бы на элект рыч ку 
не спаз ніц ца...
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