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НАПРЫКАНЦЫ

Песню бярыце з сабою...

ЦІХА-ЦІХА НА СВІТАННІ...
Максім Танк (сапр. Яўген Іванавіч Скурко) (17.09.1912 —
07.08.1995).
Беларускі і савецкі паэт, перакладчык, грамадскі дзеяч.
Класік беларускай літаратуры. Уваходзіць у лік вядомых
еўрапейскіх паэтаў. Народны паэт Беларусі. Акадэмік Акадэміі навук Беларусі. Герой Сацыялістычнай Працы. Лаўрэат Ленінскай прэміі, Дзяржаўных прэмій СССР і БССР.
З 1963-га па 1971 год — старшыня Вярхоўнага Савета
БССР. У 1967—1990 — старшыня праўлення Саюза пісьменнікаў Беларусі. Імя Максіма Танка прысвоена Беларускаму дзяржаўнаму педагагічнаму ўніверсітэту, Мінскаму
педагагічнаму каледжу.
Аўтар шматлікіх паэтычных зборнікаў, кніг для дзяцей,
перакладаў.

2 сакавіка 2019 г.

СЁННЯ

Рубрыку
вядзе
Яўген КСЯНЕВІЧ.
evgenyksenevіch@
gmaіl.com

Месяц

Сонца
Мiнск —
Вiцебск —
Магiлёў —
Гомель —
Гродна —
Брэст —

Усход

Захад Даўжыня
дня

7.57
7.48
7.47
7.42
8.11
8.10

18.48
18.36
18.38
18.36
19.03
19.06

10.51
10.48
10.51
10.54
10.52
10.56

Апошняя квадра
26 лютага.
Месяц у сузор’і
Вадаліва.

Iмянiны
Пр. Марыяны, Міны,
Фёдара.
К. Алены, Віктара, Паўла,
Радаслава.

Вершы — Максім ТАНК, музыка — Яўген КСЯНЕВІЧ.
Лісце, лісце загамоніць,
Зашапоча лісце, лісце.
Куплет 2:
Магла ж бы ты, хоць раз,
Мацней абняць дазволіць
У польцы віхравой,
«Лявонісе» свавольнай,
Прайсці са мной за край
Няходжаных сцяжын
Праз клічы журавоў,
Праз полымя рабін.
Прыпеў.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ЗАЎТРА

Гараскоп стрыжак на сакавік
2 сакавіка, субота. Калі вас усё
дастала, то самы час змяніць жыццё, зрабіўшы кардынальна кароткую
стрыжку, асабліва калі ў вас цяпер
доўгія валасы.
3 сакавіка, нядзеля. Дзень досыць
супярэчлівы: шмат аспектаў Месяца
рознага характару і сілы, таму ці спадабаецца вам вынік пасля наведвання
салона, адказаць складана.
4 сакавіка, панядзелак. Вельмі
рызыкоўнае становішча Месяца для
стрыжкі, якое можа як палепшыць, так і
пагоршыць ваша асабістае жыццё і наогул адносіны з процілеглым полам.
5 сакавіка, аўторак. Неспрыяльны
дзень — валасы не будуць трымаць
форму, будуць непаслухмяныя, іх будзе цяжка ўкладваць.
6 сакавіка, серада. Сёння неспрыяльны дзень для стрыжкі валасоў. Нават простае падраўноўванне кончыкаў
можа прывесці да сур'ёзнай дэпрэсіі,
калі будзе здавацца, быццам свет рухнуў, усё дрэнна.
7 сакавіка, чацвер. Няўдалы дзень
для наведвання цырульні: стрыжка
атрымаецца зусім не такой, як вы сабе ўяўляеце, і можа вас сур'ёзна знерваваць.
8 сакавіка, пятніца. Лепш адкласці
стрыжку. Візіт у салон пагражае прыцягнуць шэраг непрыемнасцяў. Усё
будзе валіцца з рук, а дома забяспечаны сваркі.
9 сакавіка, субота. Неспрыяльны
дзень для паходу да цырульніка. Калі
падстрыгчыся ў гэты дзень, валасы
могуць стаць тонкімі, ломкімі і пачаць
выпадаць.
10 сакавіка, нядзеля. Стрыжка ў гэты дзень зробіць уплыў на прыгажосць
і агульную прывабнасць чалавека, а не
толькі на яго прычоску. Дапаможа змяніць рытм жыцця ў лепшы бок.
11 сакавіка, панядзелак. Сёння
стрыжка вельмі спрыяльная — гэта дапаможа захаваць жыццёвую энергію і
зберажэ ад бессэнсоўнага расходавання энергіі на крыўды і расчараванні.
12 сакавіка, аўторак. Новая стрыжка дапаможа даведацца нешта новае
або цікавае, сустрэць новых сяброў
або прыцягнуць да сябе старых.

13 сакавіка, серада. Пасля стрыжкі валасы будуць хутка расці, але іх
структура і стан не зменяцца.
14 сакавіка, чацвер. Стрыжка валасоў сёння супрацьпаказаная. Яна
можа дрэнна адбіцца на вашым псіхічным стане.
15 сакавіка, пятніца. Неспрыяльны дзень для стрыжкі. Хоць на стане
валасоў ён ніяк не адаб'ецца, можа
знізіцца імунітэт, павялічваецца верагоднасць захварэць.
16 сакавіка, субота. Неспрыяльны дзень для стрыжкі і афарбоўвання
валасоў, можна страціць станоўчую
энергію, су тыкнуцца з фінансавымі
праблемамі.
17 сакавіка, нядзеля. Стрыжка
атрымаецца ўдалай, валасы стануць
гусцейшымі, карані ўмацуюцца. Але
рост валасоў будзе запавольнены,
што на руку тым, хто наведвае цырульню для пастаяннай карэкцыі прычоскі.
18 сакавіка, панядзелак. Выдатны дзень для стрыжкі — яна не толькі
атрымаецца раскошнай, але і істотна
падыме вам самаацэнку.
19 са ка ві ка, аў то рак. Доб ры
дзень — валасы будуць добра расці,
умацуюцца і палепшаць сваю структуру, будуць менш сячыся. Прычоска
надоўга захавае форму.
20 сакавіка, серада. Стрыжка дапаможа захаваць і ўмацаваць здароўе,
надасць сіл, энергіі. Падстрыжаныя
валасы будуць хутка расці, трымаць
форму і перастануць выпадаць.
21 сакавіка, чацвер. Наведванне
цырульніка падчас поўні — не самае
ўдалае рашэнне. Выключэннем стане толькі ваша жаданне кардынальна
змяніцца.

БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА
ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi
Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага
сходу Рэспублiкi Беларусь, Савет Мiнiстраў
Рэспублiкi Беларусь
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА
2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

22 сакавіка, пятніца. Радыкальная
стрыжка сёння не вітаецца. Гэта дзень
локанаў розных тыпаў! Дробныя кудзеркі ці буйныя хвалі — выбірайце тое, што
падабаецца. Важна тое, што кучары будуць выклікаць у вас пазітыўны настрой
і адцягнуць ад змрочных думак.
23 сакавіка, субота. Не варта адмаўляць сабе ў паходзе ў салон, але
варта ўлічваць, што сёння лепш проста падраўняць кончыкі грыўкі і вярнуць
прыгажосць валасоў.
24 сакавіка, нядзеля. Па ўсходніх
павер'ях, стрыжка ў гэты дзень прыцягне да вас злых духаў. У выніку з'явяцца перашкоды ў справах, узнікнуць
хваробы. Высокая магчымасць атрымання невялікіх траўмаў.
25 сакавіка, панядзелак. Небяспечны перыяд для стрыжкі: валасы
могуць пачаць выпадаць і стаць ломкімі. Дзень неспрыяльны для змены
даўжыні валасоў, якая здольная выклікаць хваробы.
26 са ка ві ка, аў то рак. Уда лы
дзень — стрыжка будзе садзейнічаць
прасоўванню ў кар'еры і паляпшэнню
дзелавых сувязяў.
27 сакавіка, серада. Удалы дзень
для поўнай змены іміджу. Стрыжка пацягне за сабой ачышчэнне арганізма,
пазбаўленне ад негатыўных эмоцый.
28 сакавіка, чацвер. Калі ў вас
праблемы са здароўем, то стрыжка
можа дапамагчы вылечыцца. Таксама стрыжка ў гэты дзень прыцягне
грошы.
29 сакавіка, пятніца. Калі ў вас
слабыя і сапсаваныя валасы, лепш
сёння не стрыгчыся і тым больш не
займацца афарбоўваннем валасоў.
30 сакавіка, субота. Калі вас усё
дастала, то самы час змяніць жыццё, зрабіўшы кардынальна кароткую
стрыжку, асабліва калі валасы ў вас
цяпер доўгія.
31 сакавіка, нядзеля. Калі ў вас
ломкія, цьмяныя і вельмі тонкія валасы, падстрыжыце іх сёння, каб зрабіць
больш жорсткімі і густымі. Але будзьце асцярожныя, стрыжка можа паўплываць на адносіны з процілеглым
полам. І ўплыў гэты, цалкам магчыма,
будзе не самы лепшы.

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: В. АНУФРЫЕВА (намеснiк галоўнага рэдактара), Н. ДРЫНДРОЖЫК,
Н. КАРПЕНКА (першы намеснiк галоўнага рэдактара), А. ЛЯЎКОВІЧ (першы намеснiк дырэктара),
М. ЛІТВІНАЎ (намеснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА,
А. СЛАНЕЎСКІ (намеснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК.
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».
НАШ АДРАС: 220013 г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ Ў МІНСКУ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў — 287 18 64,
маркетынгу — 337 44 04, бухгалтэрыi: 287 18 81.
Аўтары апублiкаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць фактаў. Iх меркаваннi не заўсёды супадаюць
з меркаваннем рэдакцыi. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў,
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

УСМІХНЕМСЯ
Сёлета споўнілася 20 (!)
гадоў пасля першага развітальнага канцэрта Алы
Пугачовай.
— Я сплю з вашым мужам!
— Ну, ідзі, я цябе пашкадую.

— Дарагая, хочаш, я памыю посуд?
— Здрадзіў, гад?!
— І што, цяпер хай посуд
брудны стаіць?..
Паважаныя сабакі!
Пераканаўчая просьба
не пакідаць на тратуары
фатаграфіі вашых гаспадароў!

Рэчы, якія патрабуюць
мак сі маль на
засяродзіц— Чуеш, Міхалыч,
ца:
як бы на электрычку
3. Ка лі ў
не спазніцца...
цыр ку ідзеш
па канаце.
2. Калі выконваеш прата кол па запуску ядзернай ракеты.
1. Калі выкідваеш смецце, і ў цябе ў
ру ках ёсць
дру гі па кет
без смецця.
caricatura.ru

Куплет 1:
Магла ж бы ты мяне,
Праходзячы, заўважыць,
Развеяць сум-тугу,
Нуду маю разважыць.
Пры стрэчы, пры людзях
Больш ветліваю быць
І ўжо не так з мяне
Заўжды смяяцца, кпіць.
Прыпеў:
Ціха-ціха на світанні
Ў тваім садзе, ціха-ціха.

http://www.zviazda.by;

e-mail: info@zviazda.by,
(для зваротаў): zvarot@zviazda.by

ПРЫЁМ тэл./факс: 287 17 79,
РЭКЛАМЫ е-mail: reklama@zviazda.by
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