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АФИША

«Алеся» приглашает
концертный зал
"ВЕРХНИЙ ГОРОД"
г. Минск
пл. Свободы, 23а

предс тавляет концертную программу
«МУЖЧИНЫ О ЛЮБВИ»

В Минске можно бесплатно научиться езде
на велосипеде

К

оманда Минского велосипедного общества возобновила регулярные занятия в велошколе для
взрослых. Обучение проходит по средам, четвергам и пятницам в парке им. Янки Купалы с 18.00 до 20.00
Уроки бесплатные, но необходимо зарегистрироваться.
За дополнительной информацией можно обращаться к куратору проекта – Максиму (+375 25 919-75-15
ВК: https://vk.com/maks22222).
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П РА Е К Т Ы

Галоўны скарб – Р

сям’я

Мінская абласная арганізацыя ГА «Беларускі саюз жанчын»
у рамках праекта па фарміраванні станоўчага іміджу сям'і правяла
фотаконкурс «Жыццё выдатных сем'яў Міншчыны» і акцыю
«Сямейная памяць», завяршальным акордам якой стала свята
«Яе вялікасць сям'я» ў Палацы культуры горада Маладзечна.

Сям’я Еўтух

оля паўнавартаснай, здаровай, моцнай сям'і ў грамадстве і ў лёсе кожнага з
нас вельмі вялікая. Менавіта ў сям’і
закладваюцца базавыя каштоўнасці,
менавіта сям’я здольная дапамагчы ў
цяжкія жыццёвыя хвіліны і падзяліць
шчаслівыя, менавіта сям’я дае нам
«крылы» і ўпэўненасць, каб тварыць
і ствараць, смела крочыць па жыцці.
– Задумваючы свае мерапрыемствы, мы сыходзілі з таго, што сям’я
і яе каштоўнасці – галоўны скарб чалавека, гонар і аснова нашага жыцця, – расказвае старшыня абласной
арганізацыі БСЖ Святлана Сарока. –
Праз удзел у акцыі «Сямейная памяць» у жыхароў Міншчыны з’явіўся
стымул заняцца вывучэннем гісторыі
свайго роду, даведацца паходжанне свайго прозвішча. Пры жаданні
ўдзельнікі маглі нават паспрабаваць скласці ўласнае генеалагічнае
дрэва, выкарыстоўваючы любы
графічны рэдактар або сэрвісы па
складанні радаводу. Мы прапаноўвалі
разнастаіць конкурсныя матэрыялы
рознымі ілюстрацыямі: дзіцячымі
малюнкамі, даўнімі фотаздымкамі –
гэта цікава і ўнікальна. Да фотаконкурсу «Жыццё выдатных сем’яў»
актыўна падключыліся таты і старэйшыя дзеці. Нам даслалі шмат сардэчных здымкаў, на якіх адлюстраваныя
важныя падзеі і самыя яркія моманты
з жыцця сем’яў. Конкурс праводзіўся
па пяці намінацыях: «Сямейны партрэт», «Падзеі сям'і», «Адпачываем
усёй сям’ёй», «Спартыўная сям’я»,
«У-дачныя гісторыі», творчы дыяпазон не абмяжоўваўся строгімі
рамкамі. Ужо сёння відавочна, што з
лепшых работ можа атрымацца выдатная выстаўка, і мы яе абавязкова
арганізуем, апублікуем самыя цікавыя
фатаграфіі і сямейныя гісторыі.

У

дзельнікаў абласнога свята чакаў канцэрт «Цяпло
сямейнага ачага», на
якім і былі ўзнагароджаны самыя
актыўныя, творчыя, спартыўныя
сем’і Міншчыны, пераможцы кон
курсаў. Каардынавалі забавы на
розных тэматычных пляцоўках роставыя лялькі, што асабліва цешыла
шматлікіх дзетак. Ды і дарослыя з за-
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давальненнем удзельнічалі ў латарэі,
якую ім прапаноўвалі «волаты». Вясёлыя фотазоны, «Творчая мазаіка»,
майстар-класы па бісерапляценні,
вырабе ўпрыгажэнняў з масцікі, кветак з тканіны, выстава творчых работ
сямейных дынастый «Ад маці – да
дачкі, ад бацькі – да сына», «Куток
здароўя», тэматычная пляцоўка па
бяспецы ад МНС – занятак па душы
мог выбраць кожны. Паўсюль панавала атмасфера дабра і любові, і гэта
нядзіўна, бо на свята сабраліся бацькі
і дзеці, бабулі і ўнукі – тыя, хто шчыра
любіць адзін аднаго.
Праграму ўпрыгожылі яркія
выступленні сямейных дынастый і
дуэтаў. Гледачы горача апладзіравалі
задзірыстай «Лявонісе» ў выкананні
сям'і Шымановіч з Вілейкі, пераможцам фестывалю ў намінацыі «Лепшы
сямейны ансамбль». Кранальны музычны нумар «Сын і дачка» паказала сям’я Іваненкаў. Здзівілі публіку
цыркавымі нумарамі артысты Беларускага цырка-шапіто «SIRIUS» –
творчая цыркавая дынастыя сям'і
Кахновіч. Асабліва зачаравала лазернае шоу ў выкананні самага маладога
ілюзіяніста Беларусі Іллі Кахновіча.
Вядома, самым чаканым быў момант урачыстага ўзнагароджання.
Былі адзначаны многія таленавітыя,
ініцыятыўныя сем’і Міншчыны,
якія ўмеюць правільна арганізаваць
сваю працу і адпачынак, дамагчыся
высокіх вынікаў у спорце і мастацкай
творчасці. Так, пераможцам абласной акцыі «Сямейная памяць» стаў
краязнаўца Васіль Юрша з Мінскага
раёна, які вывучыў гісторыю свайго роду да 12-га калена! Намінацыя
«Спартыўная сям’я» акцэнтавала
ўвагу на далучэнні дзяцей да здаровага ладу жыцця, бо спортам можна
займацца заўсёды і паўсюль, не абавязкова прымусова наведваць спартзалу. У любую пару года можна прыдумаць цікавы спартыўны занятак
на прыродзе, падчас якога і здароўе
ўмацуецца, і бацькі-дзеці разам пазабавяцца. Самай спартыўнай была
прызнаная сям’я Еўтух з г. Нясвіжа.
Усе пераможцы атрымалі дыпломы, сертыфікаты на сямейнае падарожжа ў этнакультурны комплекс «Наносы-Наваселле», што каля Гродна.

ліпень 2018

Сям’я Мяшок з Жодзіна,
пераможцы ў намінацыі
“Сямейная падзея”

Сям’я Кахновічаў
Перформанс «Дом маёй мары»
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ПЕРСОНА

Палотны гэтага мастака
знаходзяцца ў музеях
і прыватных калекцыях
у многіх краінах. Зала
Еўрапарламента
ў Бруселі, штаб-кватэра
ААН у Нью-Йорку,
Музей мастацтваў
у Пекіне, Парыжская
зала Кардэна,
Германскі федэральны
банк у Лейпцыгу
дэманструюць яго
творчасць. Такія
простыя і ў той жа
момант такія складаныя
беларускія краявіды
сталі візітнай карткай
сучаснага айчыннага
мастацтва. А іх аўтар
Валерый Шкаруба –
адным з самых вядомых
у свеце беларускіх
мастакоў.
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Валерый Шкаруба:

«Па натуры
я перфекцыянiст»

З

Валерыем Фёдаравічам мне
пашчасціла сустрэцца падчас яго персанальнай выставы ў Нацыянальным мастацкім музеі,
дзе ён штодня праводзіў экскурсіі для ўсіх
жадаючых. У той вечар на сустрэчу з мастаком прыйшлі школьныя настаўніцы,
моладзь, бацькі з дзецьмі, пенсіянеркі,
журналісты. Завіталі і калегі Валерыя
Федаравіча, мастацтвазнаўцы. Карацей,
было бачна, што яго творчасць блізкая
і зразумелая вельмі розным людзям.

Ганна КУРАК

– Я пра свае работы расказваць не люблю. Ды і што казаць, калі можна пагля
дзець, – сціпла пачаў экскурсію мастак.
Тым не менш паклоннікі яго творчасці
моўчкі разглядваць карціны не збіраліся.
Асабліва настойлівай у сваіх пытаннях
аказалася жанчына сярэдняга ўзросту
з акулярамі на кончыку носа:
– І ўсё ж чаму на вашых карцінах
ніколі не бывае людзей? – здаецца, гэтае
пытанне яна задавала трэці ці чацвёрты
раз.

А мастак нічога не адказваў.
Упарта маўчаў і адводзіў вочы ў бок.
Магчыма, хаваў нейкую таямніцу,
вядомую толькі яму. А магчыма,
проста і сам не ведаў, чаму людзі не
з’яўляюцца на яго палотнах. Каб хоць
неяк задаволіць цікаўную паклонніцу
творчасці Валерыя Фёдаравіча, я вырашыла яму дапамагчы.
– Вось адразу бачна, што вы, жанчына, жывяце ў мегаполісе і рэдка
выязджаеце адсюль. Прызвычаіліся
да натоўпаў, таму вам і падаецца,
што адсутнасць людзей – гэта нешта дзіўнае. Паспрабуйце хоць раз
пабыць сам-насам з прыродай, тады
і атрымаеце адказ на сваё пытанне, –
сказала я і тым самым прыцягнула
ўвагу не толькі настойлівай аматаркі
жывапісу, але і самога мастака. З гэтага і пачалося нашае з ім знаёмства.

Я пра свае
работы расказваць
не люблю. Ды і што
казаць, калі можна
паглядзець.

ліпень 2018

Валерый Шкаруба. "Ля берага" (палатно, алей). 2017
– Валерый Фёдаравіч, сёння
вы заслужаны дзеяч мастацтваў
Беларусі, лаурэат Дзяржаўнай
прэміі. Цікава, а з чаго пачынаўся
ваш творчы шлях? У які момант
вы зразумелі, што хочаце быць
мастаком?
– Ніколі нават думак не ўзнікала
наконт “хачу-не хачу”. Быў ім з самага
дзяцінства. Як узяў упершыню ў рукі
аловак, так і пайшло-паехала. І хаця
ў Беларускі дзяржаўны тэатральнамастацкі інстытут я паступіў толькі з
чацвёртага раза, у мяне нават думкі не
ўзнікла, што мастацтва – гэта не маё.
Я нават не ўспрымаў гэта як няўдачы.
Разумеў: навучанне часова адкладваецца, але не адмяняецца.
– Дарэчы, пра вучобу. Ёсць
меркаванне, што акадэмічная адукацыя губіць сапраўдныя таленты
і пазбаўляе іх індывідуальнасці.
Што вы думаеце на гэты конт?
– Лічу, што акадэмічная адукацыя неабходна мастакам настолькі,
наколькі матэматыкам патрэбна
арыфметыка. Гэта першая прыступка на шляху да прафесійнага поспеху.

Не выключаю: ёсць геніі, якія могуць
абысціся адным толькі талентам. Але
гэта адзінкі, яны нараджаюцца раз у
стагоддзе. У каледжах і ўніверсітатах,
акадэміі мастацтваў даюць класічную
для мастака базу. Будзе ён ёй карыстацца пасля выпуску ці не – гэта
яго ўласны выбар. Але нават каб
адмаўляць нешта, трэба спачатку гэта
паспрабаваць.
– А што вы паспелі паспрабаваць перад тым, як знайшлі свой
стыль?
– Не паверыце, але пасля інстытута
я пісаў абстрактныя працы. У нас былі
моцныя выкладчыкі, якія прывілі любоў
менавіта да гэтага напрамку жывапісу.
Я ў тыя часы, калі прыходзіў на выставы, на пейзажы нават не глядзеў. Для
мяне гэта была пустая сцяна.
Літаральна праз некалькі гадоў
пасля выпуску ў мяне ўнутры нешта шчоўкнула, і я павярнуў сваю
творчасць на 180 градусаў – сам
зацікавіўся пейзажамі. Напэўна,
усплылі ўспаміны пра 11 гадоў занят
каў у студыі выяўленчага мастацтва
ў Барысаве.
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Дарога – гэта і пачатак, і канец, і тое,
што паміж імі. Люблю пісаць дарогі.
У мяне ёсць звычайныя вясковыя шляхі, лясныя
сцежкі, рэкі, якія таксама з’яўляюцца
дарогамі.
Для некаторых мастакоў знайсці
свой стыль – гэта ідэя фікс. Яны толькі
і думаюць пра тое, як выдзеліцца
з натоўпу. Мяне гэтая праблема
абмінула. Я ніколі нічога не шукаў.
Пішу так, як пішацца, і ні на каго ўвагі
не звяртаю. Разам з тым мне падабаецца канцэпцыя, што мастак у сваіх
карцінах павінен прысутнічаць, як
Бог у нашым свеце. Мы Яго не бачым,
а Ён ёсць ва ўсім. Так і ў мастацтве
павінна быць. Я зараз кажу не пра
асобна падабраныя колеры, тэхніку ці
іншыя фізічныя праявы. Кожны твор
сур’ёзнага майстра павінен мець свой
асаблівы настрой, сваю душу.
– Вашыя пейзажы знаёмыя
кожнаму беларусу. Часта вандруеце па краіне? Ёсць улюбёныя рэгіёны?
– Вельмі люблю падарожжы і па
Беларусі, і за мяжой. Мяне ўражвае
прырода, не падобная да нашай.
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Атрымліваю асалоду ад чыстага неба,
гор, азёр з крыштальна-чыстай вадой.
Праўда, на маю думку, мастакам у такіх
мясцінах рабіць няма чаго. Там няма палёту для творчасці. Пішуць, як правіла,
цалкам паўтараючы рэальнасць.
Іншая справа – Беларусь. Маё
натхненне. Не хачу дзяліць нашую
невялікую краіну на часткі. Хаця
часцей за ўсё на эцюды выязджаю ў
яе паўночную частку. Там складаныя
колеры прыроды, больш стрыманая
гама, чым ў паўднёвых рэгіёнах.
Браслаўскія азёры, Нарач – восенню
гэта проста космас для мяне!
Аднак што тычацца маіх карцін,
то гэта заўсёды агульны вобраз.
Імкнуся пісаць тыпова беларускія
пейзажы, якія немагчыма прывязаць да якога-небудзь месца. Каб
гэта не збівала з панталыку тых, хто
на іх глядзіць. Хаця досыць часта
мастацтвазнаўцы спрабуюць выпытаць у мяне падрабязнасці стварэн-

ня таго ці іншага палатна. Я гэтага
не люблю, бо, як толькі раскажу, гэта
“загоніць” карціну ў пэўныя рамкі.
Хачу, каб кожны знаходзіў у ёй нешта сваё. Вось прыходзяць людзі на
выставы і кажуць: “Гэта ж у нас!” – Ім
прыемна, і мне радасна.
– На многіх вашых карцінах
можна заўважыць дарогі…
– Дарога – гэта і пачатак, і канец,
і тое, што паміж імі. Люблю пісаць
дарогі. У мяне ёсць звычайныя вясковыя шляхі, лясныя сцежкі, рэкі,
якія таксама з’яўляюцца дарогамі.
Нават сыходзячыя ў далечыню слупы
з электралініямі ў некаторым сэнсе
можна назваць дарогай. Хочацца,
каб тыя, хто глядзіць на мае карціны,
уяўвілі людзей, якія прайшлі гэтымі
шляхамі. Іх там даўно няма, няма
слядоў, але калі ёсць дарога, то
хтосьці абавязкова па ёй павінен
ісці… Вось такая задумка.
– Вы пішаце пейзажы, але
жывяце ў мегаполісе. Не хочацца з’ехаць за горад?
– Наадварот, я вельмі рады, што
жыву ў Мінску. У горадзе вастрэй адчуваеш, лепш разумееш каштоўнасць прыроды. Калі б я жыў за горадам, то перастаў
бы заўважаць гэтую прыгажосць.

лізу Волгі я адшукаў куточак, вельмі
падобны да родных беларускіх мя
сцін. З задавальненнем там пап
рацаваў (усміхаецца).
– Цікава, як замежнікі успрымаюць тыповыя беларускія пейзажы ў вашым выкананнні?

Люблю пісаць эцюды адзін. Ні людзей, ні
тэлефона, ні машын побач быць не павінна.
Толькі я і прырода на працягу ўсяго дня.
Гэта найвышэйшая асалода для мяня.
– Ведаю, што творчыя людзі
могуць тварыць толькі ў пэўных
ўмовах. Што вам неабходна для
камфортнай працы?
– Люблю пісаць эцюды адзін. Ні
людзей, ні тэлефона, ні машын побач быць не павінна. Толькі я і прырода на працягу ўсяго дня. Гэта
найвышэйшая асалода для мяня.
Спадзяюся, што тыя, хто бачыць мае
карціны, таксама гэтым пранікаюцца.
Напэўна, таму на палотнах, напісаных
маёй рукой, вы ніколі не ўбачыце чалавека. Мне здаецца, як толькі я яго
намалюю, ён пераключыць усю ўвагу
на сябе, стане цэнтрам кампазіцыі.
Хаця заўсёды знойдуцца тыя – калегі,
мастацтвазнаўцы ці яшчэ хто, – хто
абавязкова скажа: “А намалюй хоць
кабылку, хоць птушачку якую!”
– У прадстаўнікоў творчых
прафесій здараюцца “крызісы
натхнення”. Вам гэта знаёма?
– Скажу так: калі дома, у сям’і ўсе
добра, то і мне пішацца цудоўна. “Мук
творчасці” у мяне не бывае. Напэўна,
таму, што жыву сваімі карцінамі, у сваіх
карцінах. Па натуры я перфекцыяніст:
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даводжу да розуму кожную дробязь і,
пакуль адно палатно не завершана,
я не стану брацца за іншае.
– Большасць вашых палотнаў
вялізнага памеру. Колькі часу
траціце на стварэнне адной
карціны?
– Усё пачынаецца з эцюдаў. Яны
ў мяне максімальна рэалістычныя. Там
важна перадаць стан прыроды ў канкрэтны момант – паказаць дакладныя колеры, выстраіць кампазіцыю.
Калі пераходжу ў майстэрню і бяруся
непасрэдна за карціну, тады засяро
джваюся на сваім уласным бачанні
таго ці іншага пейзажу. Укладваю туды
і нацыянальны, і індывідуальны сэнс.
Для аднаго палатна магу выкарыстаць каля пяці эцюдаў і дзясятка
фотаздымкаў. Сабраць, выткаць вобраз
на аснове свайго настрою. Прычым
эцюды могуць ляжаць некранутымі
па некалькі гадоў – “выспяваюць”.
Ёсць працы, у аснове якіх эцюды
не беларускіх пейзажаў, а расійскіх.
Але нават пры гэтым такія карціны
немагчыма выдзеліць сярод астатніх.
Памятаю, аднойчы на пленэры паб

– Па-рознаму. Камусьці падабаецца, хтосьці іх не разумее. Аднойчы
на выставе да мяне падышлі французы і пачалі запытвацца: “Чаму
пейзажы такія шэрыя? У вас фарбаў
іншых няма?”. Ці быў выпадак са славенцам, які ўвогуле сказаў, што усе
мае працы нібыта напісаныя ў самы
хмурны дзень у годзе. У Славеніі ён
называецца “днём самазабойцаў”.
Я не пакрыўдзіся. Але нічога не магу
з сабой зрабіць – цягне мяне на такія
складаныя колеры. Бывае, пішу на
вуліцы блакітнае неба з сонечнымі
промнямі, усё такое яркае, насычанае жыццём. Прыходжу ў майстэрню – і мне ўжо хочацца крышачку
падправіць накід. У выніку ўсе само
сабой становіцца шэра-карычневым
ці нават чорна-белым.
– Вашая дачка таксама займаецца жывапісам. Вы паўплывалі
на выбар прафесіі?
– Я прытрымліваўся пазіцыі
неўмяшальніцтва. Яна сама ўзяла
ў рукі пэндзаль, калі ёй было 14. У той
час я нават браў яе з сабой на эцюды.
Пасля яна выйшла на свой уласны
мастацкі шлях, і я гэтаму вельмі рады.
– Кажуць, што сярод мастакоў
і паэтаў больш пашыраная канкурэнцыя, чым сяброўства. Як
вы ставіцеся да творчасці іншых
аўтараў?
– Падабаецца ўсё тое, чаго я сам
ніколі не змагу зрабіць. З задавальненнем адркрываю для сябе новых
аўтараў, назіраю за творчасцю калегсяброў.
– Як лічаце, што важней
для мастака – калі купляюць
карціны, ці персанальныя вы
ставы, або прафесійныя ўзна
гароды і прэміі?
– Усё ў сукупнасці сёння складае
поспех творчай асобы. Мастакі крыху прыманьваюць, калі кажуць, што
пішуць выключна для сябе. Аўтару
заўсёды хочацца падзяліцца творамі
з публікай, перадаць ёй сваё ўласнае бачанне свету і, магчыма, пачуць водгук.
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ГОСЦЬ РЭДАКЦЫІ

Завяршыўся літаратурны
конкурс для чытачоў
часопіса “Алеся”,
вынікам якога стаў
“Ліпеньскі сшытак”, што
надрукаваны ў гэтым
нумары. Літаратурным
кансультантам праекта
была вядомая беларуская
паэтэса, пісьменнік,
драматург, літаратурны
крытык Людміла
Рублеўская.
Пра ўражанні ад
конкурсу, пачынаючых
літаратараў і шляхі, якія
яны выбіраюць, наогул, пра
захапленне літаратурнай
творчасцю і сённяшні
дзень беларускай паэзіі
і прозы мы гутарым
за кубачкам гарбаты
з Людмілай Рублеўскай.
– Людміла, свой першы верш
вы надрукавалі ў 18 гадоў у газеце
“Знамя юности”. Што паклікала
вас да заняткаў літаратурнай
творчасцю? Вас сёння матывуе
прызнанне шматлікіх чытачоў?
Вашы творы сталі бестселерамі,
яны перакладзеныя на дзясяткі
моў свету.
– Найперш мяне матывуе тое, аб
чым я хачу сказаць людзям. Калі мне
штосьці баліць – мне важна выказацца. Нават асабліва не турбуе, ці будзе
гэта ляжаць у мяне ў стале, ці будзе
гэта надрукавана… Я належу да пакалення “Тутэйшых” – так называлася літаратурнае аб’яднанне творцаў,
якое прыйшло ў літаратуру ў час
перабудовы, у канцы 1980-х. Мы ўсе
тады пісалі “ў стол”, з усведамленнем,
што гэта ніколі не будзе надрукавана.
Таму што мы пісалі яшчэ ва ўмовах
былой ідэалагічнай сістэмы.
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Людміла Рублеўская:

“Цудоўна,

калі прыўносім
прыгажосць

у сваё жыццё…”
Кацярына АГЕЕВА

– Вы лічыце, што ствараць у
супрацоўніцтве з сістэмай немагчыма? Некаторым жа ўдаецца?..
– Ну дык я ж не кажу, што ва
ўсіх творцаў адзіны шлях! У мяне
свой. Я лічу, што само паняцце
“паэзія”, паняцце “паэт” азначаюць
неўбудаванасць у сістэму. Таму што
любая сістэма – гэта нейкія рамкі,
гэта шаблоны, гэта законы, а творчасць, мастацтва пачынаецца там, дзе
шаблоны і стэрэатыпы заканчваюцца.
І гэта трэба добра ўсведамляць маладым, якія ідуць у літаратуру.
– Можна лічыць, у вас шчас
лівы творчы лёс. Вашы творы
друкуюцца, кнігі прадаюцца,
яны неаднаразова адзначаліся
прэстыжнымі прэміямі. Летась вы сталі лаурэатам Нацыянальнай літаратурнай прэміі
за раман «Авантуры Пранціша
Вырвіча, здрадніка і канфедэрата». А ў 2013 годзе ўвайшлі
ў дзясятку самых паспяховых
жанчын Беларусі згодна меркавання Фонда ААН. Што для вас
значыць паспяховасць?
– Мяне дагэтуль здзіўляе, калі
я бачу, што ёсць чытачы, хто таксама перажывае за маіх герояў, каму
гэта таксама важна, як і мне. Сён
няшні свой стан як паспяховы я не
ўспрымаю. Для мяне адзінае важна –
тое, што я магу працаваць і мая праца камусьці патрэбна. Тое, што я магу
ствараць. І каб ствараць, трэба мець
аголены нерв. А стан паспяховасці,
задаволенасці – ён пакрывае чалавека нейкім слоем, праз які цяжка
прабіцца, у тым ліку і ў творчасці.
Таму я пра гэта не задумваюся.
Тым больш, што ў нас літаратурная
сям’я, мой муж – паэт Віктар Шніп.
У жыцці мы вялікія мінімалісты. Мы
не ўкладаліся ніколі ў тыя рэчы, якія
іншымі прынятыя: у нерухомасць або
каб нейкія запасы рабіць...

З першых вуснаў

Падарожнічаем разам.
Людміла РУБЛЕЎСКАЯ і яе муж, паэт Віктар ШНІП

“Я не імкнуся некаму там спадабацца. Пішу тое, што мне самой цікава, што хацелася б самой прачытаць. І свае кнігі перачытваю з задавальненнем, бо пісала нібы для
сябе! Радуе, што ёсць людзі, якім падабаецца тое ж, што і мне, якія захапляюцца тымі
ж героямі, што і я...”

– Нехта з вядомых казаў, што ўражанні –
адзінае, што ў нас ніхто і ніколі не зможа адабраць…
– Безумоўна. Яшчэ даволі юнай я прачытала творы Сартра, дзе пазнаёмілася з тэорыяй пра дасканалыя імгненні. Там героі рамана калекцыяніравалі
дасканалыя імгненні. Вось гэта тое, чым я па жыцці
займаюся.

– Ведаю, што вы любіце
падарожнічаць.
– Так, мы любім падарожнічаць,
мне гэта патрэба для душы. Ян Паран
доўскі, вядомы польскі пісьмен
нік, у кнізе пра літаратурны побыт
сцвярджаў, што пісьменніку патрэбны толькі ціхі дом, магчымасць час
ад часу сустракацца з сабе падобнымі
і падарожжы. Для мяне гэта таксама
формула шчасця.
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– Магчыма, менавіта жанчына здольная найбольш чуйна
ўспрыняць і найбольш дакладна перадаць боль і светаадчуванне
іншых. Дарэчы, а як вы думаеце, гэта выпадковасць, што наша
жаночая літаратурная творчасць прывабіла Нобелеўскі камітэт?
Я маю на ўвазе атрыманне ў 2015 годзе прэстыжнай прэміі беларускай пісьменніцай Святланай Алексіевіч.
– Яе кнігі – гэта ў нюансах і бытавых дэталях пададзены псіхалагічны
партрэт савецкага чалавека ў савецкую эпоху, запісаны, так бы мовіць, з першых вуснаў. І за кожным творам – такое агромністае ўменне слухаць, уменне
ўспрымаць дэталі, супастаўляць іх, выпытваць з рэспандэнта штосьці такое,
што хаваецца ў самай глыбіні душы і што другім бы не расказаў…
– Акрамя актыўнай літаратурнай дзейнасці, вы шмат займаецеся
з пачынаючымі літаратарамі – не адзін год кіруеце аб’яднаннем маладых творцаў “Літаратурнае прадмесце”. Але хіба занятак паэзіяй
падуладны многім людзям? Мне заўжды здавалася, што гэта справа
для выбраных…
– Ведаеце, пры ўсім маім максімалізме, пры перакананні, што на опернай
сцэне могуць спяваць толькі спевакі з пэўнымі дадзенымі, я разам з тым лічу,
што той, хто спявае ў Доме культуры, не менш важны для сусвету, чым той,
хто спявае ў Нацыянальнай оперы.
Вось тут я таксама стаю на тым, што нельга забараняць чалавеку далучацца
да творчасці, нават калі ў яго маленькая іскрынка ёсць.Сусвету ўсё важна. Гэта
ж цудоўна, калі чалавек прыўносіць прыгажосць у сваё жыццё! Я толькі “за”,
і мне ніколькі не шкада часу на пачаткоўцаў. Больш таго, я мару, каб іх было
паболей. Праўда, я за тое, каб больш было вершаў на беларускай мове. Таму
што справа майго жыцця – гэта замацаванне беларускай мовы, беларускай
культуры. Літаратура ж – лепшае сховішча для мовы. І не проста сховішча.
Гэта месца, дзе яна развіваецца, жыве, адкуль яна далей пойдзе. Таму, калі
ў каго ёсць пакліканне тварыць – не бойцеся, спрабуйце!

ДАРЭЧЫ

Падчас уручэння Нацыянальнай літаратурнай прэміі за перамогу ў намінацыі "Лепшы твор
прозы" Людмілу РУБЛЕЎСКУЮ віншуе намеснік прэм'ер міністра Беларусі Васіль ЖАРКО.
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Нацыянальная
кінастудыя
”Беларусьфільм”
экранізуе прыгодніцкі
раман пісьменніцы
Людмілы Рублеўскай
”Авантуры драгуна
Пранціша Вырвіча”.
Гэта трэцяя кніга
з цыкла гісторыкапрыгодніцкіх
фэнтэзійных гісторый
пра маладога
шляхціча Пранціша
Вырвіча ў антуражы
XVIII стагоддзя. Рабочы
варыянт назвы фільма
супадае з найменнем
кніжнай серыі .
Рэжысёрампастаноўшчыкам
выступае Аляксандр
Анісімаў, аўтарам
сцэнарыя – Валянцін
Залужны. Пачаць
здымкі плануецца
ў верасні гэтага года.

– Няўжо для таго, каб заняцца паэзіяй, дастаткова паклікання?
– Не ўсё так проста… Паэзія – гэта спосаб успрыняцця свету, паэтычнае мысленне. Гэта немагчыма
ў сябе выхаваць, штучна навязаць. Але калі яно ёсць
хоць бы ў невялікай ступені, я думаю, развіць яго
можна. Пры ўмове, што гэта будзе чалавек, апантаны тым, што ён робіць. Таму што ў літаратуры,
як і ў любой іншай вобласці творчай дзейнасці, талент – толькі невялікі складнік поспеху. Без вялізнай
працаздольнасці і адданасці выбранай справе нічога
вартага, на жаль, не атрымаецца.
– Вы кажаце, што задаткі можна развіць. У вашай
практыцы былі прыклады, калі не самы моцны пачынаючы паэт вырас да прызнанага літаратара?
– Так, на маіх вачах рэальна многа ўжо такіх людзей
прайшло. Калі чалавек трапляе ў творчы асяродак,
калі ён навучаецца ўспрымаць крытыку адэкватна, калі яму ўдаецца ўбачыць слабыя бакі сваёй
творчасці, калі ёсць апантанасць і вялікая матывацыя, калі ўдаецца ўздымацца над сабой – усё
атрымліваецца. Былі асобы, якія пісалі на ўзроўні
школьных сачыненняў, і я не думала, што нешта з іх
выйдзе. Але была апантанасць, была вялікая праца,
і сёння я імі ганаруся. У іх ужо кніжкі ёсць. Аднак
само нічога не прыйдзе – гэта ілюзія, што ты будзеш
сядзець, чакаць, і цябе раптам асяніць, і ты напішаш
нешта супердасканалае.

Калі ўдаецца ўздымацца над
сабой – усё атрымліваецца
– Кожны дзень пісаць, ана
лізаваць, перапісваць, правіць?..
– Ну, так… У Вазнясенскага ёсць
цікавы вобраз. Ён параўноўвае паэзію
з іржавай вадой. Спачатку адкручваеш кран – цячэ іржавая вада. Трэба
пачакаць, каб яна сцякла, і дачакацца, пакуль з’явіцца чыстая. Іншымі
словамі, напачатку, каб напісаць
адзін добры верш, трэба напісаць
сто кепскіх. І яшчэ неабходна, каб ты
зразумеў, што тое былі кепскія вершы, а гэты сто першы – добры.
– Гэта значыць, пачынаючым літаратарам у першую чаргу трэба развіваць літаратурны
густ?
– Менавіта. Тым больш, што
вось літаратурны густ якраз можна
развіць. Я працую з маладымі перш за
ўсё над гэтым. І яшчэ я адразу звяртаюся да тых, хто прыходзіць у паэзію,
у літаратуру, каб яны стараліся
пазбавіцца ад шаблоннага мыслення. Таму што паэзія пачынаецца не
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з таго, што ты навучыўся правільна
рыфмаваць і пішаш пра правільныя
рэчы: пра бярозку, пра родную хату,
маці і любімую вёску… Трэба, каб у
вершы было яшчэ і нешта такое, што
больш ніхто да цябе ніколі не сказаў
і ніколі не апісаў. Адкрыццё нейкае
павінна быць! Нейкі вобраз, нейкая
асаблівая інтанацыя, якая закране
чытача. Вы самі гэта адчуеце, калі вы
ўкладзеце гэта ў свой верш.
– Людміла, а ці сустракалі вы
такія вершы сярод твораў, да
сланых на літаратурны конкурс
“Алесі”?
– Мне вельмі радасна адзначыць, што сустракала. Бывала нават,
верш не дасканалы, але ў ім такая
шчырасць, што яна вельмі кранае.
Напрыклад, быў верш з успамінамі
пра дзяцінства вясковае. Там ёсць
тэхнічныя хібы, і іх вельмі шмат. Але
твор было цікава чытаць, бо аўтар
пісаў пра свой унікальны досвед. Не
пра шаблонныя бярозкі-рэчку, а пра
сваё, перажытае.

– А калі аўтар
не строіць амбі
цыёзных планаў,
не збіраецца за
ваёўваць літа
ратурны Алімп,
а піша, як кажуць, для сябе?
– Цудоўна. Трэ
ба паважаць, калі
чалавек узяўся за
літаратурную творчасць.
У гэтым кантэксце хачу
звярнуцца да родных сама
дзейных творцаў. Пастарайцеся зразумець і ацаніць
літаратурнае захапленне свайго родзіча, не
лічыце, што ён дарма марнуе час. Гэта
важна і для творцы, і
для ўсёй сям’і. Таму
што рэчы сапсуюцца і знікнуць, а творчасць застанецца як
каштоўная рэліквія
дзецям, унукам.
– Дзякуй вялікі,
Людміла, за размову,
вашыя мерваканні будуць
карыснымі для пачынаючых
літаратараў. А на завяршэнне –
пытанне пра вашу асабістую
творчасць: над чым працуеце
зараз, якія далейшыя планы?
– Нядаўна я завяршыла пяты раман з цыкла авантур менскага шкаляра
з 18 стагоддзя Пранціша Вырвіча, які,
дарэчы, пісаць не хацела: баялася, каб
не пайшло на пагаршэнне ўзроўню.
Але была зацікаўленасць чытачоў
у працягу, і раман напісаўся. Па ўрыўку
з гэтага рамана, дарэчы, прайшла
агульная беларускамоўная дыктоўка.
Удзельнічала вельмі шмат людзей,
і гэта была вялікая адказнасць і рызыка. Многія ўдзельнікі дыктоўкі потым
мне пісалі, што іх зацікавіў тэкст. Мне
гэта вельмі прыемна.
Раман напісаны, але пакуль ён мяне
не “адпусціў”, таму што знаходзіцца
ў стадыі рэдакцыйнай падрыхтоўкі.
Да таго ж наперадзе праца на
“Беларусьфільме”, дзе пачынаецца
экранізацыя майго Вырвіча. Там ёсць
сцэнарыст, аднак і я не застануся ўбаку.
З далейшымі задумамі праблем
няма – я ўсё жыццё ў нейкім завіхрэнні
сюжэтаў, яны вакол мяне. Але трэба,
каб штосьці вельмі зачапіла, каб я пацягнула гэта на паперу. Галоўнае, каб
было здароўе і час…
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– Ці можам мы адштурхнуцца ад нейкай кропкі, ад якой пачынаецца беларуская жаночая
літаратура?

у беларускай
лiтаратуры

Пачынаючы ад 1909 года, усяго толькі 14 жанчын
(у тым ліку беларуска Святлана Алексіевіч) сталі лаўрэатамі
Нобелеўскай прэміі ў галіне літаратуры. Прафесія пісьменніка
традыцыйна лічыцца мужчынскай.
Пра месца жанчын у айчыннай літаратуры мы пагутарылі з кандыдатам філалагічных навук, літаратуразнаўцам, літаратурным
крытыкам і пісьменніцай Аксанай БЯЗЛЕПКІНАЙ-ЧАРНЯКЕВІЧ.
Ганна КУРАК
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– Ад эмансіпацыі жанчын.
Наяўнасць багатага фальклору, дзе
заўважна пераважае жаночая тэматыка, нават скептыка пераканае, што
творчы патэнцыял ад полу не залежыць. Але стагоддзямі ў грамадстве
складвалася традыцыйная мадэль:
мужчына рэалізуецца ў публічнай
сферы, жанчына – у прыватнай.
І таму ў літаратуры амаль усіх краін
свету ёсць перыяды, калі жанчыны
вырашалі літаратурны працэс у якасці
“шэрых” кардыналаў: напрыклад, яны
трымалі літаратурныя салоны альбо
былі першымі чытачамі, рэдактарамі,
крытыкамі і літаратурнымі агентамі
сваіх блізкіх мужчын. Аднак не
называлі сябе пісьменніцамі.
Для таго, каб жанчыны са сваімі
творамі выйшлі ў публічную сферу,
мала было мець талент і пісаць выдатныя тэксты – трэба было яшчэ
мець ухваленую грамадствам магчымасць выйсці з-за спіны мужчыны. У неспрыяльных для жаночага
літаратурнага працэсу ўмовах можна
было рэалізоўвацца пры падтрымцы
ці абыякавасці багатага бацькі (ці
мужа) альбо мець такі няўрысмлівы
характар, што пол станавіўся,
калі так можна сказаць,
амаль што другаснай характарыстыкай. Мена
віта таму мы ўсё-ткі ведаем, напрыклад, пра
Уршулю Францішку Ра
дзівіл ці Саламею Русецкую (Пільштынову).
Варта таксама помніць,
што сур’ёзная літаратура – гэта
нават да нашага часу такая сфера,
якая часам больш грошай патрабуе,
чым прыносіць, і таму з’яўляецца той
прыгожай збыткоўнасцю, якой паспяхова займацца маглі людзі альбо багатыя, альбо падтрыманыя мецэнатамі.
Дарэчы, калі сачыць за краўдфан
дынгавымі платформамі, дзе людзі
ХХІ ст. грамадой збіраюць грошы на
выданне беларускіх кніг, то ўзнікае
сталая асацыяцыя з літаратурным
працэсам ХІХ ст., калі на кнігі арга
нізоўвалася падпіска.

– Але што трэба было зрабіць
тады і цяпер, каб імя жанчыныпісьменніцы прагучала?
– Каб жанчыны маглі гаварыць ад
свайго імя, павінна скласціся спрыяльная для іх сітуацыя. Напрыклад,
рух эмансіпантак дае нам у канцы
ХІХ ст. гарадзенку Элізу Ажэшку,
якая ў 1905 годзе была намінавана на
Нобелеўскую прэмію (але яе абышоў
Генрык Сянкевіч).
Лагічна, што ў літаратуру ў той
час прыходзілі жанчыны, якія
выгл ядалі прагрэсіўнымі, нават
рэвалюцыйнымі, і ў іншых сферах жыцця: вялі актыўную грамадскую дзейнасць, былі дзейснымі
ў асабістым жыцці. Так, шлюб Элізы
Ажэшкі з першым мужам Пятром
Ажэшкам па яе ініцыятыве быў пры
знаны несапраўдным.
Гісторыя не ведае ўмоўнага ладу,
але калі ўявіць, што Эліза Ажэшка
(1841-1910) ці Алаіза Пашкевіч
(Цётка, 1876-1916) – яшчэ адна харызматычная і экзальтаваная жан
чына з нашага літаратурнага пра
цэсу – рэалізаваліся б у сямейным
жыцці, то невядома, ці сталі б яны
пісьменніцамі (а калі ўлічыць вялікую
смяротнасць жанчын падчас родаў у
мінулым, то невядома, колькі б жылі
наогул).
Сёння часам сустракаецца стэрэатып пра тое, што жаночая літаратура –
гэта пачуцці і эмоцыі, а вось мужчыны
пішуць пра сур’ёзныя рэчы. Можна
пажартаваць, што ў ХІХ стагоддзі
і пачатку ХХ было хіба наадварот: Адам Міцкевіч, які паходзіць
з беларускіх земляў, стаў класікам
сусветнага рамантызму, а Цётка нават фармальна не хацела важныя сацыяльныя тэмы хаваць у любоўную
абалонку.
– Пачатак ХХ стагоддзя зусім
небагаты на імёны пісьменніц.
– Але дастаткова багаты на жаночыя постаці ў літаратуры. Такіх,
як Цётка, многа не бывае. Аднак
якім быў бы літаратурны працэс, напрыклад, без Уладзіславы
Францаўны Луцэвіч, жонкі Янкі Купалы? І пасля смерці мужа яна заставалася адной з вельмі ўплывовых
асоб у беларускай літаратуры (ёсць
успаміны нашых пісьменнікаў, дзе
расказваецца, што з першымі сваімі
творамі яны прыязджалі як да крытыка менавіта да яе, і яна спрыяла
рэкамендыцыямі).
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Я б яшчэ дадала, што ў беларускай
культурнай прасторы апірышчам
беларускім пісьменнікам служылі
не толькі і не столькі жонкі, колькі
дочкі. І калі дачка Вінцэнта ДунінаМарцінкевіча Каміла – гэта проста
тайфун, які ніхто не змог утаймаваць,
то дочкі Францішка
Багушэвіча і Ядвігі
на Ш. – гэта аднадумцы сваіх бацькоў.
Ванда Лявіцкая, дачка
Ядвігіна Ш., была самым маладым аўта
рам газеты “Наша
Ніва”, перапісвалася
з Максімам Багдано
вічам, выйшла замуж за Язэпа
Лёсіка, дзядзьку Якуба Коласа, і аказалася ўпісанай у беларушчыну з усіх
бакоў.
У міжваенным пакаленні бела
рускіх пісьменнікаў жаночых імёнаў
стала больш: Ларыса Геніюш, Эдзі
Агняцвет, Наталля Арсеннева, Канстанцыя Буйло, Зоська Верас, Яўгенія
Пфляўмбаўм (жонка
Максіма Лужаніна),
Зінаіда Бандарына,
Наталля Вішнеўская,
Ядвіга Бяганская,
Іда Чырвань (жонка Кузьмы Чорнага),
Наталля Панамарова, Ганна Брэская і
яшчэ каля паўсотні.
Укладальнікі зборніка “Бліскавіцы:
анталогія беларускай жаночай паэзіі
міжваеннага перыяду” В. Жыбуль
і А. Данільчык спачатку меркавалі,
што спіс паэтак будзе не большы за
два дзясяткі, але ў выніку аўтарак аказалася ўтрая больш.
У міжваенны перыяд цікавасць да
літаратуры ў грамадстве была надзвычайнай. Але што
мы ведаем пра тагачасны літаратурны
працэс? Гістарычныя
падзеі 1930-х гг.
вызначылі не толькі
лёсы мужчын-пісьменнікаў. Жанчыны таксама былі рэпрэсаваныя, пры лепшым раскладзе яны
пераставалі пісаць, пераязджалі
ў іншыя гарады, хаваліся ў замужжы
пад іншымі прозвішчамі. Тады яны,
верагодна, баяліся і хацелі забыць,
што мелі дачыненне да літаратуры.
А сёння даследчыкі аднаўляюць
іх імёны.

Топ-5 сучасных
беларускіх пісьменніц
(па меркаванні Аксаны
Бязлепкінай-Чарнякевіч)

Таццяна Барысік
(дарэчы, першае
апавяданне з кнігі
“Жанчына і леапард” вычарпальна
адказвае на пытанне, чаму жанчын
у літаратуры менш
за мужчын).

Алена
Брава

(абавязкова
для прачытання, сурова
і бязлітасна
пра жыццё,
не толькі
жаночае).

Наста
Кудасава

(“Маё невымаўля”).

Людміла
Рублеўская

(чытаць
усе тэксты,
асабліва серыю
пра Пранціша
Вырвіча).

Анка Упала

(аўтабіяграфічная
кніга “На заснежаны востраў” пра
адзіноту за мяжой
і пра сучасныя праблемы грамадства).

І яшчэ як бонус:

Наталка Харытанюк (аўтарка цікавых

“дарослых” кніг
напісала выдатную
і шчодра ілюстраваную
кнігу для дзяцей “Казкі
старога Адамкова”,
якую варта мець
у сябе дома).
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Яўгенія Янішчыц. Сустрэча з чытачамі. 1986 г.
– Вядома, што Ганна Ахматава і Марына Цвятаева прасілі,
каб іх не называлі паэтэсамі
і настойвалі: “Я – паэт!” У беларускай літаратуры падобных
сітуацый, здаецца, не ўзнікала.
Усе жанчыны па змоўчанні –
паэткі.

Роздум Цёткі. Мастак Іван Пратасеня.

– Мне здаецца, што ў беларускай мове няма такой праблемы
з фемінітывамі, як, напрыклад, у рускай. Магчыма, праз блізкасць нашай
пісьмовай традыцыі да вуснай.
– Калі на вуліцы папрасіць
мінакоў назваць імёны сучасных пісьменнікаў і пісьменніц,
то першых успомняць у некалькі
разоў больш. Чаму так адбываецца?
– Мне здаецца, што калі чалавек можа назваць некалькі сучасных беларускіх пісьменнікаў, то
і пісьменніц не абміне. Я не ўяўляю
сучаснай літаратуры без Алены Брава
ці Людмілы Рублеўскай.
Але вытокі такой сітуацыі я б шукала ў савецкай літаратуры. Гэта былі
часы абвешчанага раўнапраўя палоў.
Былі квоты на прысутнасць жанчын: напрыклад, на з’ездах ці пленумах хай не 50%, але ўсё ж значная

Цікава
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колькасць (хоць, магчыма, калі б не
было “шкляной столі” для жанчын,
то іх у публічнай прасторы магло
быць болей). Верагодна, у савецкім
літаратурным працэсе адбывалася
нешта падобнае, і прысутнасць жанчын там рэгулявалася штучна.

Чаму мова матчына, а не бацькава?
Не толькі таму, што пераважна маці
выхоўвалі дзяцей. Дыялектолагі лічаць,
што аўтэнтычную гаворку можна
запісаць толькі ад жанчын, якія ўсё жыццё
пражылі ў адной вёсцы: нарадзіліся, выраслі
і выйшлі замуж у той самай мясцовасці.
А мужчыны мелі больш сувязяў са знешнім
светам (служылі ў войску, ездзілі на
кірмашы) і разам з пашырэннем лексікона
страчвалі яскравыя рысы гаворак.

Мы з тых часоў маем жаночыя
“абоймы”: Яўгенія Янішчыц, Раіса
Баравікова, Таісія Бондар. Іншая
справа, што ім была выдзеленая
асобная дарожка з навешваннем
цэтлікаў – “вытанчаная”, “раман
тычн ая”, “узнёслая”, а значыць,
стэрэатыпныя характарыстыкі па
чыналі ўплываць на чалавека, які ад
пачатку такімі якасцямі не валодаў.
І таму выдатна, што ў пазнейшы час
тая ж Раіса Баравікова змагла выйсці
за межы, якія стрымлівалі жаночую
творчасць у савецкі час, і знайшла
сябе ў іншых напрамках творчасці.
Я часам казала сваім студэнтам,
што савецкая літаратура – гэта літара
тура багатых і ўплывовых мужчын. Як
толькі змяніўся грамадска-палітычны
лад, і літаратурны працэс цалкам
памяняўся: пісьменнікі рэдка зай
маюць высокія дзяржаўныя пасады
і наогул маргіналізаваліся, чаму
спрыяла значнае змяншэнне ганара
раў. Сёння прысутнасць жанчын
у беларускай літаратуры як ніколі
вялікая. Магчыма, таму, што ў гэтую
сферу ад пачатку 1990-х не пайшлі
тыя мужчыны, якіх літаратура магла
цікавіць па пазатворчых прычынах.
Але нават сёння, у час фармальнага
раўнапраўя палоў, можна назіраць
“страусіную рэакцыю” ў дачыненні да
жаночых тэкстаў і да саміх жанчын у
літаратуры. Памятаю, як пісьменніца
Анка Упала (Алена Казлова) заўва
жыла, што ў фотасправаздачы
з уручэння найбуйнейшай беларускай
літаратурнай прэміі імя Е. Гедройца
адсутнічалі фота жанчын-пісьменніц,
якія ўвайшлі ў шорт-ліст. Спачатку
здаецца, што такога проста не можа
быць у наш час. Але бывае…
Ёсць, што мужчына-крытык у творы жанчыны-пісьменніцы акцэнтуе
і ўзбуйняе сцэны, якія абуджаюць
менавіта яго, адпавядаюць ягонаму, вельмі традыцыйнаму ўяўленню
пра тое, як мусіць пісаць жанчына.
Або мужчына-рэдактар гаворыць
пра тэкст: “Такі жаночы твор…”
І атрымлівае адказ: “А што, “Полымя” – гэта мужчынскі часопіс?”
– А што наконт жаночых
вобразаў у беларускай літа
ратуры? Якія яны?
– Прадстаўлены вельмі розныя гераіні – ад жанчыны-маці да
жанчыны-блудніцы. Але ўсе, як
правіла, раскрываюцца ў творах праз
адносіны з мужчынамі.

Лiпеньскi
сшытак

Літаратурны выпуск “Алесі”
Многія нашыя чытачы імкнуцца занатаваць свае
эмоцыі і душэўныя перажыванні ў вершаваных радках:
зарыфмаваць свае пачуцці, выказаць моцныя ўражанні
або проста апісаць яркія падзеі самай прыгожай
мовай – мовай мастацкага слова… У некаторых такая
прага да творчасці застаецца на ўсё жыццё.

ліпень 2018

М

енавіта ідучы насустрач
вам, дарагія чытачы, рэдакцыя “Алесі” аб’явіла
конкурс на ўдзел у літаратурным выпуску
часопіса. Мы былі прыемна ўзрадаваныя
тым, як шмат сярод вас творчых асоб.
Дзясяткі лістоў, сотні твораў…
Першымі адгукнуліся ўдзельнікі народнага літаратурнага аб’яднання
“Наддзвінне” горада Полацка на чале з
кіраўніком Валянцінай Сопікавай. Мы
вельмі ўдзячныя ёй, а таксама іншым
энузіястам, якія дапамаглі аўтарам свайго рэгіёна паўдзельнічаць у нашым праекце.
Таксама гаворым “Дзякуй!” Ірыне
Фаміной, якая працуе ў цэнтральнай
гарадской бібліятэцы Брэста: яна не
толькі дас лала нам уласныя творы,
але і мабілізавала на ўдзел у конкурсе
землякоў-творцаў.
Нашаму літаратурнаму кансультанту – вядомай беларускай паэтцы
і пісьменніцы Людміле Рублеўскай – давялося плённа папрацаваць, каб выбраць
самыя цікавыя творы для “Ліпеньскага
літаратурнага сшытка “Алесі”. Мы
наўмысна не абмяжоўвалі тэматычна
ўдзельнікаў праекта, каб лепш даведацца пра іх творчыя прыярытэты. Каханне, любоў да радзімы, нюансы пачуццяў,
якімі багата нашае штодзённае жыццё,
таямніцы прыроды і сусвету – усе гэтыя
тэмы натхнялі аўтараў выпуску, які вы
трымаеце ў руках.
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Дар’я Прохарава
Творчасць паэта
Зорны подых з паветрам зліваецца
І ў начы нам даруе Сусвет.
Так да сэрца лагодна кранаецца
Сваёй творчасцю кожны паэт.
У душы ён заўжды летуценнік,
Мо не ўсе зразумеюць яго,
Ды на тое і званне – пісьменнік,
Каб прывіць нам любоў да ўсяго…
Час праходзіць, а мудрасць паэта
Застаецца ў творчых радках.
Як агеньчыкам грэе нас гэта,
Асвятляючы кожнага шлях.
Дык няхай жа паэтава слова
Свеціць зоркай на небе начным
І гучыць беларуская мова
Як надзея ў сэрцы маім!

Зоя Наваенка
Светлы Радзімы куток
Зваліўся радок на паперу,
Рассыпаў знарок кошык слоў:
Пра долю, пра шчасце, пра веру,
Пра шчырую ў свеце любоў
Да маці, да роднай хаціны,
Дзе ты нарадзіўся і рос…
У сне часам сняцца мясціны
Мне вёскі, знаёмай да слёз.
Ружовыя гронкі рабіны
Ды шэпт скразнякоў між бяроз.
І поле, і дол там без края,
І шчасця няма больш нідзе,
Як мама, зусім маладая,
Да бабкі за ручку вядзе…
Зваліўся знарок на паперу
Слоў кошык, рассыпаў радок
Пра шчасце, пра долю, пра веру,
Пра светлы радзімы куток.
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Алена Гугалінская
Месяц-апякун

Салоўка

Ціха. Ноч. І лета спіць…
Ды кароткі сон у лета.
Зорка вейкамі мігціць,
Выплыў месяц, як манета.

Раскажы, салоўка мой фарсісты,
Дзе ўсю ночку гэту быў?
Каму песняй звонкай, галасісты
Птаха, голаў закружыў?

Гаспадарліва глядзіць
Жоўта-белым вокам з неба.
Апякун начы не спіць,
Каб парадак быў, як трэба.

Ля акна з надзеяю чакала,
Спадзяванка мне была –
Зорка таямнічая мігала,
Яркай кветкаю цвіла.

Сам прывык за ўсім сачыць:
Ці паснулі нівы хлеба,
Сон каторы лісце сніць
І казюлька ў травах срэбных.

Салавейку доўга выглядала.
Чаму песні не пяе?
Ноч спакусай долы ахінала,
Ён забыўся пра мяне.

Ноч зямельку спавіла.
Спіце, зёлкі, травастоі!
Лета – рупная пара,
Зара сходзіцца з зарою.

Пад суладны пошчак, цуда-спевы
Сэрца б’ецца весялей.
Эх, спатканні бэзавыя, дзе вы,
Тых кароценькіх начэй!
Для закаханых песняй шчыраваў
Прызнанняў тайных сведка.
А мо б і мне ты ночку дараваў
Пад пах язміну ўлетку?

Ніна Радзевіч
***

***

Нідзе так не лашчыцца ветрык,
Як у роднай старонцы.
Нідзе так не грэе сонейка,
Як у роднай старонцы.
Нідзе так не пахне хлеб,
Як у роднай старонцы.
Казкі бае табе чарот
Толькі ў роднай старонцы...

Залата пшанічка каласкі хіліла.
Каласкі хіліла – полю гаварыла:
“А дзе тыя жнеечкі, што мяне пажнуць?
Што мяне пажнуць – ды снапкі звязуць.
На гумно звязуць – цапком змалоцяць.
Цапком змалоцяць – зернейка правеяць.
Зернейка правеяць – мучыцы намеляць.
Мучыцы намеляць – каравай спякуць.
Каравай спякуць – Бога ўсхвалюць:
За снежну зіму – за красну вясну,
За красну вясну – за талу ваду,
За талу ваду – цёплы дожджык,
Цёпла лецейка – чыста полечка.
Чыста полечка – залато зернейка
Каб усюды радзіла, каласкі наліла
Добрым людзям на здароўечка...

***
Зярнятка малое з далоні
Ўпала ў мяккую раллю.
І, прагна да грудзей зямлі прыпаўшы,
Сцяблінкай кволай прарасло.
Сагрэлася ў сонечных далонях,
Напілася дажджу.
Акрэпла. Пацягнулася да неба
І расквітнела буйным каласком.

Лiпеньскi сшытак
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Ігар Пракаповіч

Не люблю адносін…

“Н

е люблю адносін, якія не маюць будучыні”. Так сказала яна. І ён адразу стаў цвярозы. Хмель кахання,
ап’яненне ад прысутнасці мілай і прыгожай жанчыны
зніклі, адышлі, растварыліся.
Маленькі пакойчык. Ложак. На хістлівым стале каля
печкі – настольная лямпа з жоўтым абажурам. Яе святло
надае пакою мяккасць, цеплыню і жаданні. Асабліва калі
побач такая прыгожая жанчына. Мілая жанчына. Каханая.
І – чужая.
Чаму дарагі і чужы яму чалавек сядзіць тут, у яго
невялічкім пакоі, за дзясяткі кіламетраў ад роднай хаты?
І не ў дзень, а ў самую глухую часіну ночы – гадзіннік на
стале дабіраецца да лічбы чатыры. Што прывяло яе сюды?
Жаданне спакою, жаданне папярэдзіць падзеі, якія могуць
ушчэнт разбурыць, разнесці на кавалкі яе ціхі куток, ці,
можа, проста каханне прывяло яе сюды?
Спачатку ён так і падумаў, што каханне. Бо калі яна
разам з усімі калегамі пайшла ад яго, а потым праз не-

каторы час вярнулася адна, ён быў упэўнены – каханне.
І ўжо не стрымліваў сваіх пачуццяў: абняў, прыхінуў да
сябе, цалаваў. А яна і не супраціўлялася, дазваляла сябе
лашчыць, але дрыжэла ўсім целам, і вочы яе глядзелі
кудысьці праз сцены, скрозь цемру за акном.
Ён рабіўся зусім неўтаймоўным ад шчасця: каханая
жанчына стаяла перад ім, і ён могь яе абдымаць і цалаваць
не ўва сне, а ўяве, тут, у маленькім пакойчыку, каля мяккага ложка ў такім цёплым і пяшчотным святле лямпы.
Але раптам яна нібы ачуняла, быццам вырвалася з палону пачуццяў – падняла на яго свае вялікія вочы, і ён
убачыў, як лёгкі вэлюм асалоды, што зацягваў іх, знікае,
і на яго месцы з’яўляецца халодная трывога асэнсаванасці.
Маланка спужання прабегла па твары, і яна дрыготкім
голасам папрасіла: “Сядзь…Я прашу цябе, сядзь…” Што
адчула яна, што ўбачыла за далёкай паласой цемры? Якія
думкі патушылі агонь жарсці, прымусілі вырвацца з яго
абдымкаў, адштурхнуць яго пяшчоту? Што?
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і дзённая шалёнасць ап’янення і рэўнасці. Гэта калі ўсёўсё топчаш пад ногі дзеля адной… Не ведаю, як я выжыў.
І як я магу спакойна ўспамінаць пра гэта. З кахання два
шляхі: або смерць, або вар’яцтва. Як бачыш, мне выпаў
трэці, хаця, хто ведае, можа, гэта і смерць і вар’яцтва адначасова…

–Ты ведаеш, у мяне добры муж. Ласкавы, пяшчотны.
Добрая сям’я. Сын, якога я вельмі люблю. Вось ты ўмееш
гаварыць кампліменты, умееш складна прамаўляць прыгожыя словы, чытаць напамяць вершы. Але гэта ўсё паветранае, лёгкае. А муж мой ва ўсім мне дапамагае: і бялізну
памыць, і з хлопчыкам пагуляць… Ну ўсё-ўсё… А я – як
аранжарэйная кветка, за мной патрэбен пастаянны нагляд, пастаянная дапамога… Я непрактычная… А ты? Што
шукаеш ты?
– Я рамантык. Безнадзейны рамантык. Мне сумна
з людзьмі і прыемна з самім сабой. Ёсць нейкая сіла, якая
не дае мне прызямліцца, а цягне і цягне некуды ўперад,
за нейкі нябачны пакуль парог.
– Няўжо ты жывеш і не ведаеш, чаго табе хочацца? Ну
ёсць жа нейкія жаданні, нейкія мэты?
– Мэты? Жаданні? У мяне ёсць адно – тое, што я называю “смага прыгажосці”. У наваколлі – у прыродзе, у жанчынах – я шукаю ідэал, гармонію, прыгажосць…
– Ну і як? Знаходзіш?
– Зрэдку… Вось і сёння перада мной ідэал – ты. І ўсё.
Болей мне сёння нічога не трэба. Глядзець… Маўчаць…
– Ну а заўтра? А пазней?
– Не ведаю. Будзе нешта іншае, а можа, яшчэ надоўга
застанецца сённяшняе.
– Табе жаніцца трэба. Сямейныя клопаты пазбавяць
ад непатрэбных думак і пачуццяў. Паглядзі – вакол цябе
столькі прыгожых незамужніх дзяўчат.
– Давай не будзем пра іх. Мы з табой побач у гэту
цудоўную ноч, калі ўсё настроена на каханне, а гаворым
пра нейкія сумныя празаічныя рэчы.
– Але табе пара жаніцца.
– Вось увосень і ажанюся.
– Увосень? З кім?
– Ваенная тайна.
– І ты яе кахаеш?
– А ты свайго мужа?
– Я? – яна ўпершыню за ўсю размову надоўга задумалася. – Кахаю…Так, так, кахаю. Мы з ім пазнаёміліся тут,
у гэтай вёсцы, яшчэ ў дзясятым класе, калі былі
ў лагеры. І вось ужо восем гадоў жывём дружна.
– Кахаеш? А чаму так доўга думала? Тое, што
ты называеш каханнем, гэта не каханне. Гэта павага, пяшчота, удзячнасць, вялікае сяброўства,
але толькі не каханне.
– Муж і жонка не павінны кахаць, не павінны.
Хай яны паважаюць адно аднаго, і гэтага дастаткова.
– Як можна жыць побач і не кахаць? А ты ведаеш, што такое каханне?

Яны памаўчалі. Як і раней, спакойнае мяккае святло
лілося ад настольнай лямпы. На стале стаялі даўно забытыя і астылыя кубкі кавы. Некалькі камароў навязліва
звінелі. А за акном была ціхая летняя ноч.
Ён глядзеў на яе, бачыў мілы твар, чорныя вочы, і неяк
сумна і жаласліва рабілася ў душы. Яе маленькія ручкі
ляжалі ў яго далоні, ён пяшчотна гладзіў іх, адчуваючы
даўно забытую асалоду ад такой просценькай ласкі. А яна
глядзела на яго, і вочы яе блішчэлі як ніколі.
– Скажы, а як ты ставішся да мяне? Можа, ты думаеш, што якая-небудзь такая, раз прыйшла ўночы да
мужчыны?
– Ды не. Так павінна было абдыцца. Ведаеш, я гэтага
вечара чакаў цэлы год.
– Цэлы год?
– Так, амаль цэлы год.
– Якія пачуцці ты адчувае да мяне?
– Напэўна, пачуццё закаханасці. Пяшчоту, павагу, ласку. Самае чыстае і светлае.
Ён не паспеў прачытаць у вачах тых пачуццяў, якія
ўзрушылі яе, бо яна парывіста падалася наперад, і яе шчака прытулілася да яго твару. А вусны горача і шчыкотна
зашаптамі: “Ну чаму, ну чаму мы сустрэліся так позна?..”
–Я заўсёды спазняюся…
“Не люблю адносін, якія не маюць будучыні…” І нічога
не было.
Яна паднялася з крэсла і сказала: “Мы будзем добрымі
сябрамі. Так?”
Ён кіўнуў галавой, бо слоў не было, толькі вялікі жаль
камяком падкаціўся да горла, і нешта запяршыла ў роце,
пацягнула на кашаль.
Яна пайшла, а разам з ёю адыходзіла нешта дужа роднае і дарагое.
А назаўтра, у апошні дзень школьнага працоўнага лагера, ён, як звычайна, аднёс ёй зранку каву, а пасля вяртання
з работы знайшоў у парожнім кубачку пісульку: “Дзякуй
за ўсё”.
І зразумеў – кахае… Але кожнаму – свой лёс.

– Ведаю…
– Не, не ведаеш. А я кахаў. Адзін раз. І болей
не хачу. Каханне – гэта вар’яцтва, гэта дрыж, які
працінае ўсё цела, як ток, гэта начныя кашмары

Малюнкі Алега КАРПОВІЧА.

Ён сеў на ложак, яна – побач на крэсла. Памаўчалі,
гледзячы адно адному ў вочы. А потым яна сказала: “Не
люблю адносін, якія не маюць будучыні”. І ён стаў цвярозы. Яна не кахае. Проста прыйшла, каб сказаць, што не
трэба яму ў свае 29 быць хлапчуком, што не трэба давярацца пачуццям, што не трэба яму яе кахаць. Не трэба…

Лiпеньскi сшытак
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Галіна Загурская
***

На сядзібе Быкава

Словы просяцца на волю
У такі дзянёк прыгожы.
Так патрэбна мне патоля –
Азірніся хто з прахожых,

На ўзгорку сёння летні час
Сабраў сяброў на веча.
Дуб Васіля вітае нас,
І клён лісцём трапеча.

Падары пагляд свой шчыры,
Разам з сонцам усміхніся…
Вось вярнуўся ўжо і вырай,
Ручаіны разліліся.

У дзень народзін Васіля
І жыта каласуе,
Вітае нас яно здаля –
Уся зямля святкуе.

І я крочу ў дзень вясновы,
Узіраюся ў сустрэчных
І раблю свае высновы:
Сум мой проста недарэчны.

Узмежак жыта ў васільках,
Рамонкавае поле
Тут помняць крокі Васілька –
І гімн пяе раздолле.

***

Адсюль ён мужна ў свет пайшоў –
Аб гэтым сведчаць творы:
Шукаў ён праўду і знайшоў,
Аб тым сказаў сувора.

Вясна прыйшла напорыста-магутна:
Усе лугі – у сонцах дзьмухаўцоў,
Спяваюць гімн вясне яны нячутна
Пад песні пераліўныя шпакоў.
Блакіт нябёсаў крышталёва-чысты.
Шчаслівая пасля снягоў зямля
Глядзіць на неба яснае ўрачыста
І нас вядзе да лета спакваля.
Зязюля голас падала на ўзлессі,
Ды толькі боязна лічыць “ку-ку”:
А што, калі кароткай будзе песня?
Як сон благі, акажацца “ў руку”…
Хоць і не верым надта мы ў павер’е,
Але ж народ бярог яго вякі.
Гляджу, як чмель калышыцца на вербе,
Варона як пільнуе са страхі.
Здаецца, сонца ў вышыні смяецца,
Блішчыць у хвалях сіняе ракі.
Такі прастор! І песня ўсюды льецца
Ды просіцца ў паэтавы радкі.

І гэту праўду свет прыняў,
За мужнасць творцу дзячыў.
А хтось зласлівіў, хтосьці гнаў –
Кляймом яго адзначыў.
Ды толькі праўду не схаваць –
Становіцца вядомай.
Не прастае Васіль нас зваць
К свайму вяртацца дому…
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Матуля ткала

***

Ткала посцілку матуля
У шаснаццаць аж нітоў:
Сноўдаўся чаўнок са шпуляй
І ствараў узор з квятоў.

Верасень
верасам
выбухнуў
раптам
агнём запалаў
ён і ад роспачы
вылечыў
быццам даўно
ўсё знаў.

Увабраў ён маці досвед,
Да зямлі яе любоў,
Цеплыню, і летні росквіт,
І блакіт цвітучых льноў.
Ткала маці, шчыравала
Аж да позняе пары,
Я, дзяўчынкай, назірала.
Вечар цішыўся ў двары…
Тое даўняе здзіўленне,
Той вячэрні супакой
І стварылі разуменне:
Трэба ўсё рабіць з душой.

На бездарожжы
Дажджы палошчуць жнівеньскія дні:
Залевы разгуляліся з грамамі.
Маню сабе, што не шкада ані
Таго, што так і не збылося з намі.
Магчыма, што сумуеш дзесьці ты…
Сустрэч не будзе, нават выпадковых –
Дажджы знішчаюць нашыя сляды,
Нібыта ў іх з імклівым часам змова.
Хаця магчыма, што шкада і ім
Нязбыўшыхся затоеных жаданняў…
А мы цяпер у роспачы маўчым
На бездарожжы даўняга расстання.

Сёння
чужымі
прыгодамі
дыхаю я
і жыву
ды у краіну
нявыдумак
з вераснем разам
плыву.
Ён па-сяброўску
вітаецца
цісне пяшчотна
руку
і да пляча
прытуляецца
кліча на споведзь
бягу.
І я начы
спавядаюся
немач душы
аддаю
верасень
я не змагаюся
я да надзеі
іду.
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Валянціна Сопікава
Беларуская мова

****

Родная мова, Айчына –
Жыць нам без іх немагчыма.
За імі гісторыя роду,
за імі і наша свабода.
Не думай, што гэта не трэба –
Трымае нас родная глеба.
За ёй і святло, і маленне.
У ёй наша моц і карэнне.
І колькі б ты моваў ні ведаў,
Ёсць родная – з слоўцамі ”снедаў”.
“мроіў”, ”каханне”, прыязнасць”
“завеі”, “пяшчота”, “адказнасць”…
Так, роднай нішто не заменіць:
Яна ж, як крынічка, струменіць.
Нас песціць яна, апякае –
Родная мова жывая!

Зіма лягла ўзорнаю
Хусцінкай на зямлю.
Марознай ночкай зорнаю
Шаптаў ты мне : “Люблю”.
Але не той сцяжынкаю
Зблукала пачуццё.
Расталаю сняжынкаю,
Сплыло ў забыццё…
А ўсё ж пакуль што верыцца
І сіл яшчэ стае:
Каханне зноўку вернецца
На сцежачкі свае.

Клён восенню

Малюнак Алега КАРПОВІЧА.

Якая прыгажосць шчымлівая:
Адценні жоўтага на фоне цёмным!
Змяненні фарбаў гэткія імклівыя –
І клёнам мы любуемся узорным.
Ён потым страсянецца, бы танцуючы,
Мяцеліцай лістотнаю ўскружыць –
Так голле да зімы сваё рыхтуючы,
Каб і яе, сцюдзёную, адужаць.
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Алексей Мишнев

П

Зелёный карандаш

етя сидел за столом и рисовал. Правда, карандашей было мало – жёлтый, синий, чёрный и
оранжевый. Поэтому на листке бумаги можно
было увидеть девушку в синем платье с длинными жёлтыми волосами. Она держала за руку маленького черноволосого мальчика. Позади них – большой дом с горящими
окнами, из трубы которого валит густой чёрный дым.
– И как прикажете мне рисовать траву? – он произнёс
это вслух, хотя кроме него в комнате никого не было. Петя
аккуратно слез с табуретки и, осмотрев комнату, заглянул
под кровать и принялся внимательно осматривать то, что
там находилось: его грязный носок, фантик от конфеты.
Зелёного карандаша не было. Зато было много пыли.
– Где же взять зелёный? – Петя почесал макушку, –
может, у мамы есть?
Мальчик перешагнул порог маминой комнаты и
сразу почувствовал густой и резкий запах. Он прошёл
вдоль кровати, откуда доносился храп (храпела не мама,
её храп он знал), и добрался до столика с зеркалом.
Чтобы посмотреть на столе, пришлось залезть на стул.
Стол был заставлен бутылками, которые источали
вонь, наполнявшую комнату. Петя аккуратно подвинул одну – карандашей за ней не оказалось. Тогда
ему в голову пришла мысль, что они могут лежать в
тумбочке. Он резко повернулся в сторону кровати и в
ту же секунду почувствовал, как его локоть задел одну
из бутылок, та с грохотом повалилась на бок, жидкость
полилась на стол. Сердце ушло в пятки, мама закричала:
«Ах ты, тварь!» Бутылка, докатившись до края стола,
соскользнула вниз, а сам Петя, потеряв равновесие, упал
со стула носом в пол. Мать подскочила, схватила сына
за локоть и, промахнувшись мимо задницы, ударила в
область поясницы. В глазах у мальчика потемнело. Мать
орала и продолжала бить, звуки отдалялись, а сам Петя
провалился в тёмную пустоту.

Очнувшись, он увидел перед собой женщину с красивой
красной бабочкой и большими очками. Она, улыбаясь,
подошла к Пете и присела на край кровати. Он осмотрелся
и сразу узнал знакомую больничную палату. За свою
недолгую жизнь он бывал в больнице несколько раз: после
того, как мама его наказывала, и один раз, когда упал сам.
– Здравствуй, Петя, как ты себя чувствуешь? – я тётя
Лариса.
– А где мама?
– Мама сейчас занята, ты увидишься с ней позже, как
только мои коллеги поговорят с ней. Скажи, мама часто
на тебя ругается?
– Ну, бывает.
– А наказывает часто?
Пете стало немного не по себе, он не знал, как ответить
на этот вопрос: сам-то он знал, что наказывает мама часто,
порой даже ни за что, но жаловаться на неё чужим людям
не собирался.
– Не часто. Только когда я плохо себя веду.
На следующий день после завтрака в палату опять
вошла тётя Лариса, с ней была мама. Тётя Лариса чтото говорила ей про наказания, но Петя её не слушал,
он смотрел на свою маму и улыбался. Когда взрослые
окончили разговор, мама бросила: «Идём! Там такси ждёт,
не хватало ещё за простой переплачивать»! – и вышла из
палаты, взяв его куртку. Тётя Лариса подошла к Пете и,
протянув бумажку с какими-то цифрами, сказала:
– Если мама снова будет тебя больно наказывать, позвони мне обязательно, хорошо?
Петя посмотрел на номер и, вернув бумажку тёте
Ларисе, сказал:
– Заберите. Я просто буду стараться хорошо себя вести. –
После этого, ускорив шаг, вышел из палаты. И весь путь до
выхода из больницы у него в голове крутилась только одна
мысль: «Надеюсь, у мамы найдётся зелёный карандаш…»
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Лилия Высоцкая
***
Луч солнца – как заветный
талисман
с утра ложится мне на грудь
прилежно.
И сразу исчезает весь
обман.
И душу согревает луч
надежды.
Нам нужен только близкий
человек.
Щепотка счастья брызнувшего
солнца.
Чтобы от самых тонких
нежных век
любовь была лучистой
и бездонной…
Всё выше солнце в мятых
облаках.
Но всё равно моей груди
коснётся.
И сразу исчезает зимний
страх.
Мне душу греет маленькое
солнце.

Мы не встретимся никогда.
Это больно и грустно слышать.
Между нами плывут облака
лепестками сорванных вишен…
Мы не будем смотреть в глаза,
обжигая взглядом ресницы.
Между нами летят ветра
в опереньях раненой птицы…
Мы не будем касаться руки,
как ловец драгоценных жемчужин.
Между нами море тоски
и кусочек солёной суши…
Нам не нужен никто другой.
Но судьбы жгут затянут упруго.
Остаётся хрупкая боль
одиночеств друг друга.

Малюнак Алега КАРПОВІЧА.
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Сто лет. Сто зим мы не встречались.
И вдруг – как солнечный удар.
Среди толпы. Среди печали
меня ты тронул за рукав.
Стоим, как дерзкие подростки.
Сквозь замшу чувствую тепло
твоей напористой ладошки,
как будто крутим мы кино
прошедших лет, любви той детской,
как искрой, вспыхнувшей на миг.
И озарившей наше сердце –
одно в то время на двоих.
Нас обтекают чувства-реки.
Прохожих медленный поток…
И мы с тобой сродни навеки,
но в горле горечи комок.
Стоим. Молчим. Дыханье сбилось.
Судьба свела нас невпопад.
И расстаёмся с грустью милой,
как сто лет-зим тому назад.

Молчанье близких душ – родство.
Безбрежное. Без слов привычных.
И при свечах молчать легко,
поймав твой взгляд почти с поличным.
И многоточьем воск стекал,
рождая в душах неизбежность.
И каждый в унисон молчал
на самом краешке надежды.
Грусть заглотнёт из самой сути.
Печаль прорвёт плотины крен.
И побежит капель из ртути
по дням моим из секонд хэнд.
Неудержимость – достоянье
мятежных, рвущихся натур
переместить мировозданье
застывших мраморных фигур.
Сомненья выскребать удачей
из совершенно новых чувств.
Тогда я точно не заплачу,
а в алый парус превращусь.

***

***

Дождь...
Обрываются с неба
гроздья влажных жемчужин.
В ожидании их
целый город из снов.
Просыпается время,
чтобы шлёпать по лужам
босиком.
В одиночестве гордом
притом.
Доверительно дождь
расплескает в ладонях
свою душу, промокшую,
словно до нитки…
И свой жемчуг из слёз
на прощанье уронит,
как прошедшее время
в одиночестве зыбком.

Мой день – как холст.
Простой и настоящий.
Доверчив, как распахнутая дверь…
Где встреча – неопознанное счастье.
А обретенье – лакомство потерь.
Мой кислород – любовь.
Стихи на вырост.
Изменчивость молчания страниц…
Где чувств река потоком дружным лилась,
чтоб оживить улыбку разных лиц.

***
Голубоглазый снег доверчив,
хотя ему пришёл конец…
И солнце плавит его сердце
на множество таких сердец.
И он всё это понимает.
И зла не держит на весну.
И потихоньку тает-тает,
держа подснежник, как свечу.
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Ирина Сидорчук
Дом стоял на горе.
Он был полон забот.
Улыбаясь заре,
Сыто жмурился кот.
Пёс лежал на траве
Возле самых ворот.
Во дворе детвора,
Где в разгаре игра.
Дом хозяев лечил
От болезней тайком.
Пахло хлебом в печи
И парным молоком.
На столе – куличи,
Вся семья за столом,
Лишь галдит детвора,
Что им спать не пора.
Но состарился дом,
Не заметил и как.
Над трухлявым крыльцом
Паутины гамак,
И разбитым окном
Поглядел вслед чердак,
Как ушла со двора,
Повзрослев, детвора.
Скорлупа без души.
Без дверей, без ворот.
Мышь нахально шуршит
И обои грызёт.
И в Полеской глуши
Дом уже не живёт.
Лишь звенит мошкара
Над безладьем двора.

***
Многоточий в тебе так много –
Переполнены все паузы.
Рассыпаясь чёрным горохом,
В каждой горошине – занавес
Закрытости от эмоции,
От жизни, от настоящего.
В каждой горошине грация
Капельки ртути блестящей.
Чем дольше пауза тянется,
Тем крупнее они и ярче…
Касаюсь молчания пальцами –
Вернуть бы всё настоящее!
Без липкого многоточия,
Без грации ядовитой,
Целуя словами точными
И текстом, как жизнь, открытым.

***
Няшчасны кардынал!
Ты пажадаў мяне так моцна,
Што нават загадаў спаліць
На бруднай затаптанай плошчы,
Як мне здаецца, ад бяссілля.
Калі я ўзнеслася над дахам,
Я ведала – цябе сустрэну
У іншым горадзе і часе,
Бо адляцела я раней,
Чым полымя кранула скуру,
Як мне здаецца, ад адчаю.
Вугольчык вогнішча таго
Прарос радзімкаю на целе,
Каб я магла цябе пазнаць
У новым горадзе і часе,
У іншым стане і абліччы.
Стары знямоглы чалавек!
З вачыма белымі ад жаху,
Што сам спаліў сваё каханне,
Ты ўзіраешся ў мой твар.
Я адпускаю, бо дарую.
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Між сабою гамоняць таполі.
Лёгкі шолах ільецца сказам:
“Мы з табою не будзем ніколі
Разам.”

Вусны скусаны, Маргарыта,
Апраўдання няма – жывая.
Толькі келіх віна разліты,
Бруднай плямкай адбітак раю.

Лісце сцелецца карагодам
І святлее тужлівая горыч:
Мой каханы! Я буду заўсёды
Побач.

У знявераннасці без меры,
Дзе пакутлівае навошта
Адчыняе апоўначы дзверы,
Каб надзеі сканаць апошняй.
Палыновыя пацалункі
Не пасуюць ужо да твару.
Пераблыталіся карункі –
І драпежніца, і ахвяра.

***
Веру ў цябе вершамі.
Ведаю: усё атрымаецца.
Вершы каханага – лепшыя,

І засмучаннае сумленне
Напаўночы гвалтуе цела:
Ці то ў багну заве, ці ў сненне
Шэпт змяіны: “Сама схацела…”

Веру ў цябе вершамі.
Думкамі самымі першымі,
Светлай малітвай раніцы
Веру ў цябе. Вершамі
Ведаю – усё атрымаецца!

Таццяна Кужалева
Адліга

***

Былі завеі, прабірала сцюжа.
Пад снежным дываном ляжалі ўсе палі.
І на душы было маркотна дужа –
Здавалася, што ўсё застыла на зямлі.

Адышло ўжо звонкае лета,
І рамонкі ў лугах адцвілі.
Мне не дорыць каханы букеты
І пачуцці ў юнацтва сплылі.

Ды вось змяніў напрамак моцны вецер,
Мароз адпаў, і пацяплела на двары.
На вуліцу павысыпалі дзеці,
Зноў санкі, лыжы – смех даносіцца з гары.

Засталіся ў мінулым спатканні
І світанкавы спеў салаўёў,
Пацалункі чуллівых расстанняў,
Водар кветак духмяных палёў.

Адліга наступіла, мілы дружа!
Зноў пацяпленне і ў прыродзе, і ў жыцці.
А хутка снег растае – будуць лужы.
І будуць зноўку ў маі яблыні цвісці.

А ў прыродзе ўжо восень шчыруе –
Дорыць нам яна свой ураджай.
Ды і ў верасні громы бушуюць,
Калі ў сэрца ўрываецца май.

Выбачайце…
Выбачайце мяне, калі ласка,
Не магу адказаць я вам згодай,
Надзяваць непатрэбную маску –
Вы лічыце мяне старамоднай.
Ў акіяне ўзаемных пачуццяў
Насамрэч не купацца мне з вамі,
І няхай гэта вас не мучыць,
Бо мяне вы прыдумалі самі.
У жыцці я як мудрая птушка,
Што не верыць прыгожанькім птахам:
Лепш здалёку напевы іх слухаць,
Каб затым на світанку не плакаць…
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Александр Колдачёв
Рябиновый огонь

Гроза

Гроздья красные рябины
Во дворе огнём горят.
Я шепчу своей любимой:
– Подари хотя бы взгляд!

Небо серое рыдает,
Слёзы капают дождём.
Чей-то голос нам желает:
«Быть сегодня вам вдвоём!»

А она в ответ смеётся:
– Слишком дорого берёшь?
Просто взгляд не продаётся,
С поцелуями возьмёшь?

Приняв быстрое решенье,
Чертит молния зигзаг.
И, отбросив все сомненья,
Мы пошли на этот шаг...

Вся в снегу стоит рябина,
А под нею мы вдвоём
Вновь целуемся с любимой
Под рябиновым огнём!

Нас с тобою заслонили
Ливень, молния, гроза,
Нам любовь сердца открыли
И бездонные глаза.

***

Всё стирается с годами,
Но забыть я не могу
Чувства нежные меж нами
И безумие в стогу.

Улицы растаяли в тумане,
Мелкий дождь касается лица.
Мы с тобой за пеленой обмана
Спрятали остывшие сердца.
Вместо нежности, любви и ласки
Лишь одни дежурные слова.
Так весной садов цветущих сказка
Сменит в осень падшая листва.

Рисунок Инны НАРКЕВИЧ

Улицы растаяли в тумане,
Слышен в небе журавлиный крик.
Всё укрыла пелена обмана…
И к обману я уже привык.
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Таццяна Чэкед
а акном даўно ўжо ноч. Але Валянціне
Ягораўне не спіцца. Думкі адна за адной
лезуць у галаву, хвалюючы душу і сэрца.
Большая частка жыцця за плячыма, а колькі наперадзе –
аднаму Богу вядома. Зараз для яе галоўнае, што не адна:
побач дзеці і ўнукі. Аднак на душы так цяжка, нібы камень
ляжыць і не дае лёгка ўздыхнуть. Мо ад таго, што не можа
яна даць сваім родным такой любові, якой яны ад яе
чакаюць. Але ў тым не яе віна...
Дзіцячыя гады жанчыны не былі шчаслівымі
і бестурботнымі. Вельмі рана не стала яе любай, добрай,
ласкавай матулі. Вясной яна пераходзіла цераз рэчку, калі
вада была яшчэ надта халоднай, і моцна застудзілася.
Няшчасная згарэла ў адзін момант ад высокай тэмпературы,
пакінуўшы мужу дзвюх маленькіх дачушак: гадавалую
Валечку і трохгадовую Ніначку. Бацька з гора стаў піць
без просыпу, начыста забываючыся пра дзяўчынак. Над
сіроткамі злітавалася родная сястра маці. Цётка Ганна
забрала пляменніц да сябе, хоць і сама мела малалетніх
дзяцей. Бо была яна жанчынай чуллівай, і ў яе хапала
любові на кожнага.
А вось муж яе, дзядзька Іван, наадварот, увесь час быў
усім незадаволены, па сваёй натуры з’яўляўся чалавекам
прагавітым. Праз два гады, калі дзяўчынкі крыху падраслі,
ён строга загадаў жонцы, каб тая вярнула дзяцей да іх
бацькі. Пры гэтым груба дабавіў:
Хопіць ўжо карміць дармаедаў!
Бацька да таго часу прывёў да сябе новую жонку
з яе малалетнім сынам. Так у сястрычак з’явілася новая
маці, а дакладней сказаць, злая, сварлівая, жорсткая
мачыха. Вось тут і скончылася Валеччына дзяцінства.
Калі дзяўчынцы споўнілася сем гадоў, мачыха замест
таго, каб адправіць Валю вучыцца ў школе, аддала яе ў
заробкі да чужых людзей. На досвітку, ступачы босымі
нагамі па халоднай расе, з цяжкасцю адганяючы ад сябе
назойлівую дрымоту, дзяўчынка выходзіла на агарод
праполваць грады. Акрамя гэтага, яна няньчыла дзяцей
гаспадыні, рабіла ўсялякую работу па доме. Валя была
дрэнна апранута, часта не даядала, але скардзіцца ёй было
некаму, і яна мусіла цярпець.
А час не стаяў на месцы. Неўзабаве бацька памёр ад
гарэлкі, жыццё з мачыхай стала зусім нясцерпным. І калі
аднойчы да Валянціны пасватаўся хлопец з суседняга сяла,
то яна яму не адмовіла. Мікола быў не з беднай сям’і, аднак
яшчэ ў дзяцінстве атрымаў траўму пазваночніка, і з цягам
часу ў яго вырас горб. Магчыма, калі б не гэтая загана, ён
і не глянуў бы ў бок Валянціны (дзяўчына знешне была
не вельмі прыгожая, ды яшчэ і галеча). Ніна ўгаворвала
сястру не выходзіць без любові, але Валя не бачыла іншага
выхаду з іх незайздроснага становішча. Яна не стала
слухаць сястру і выйшла замуж за інваліда.
Вось так трапіла дзяўчына ў чужую няветлую сям’ю, да
нялюбага мужа, дзе не прыйшлася даспадобы ні свёкру, ні
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свякроўцы. Але, нарадзіўшы чатырох дзетак, звыклася са
сваёй доляй. Працавала ў саўгасе на розных работах, дома
па гаспадарцы, гадавала дзяцей.
Так і праляцела жыццё. Валянціна Ягораўна не ведае,
якое ж яно было – шчаслівае або нешчаслівае. З аднаго
боку, мабыць, у яе ўсё склалася: сям’я, дзеці, унукі,
а з другога боку – яна не атрымала бацькоўскай ды мужняй
любові. Лёс абдзяліў яе, і яна ў сваю чаргу не навучыла
сваіх дзяцей, як трэба па-сапраўднаму любіць сваіх блізкіх.
Сын часта скардзіцца жонцы (яна сама чула), што маці
не любіць яго, бо ніколі не абняла і не пацалавала. Але
насамрэч гэта не зусім так: яму няўцям, што маці не ўмее
тое рабіць.
Любіць Валянціна Ягораўна ўсіх, як можа, – няхай
родныя даруюць ёй, што не так!
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Лёля Багдановіч
 Прысвячэнне маці 

Сустрэча

Да мамы

пад завіруху танчыць люты
У карагодзе з маразамі.
Амаль чацвёра запар сутак
Зямельку сцеле дыванамі.

я так баялася спазніцца
У родны кут пад споведзь стрэх,
Дзе маміна пяшчота сніцца,
Крыніцай б’е бабульчын смех.

Зусім сшалеў, здаецца, вецер –
Грукоча дзень і ноч у шыбы.
Маладзічок з-за хмары свеціць
Галодным вокам над сядзібай.

Туды, дзе жвавая дзяўчынка
Скакала з доўгаю касой.
Ляцела птушкай безупынку
Спякотай дзён, начэй расой.

Патрэсквае агонь у печы.
А я да мамы прытулюся.
Накіну хустку ёй на плечы,
Пяшчоты з любых рук нап’юся.

Спяваў мне песні ўдзень і ўвечар
Матульчын голас дарагі,
Ды патануў той сум у вечнасць,
Прайшоў наскрозь праз берагі.

У вокны паглядае вечар
Пад спевы лютаўскай завеі.
Мне гэта з мамаю сустрэча
Душу збалелую сагрэе...

Я ў зязюлькі запытаю,
Пазычыць вёсны, а ці не.
Вясну для мамы напаткаю,
Якая сэрца ёй кране.

Пацеркі росаў

Лагоднай стану, паслухмянай,
Што скажа – буду ўсё рабіць.
Не пакідай мой бераг, мама,
Мне без цябе ні пець, ні жыць.

восень шчыруе за кожным акном.
Сонейкам гронкі каліны наліты.
Зноўку агорне пяшчотным крылом
Ранак, у пацеркі росаў спавіты.
Мама ля прыпечка бульбу таўчэ.
Ціхенька песню пра Яся спявае.
Поўная сіл і бадзёрая шчэ.
Вельмі прыгожая і маладая.
Зараз схуднела ды ногі баляць.
Ходзіць з кіёчкам гаротная мама.
І адпачне, мо, разоў дваццаць пяць,
Покуль за хлебам даклэпае ў краму.
Рукі ад працы скруціла зусім.
Спаць не было калі нават уночы.
Вёсны лічыла, ды больш было зім.
Але засвецяцца радасцю вочы,
Калі збяромся сям’ёй за сталом.
Зноўку матулечка наша спявае.
Свецяцца вочы, і свеціцца дом,
Мама прыгожая і маладая...

Ты – мая доля, мая сіла,
Скарбонка лепшых маіх мар.
Мая гаротная, руплівая,
Ты – сховішча ад чорных хмар.
Мая прыгожая, ласкавая,
Жыцця крыніца і парады.
Я не знайду такую самую,
Ніхто мне так не будзе рады...
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Існасць жыцця
Табе да твару сівізна,
Што верх узяла над косамі.
Матуля, родная мая,
Ты – самая дзівосная.

Я так баюся іншы раз
Заўчасна прахапіцца,
Калі спявае мне ў снах
Цяпла твайго крыніца.

Такой пяшчоты ў вачах
Нідзе не сустракала я.
Матуля, любая мая,
Ты – самая ласкавая.

Твой пільны позірк праз гады
Паўсюль за мной вандруе.
А сэрца шчырае заўжды
Ад здрады адратуе.

І хоць зусім я не дзіця –
Сваіх даўно ўжо маю –
У самоце жудаснай жыцця
Адну цябе гукаю.

Маркота згіне пакрысе,
І сінявокі ранак
Спатканне з мамай прынясе
Лагодаю на ганак.

Людміла Фёдарава
Максіму Багдановічу
Ажурных хваль каўнерыкі плывуць…
Апошні баль… і суцяшэнне -- страшна.
Я не магу сама сябе вярнуць -Дзень заўтрашні закрэсліў учарашні.
А лета папярэджвала! Ты помніш:
“Зачынены вароты на замок,
Але яшчэ ты з ёю побач можаш
Сабраць з расой рамонкавы вянок”.
Жаўцеючы плыло ўніз цячэнне
Ўжо без ілюзій – так яму лягчэй.
Скідала лета чырвань бранзалетаў.
Кідала ў Лету бляск тваіх вачэй.
Не напалохала мяне ты, восень!
Крычала я табе: круці, свішчы,
Чапляйся да мяне – бо ўсё збылося
У разбітых шыбах думак уначы.
Імгненне разрываецца. Згарае –
І ў час разбою, фальшу і нуды
Я бачу словы зноў на небакраі
І зорку тую, што запаліш ты.
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Тацяна Ляўковіч
Малая Мядзведзіца

Вясна-чараўніца

У начным паднябессі, што свеціцца,
Бы мільён светлячкоў над Зямлёй,
Заблукала Малая Мядзведзіца
У трох зорках ад маці сваёй.

Прывітанне, вясна-чараўніца!
Ты прыйшла! Ты з′явілася зноў –
Прыгажуня ў квяцістай спадніцы,
Вышываны падол з дзьмухаўцоў.

Памігцела і вочкі заплюшчыла –
Усё роўна не бачна – ані!
І сузор′ем павісла над пушчаю:
Хоць малыя, а ўсё-ткі агні.
А матуля за дзетку спужалася,
Ледзь не знікла у цемры начной!
Калі толькі дастаць атрымалася,
Ухапілася моцнай рукой.

Ты аблашчыла сонейкам дахі,
І зямлю, і палі, і лясы.
Ты распырскала дзіўныя пахі
І брыльянтамі кроплі расы.
Ты зляцела аднекуль на дрэвы,
Пабудзіла пупышкі на рост.
Падхапіла птушыныя спевы,
Захмялеўшы ад соку бяроз.  

І дагэтуль трымае на повязі.
Можа смешна? Мо, дзіўны сюжэт?
А вакол гэтай быццам бы дробязі
З той пары існуе наш Сусвет.

Татьяна Шульга
***

***

А суматошный день повис, как лист сухой.
Как будто это было – не со мной.
Так, отходя от зимнего от сна,
Весна ещё не верит, что – весна!..

Как щедрая хозяйка – для гостей,
Винясь за холода, что были в марте,
Весна в апреле сыплет из горстей
Цветеньем! Забывается в азарте,

Но среди всех хлопот и всех забот –
Лужайкой одуванчиков цветёт,
На солнечной пригревшись стороне.
И – счастьем отзывается во мне...

Теплом смущая майскую сирень,
Выбрасывая свечи на каштанах,
Которым разгораться вроде рано...
Но всё короче ночь. И ярче – день!

***
28 февраля
А завтра – кончится зима.
И, властная, она отступит.
Седины спрячет, взор потупит.
Но девочке-весне права
Свои – без спора – не уступит!
И будет холодом ночей
Напоминать о зимней стуже.
Но взгляд – не колок. Глас – простужен.
Цветёт подснежник на плече...

Облаками белыми
Яблонева цвета
За апрель – несмелое –
Зацепилось лето.
Ведь ему, сердешному,
Плод лелеять к часу:
От цветенья вешнего
К яблочному Спасу...

***
На ветвях раскрылись почки-слова.
И – растрепанною челкой – трава.
Первоцветы затаились в лесу.
Я дурман этот весенний несу
В волосах и на ресницах своих!
Хватит нам его, родной, на двоих...

33

Ларыса Стэцкая

Антонина Рудь

Рушнік

Кружева на стекле

Матуліна мова – узор ручніковы,
Зліліся ў ім думкі зямлі, прыгажосць.
І продкаў замовы, і Божыя словы,
Людская жальба, праца і весялосць.

Разбросала зима
кружева на стекле разбросала.
Здесь леса и цветы,
самоцветы горят при луне…

Ад столінска-пінскіх і да Панямоння,
Квяцісты і яркі палесскі ручнік,
Ён моваю продкаў з табою гамоніць,
Любіць заклікае, каб род наш не знік.

Я в узоры вгляжусь.
Загадаю желаний немало,
Может, я прочитаю судьбу
на холодном стекле?

Усё, што навокал цябе атуляе:
І родную мову, і славу зямлі.
Хай сонца над нашай краінай заззяе,
Як продкаў майстэрства,
што мы збераглі.

Улыбался мороз,
кружевами судьбу мне рисуя.
Что хотел он сказать,
видно я угадать не смогу.
Вот рукой проведу
и при этом узор изменю я.
Разозлю только этим
судьбу я свою.
Было много дорог
и тропинок по жизни немало.
Миражи, миражи…
Трудно к вам прикоснуться рукой.
Было много камней,
но цветов было тоже немало.
А в итоге ты видишь,
что шёл по дороге одной…

Святлана Капуцкая

Тамара Аўсяннікава

Шчасце

Малітва

Прыязджай, не мінай, не цурайся,
Хоць на дзень, хоць на два, а вяртайся!
Дзе сцяжынка вядзе векавая –
Там сядзіба бацькоў нас чакае.

Дай пажыць мне, мой Бог, дай пажыць,
Дацаніць, дапісаць, далюбіць!

Там сівых туманоў чарада,
Адгалоскі бліскучых маланак,
Слоў матуліных там цеплыня,
Што гучалі увечары, ўранак.
Прыязджай, паглядзі, як тут справы,
Як расце збажына і дубравы.
Тут няма ліхадзеяў, напасцяў –
Пакаштуй зноў вясковага шчасця!

Барані мяне Бог, барані
Ад граха і ад згубы душы!
Навучы мяне, Бог, навучы,
Як ісці мне далей па жыцці?
Пакажы мне мой шлях, пакажы,
Хоць крутыя жыцця віражы.
Каб прытулак знайшла для душы,
Зберажы мне жыццё, зберажы!

Лiпеньскi сшытак

34

Антаніна Піваварчык
Малая радзіма

Настаўнік

Па знаёмай сцяжынцы бягу
Ў дзяцінства сваё на сустрэчу,  
Апранае туман на лугу
Беласнежны мне вэлюм на плечы.

Спрадвечны руплівец, нястомны шукальнік,
Агеньчык навукі ў душах дзяцей
Запальвае сэрцам сваім наш настаўнік,
І ў свет ён выводзіць мільёны людзей.

Сустракае задумлівы сад,
Сэрцу блізкі, да болю знаёмы,
Частаваць спелым яблыкам рад
Ён мяне ля бацькоўскага дому.

Ён тут прапісаўся з дзяцінства ў школе,
Не ведая стомы ні ў будні, ні ў святы,
Ён сее штодня наша новае поле,
На добрыя словы заўсёды багаты.

І з ўсмешкаю родны парог,
Як сваяк добры, шчыра вітае,
Вестак розных ад соцень дарог,
Што да хаты вядуць, ён чакае.

***
С верой, терпеньем, смиреньем
Бога цените и чтите,
И ежедневной молитвой
В сердце своём храните.

Мне ўсё люба і дорага тут –
І ўтульна, і светла ў хаце.
Успамінам жыве кожны кут,
Постаць сціплая бацькі і маці.

Свет доброты пусть прольётся,
Станет всё ярче и краше,
Эхом любви отзовётся,
В семьях останется наших.

Час не можа на месцы стаяць,
Неўзаметку і мы пасталелі.
Дык дазволь жа, радзіма мая,
Пакланіцца, схіліўшы калені.

Пусть милосердия чаша
С нами живёт бесконечно,
В наших делах и заботах,
В наших поступках сердечных.

Дар’я Прохарава
Сіні вечар
Сіні вечар рассыпаўся зоркамі,
Як бліскучы абрус залаты.
Я завулкамі-калідорамі
Ўсё блукаю.
Блукаеш і ты.
Шчасце звонкае ты і далёкае,
Нібы срэбны, вясёлы ручай,
Неабсяжнае мора глыбокае,
Травяны і гарачы мой чай!
Я гляджу ў гэта неба прасторнае –
Аксамітныя ў ім берагі.
Дзе ж ты, шчасце маё непаўторнае?
І згараю я тут ад тугі.

Наша сувязь з табой непрыкметная,
Толькі мы адчуваем яе.
Прыцягненне зусім несусветнае –
Ты таксама сумуеш па мне!
Перачытваю зноў твае вершыкі –
Ад іх вее такой цеплынёй!
Маляваў ты мяне ў іх з усмешкаю,
Ι я ў іх застаюся з табой.
Сіні вечар рассыпаўся зоркамі…
Як сустрэцца з табой, падкажы,
Намалюй зноў спатканне узорамі –
Дыяментамі слоў ад душы!
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Оксана Синкевич
Бессмысленно,
глупо,
нелепо –
Проститься
себя
заставляла,
Но всё же
наивно
и слепо
Остаться
его умоляла.
Как странно
мой пульс
участился,
Сгорбатив
живую
натуру,
А помнишь,
когда-то
искрился
Мой взгляд?..
В душе словно
вакуум –
пропасть.
В агонии мысли
и холод,
Презренная,
душная
робость,
И боль –
Одиночества омут.

***
Капля утренней росы
Бриллиантовой слезой
Покатилась.
Утро в ранние часы
Поднебесной бирюзой
Заискрилось.
Развевает по земле
Запах свежих, летних трав
Лёгкий ветер –
На невидимом крыле
Дух несёт полей, дубрав
На рассвете.
Как мне дорог этот миг,
Одаряющий меня
Наслажденьем,
Как безмолвный проводник
Отдаёт в объятья дня
Пробужденьем.

Рисунок Lily Angel. Ис точ ник : pencil-art.ru.
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Міхась Сліва

Н

Прыгожыя караблі

У

Васількі

а невялікай чыгуначнай станцыі сустрэліся два
цягнікі. На некалькі хвілін спыніліся адзін насупраць другога.
У адным з вагонаў сядзеў мужчына сярэдніх гадоў з
прыемным, дабрадушным тварам. У вагоне насупраць
у асветленым акне, бы ў зарамленай карціне, застыла
сімпатычная жанчына. Яна кінула некалькі позіркаў на
мужчыну. Той таксама глянуў у акно насупраць. Іх позіркі
сустрэліся.
“Які прыемны твар, – падумала жанчына. – Відаць, што
чалавек добры. Магчыма, з ім я была б шчаслівая.
Шчасце… Многія мне зайздросцяць: кватэра, машына,
дача, муж добра зарабляе, у педкалектыве карыстаюся
аўтарытэтам, дзеці дарослыя. Але на сэрцы радасці няма.
І не радуе нішто. Бо муж заняты толькі сабой. Яго работа,
яго захапленні, яго справы. Вечна надзьмуты, вечна хмуры. І не ўспомніць ужо, калі проста пагутарылі, як людзі.
Ідзе з дому раненька, вяртаецца позна. Можа, у яго ёсць
хто? Спрабавала па-шчырасці пагаварыць, але дзе там…

Тут жа знаходзіць тэрміновую справу – і толькі яго і бачыла! І зноў адна… Машына, дача. За букет кветак, за прыемную ўсмешку аддала б усё гэта!”
“Якім шчаслівым я мог бы быць з ёю! – думаў мужчына. – Такія добрыя, прыгожыя вочы не могуць быць у
дрэннага чалавека. Як хочацца клопату, увагі, спагады,
жаночай ласкі… А яе няма, бо ў жонкі ў галаве зусім іншае.
У яе, па ўсім адчуваецца, гарыць сэрца па суседу, высокаму,
стройнаму таксісту. Яго амаль ніколі няма дома, але, калі
ён паяўляецца ў двары, або калі жонка заўважыць яго праз
акно, яна адразу мяняецца. Замыкаецца ў сабе, становіцца
нервовай, узвінчанай, злой. І тут ужо не дапамогуць ні твая
ўвага, ні тое, што ты гадзінамі тупаеш на кухні. А не стрымаешся – заўважыць, што раўнуеш – яшчэ горш будзе”.
…Цягнік, у якім ехала жанчына, крануўся з месца
і пачаў набіраць скорасць. Крануўся і той, у якім сядзеў
мужчына. “Прыгожымі здаюцца заўсёды тыя караблі,
якія праходзяць міма”, – успомніў ён нечыя словы і цяжка ўздыхнуў.

той дзень у Алеся было многа працы на месцы, але начальнік распарадзіўся інакш – паслаў яго ў самую
аддаленую гаспадарку, на край вобласці. Алесю было не прывыкаць да такіх сітуацый. Ён нават жартаваў
сярод сяброў: “За што я люблю сваю работу, дык за тое, што не ведаю, дзе магу аказацца, бо планую з раніцы
адно, а даводзіцца займацца іншым”.
Алесь хутка зрабіў усё, што трэба было па рабоце. Потым, падзякаваўшы старшыні за запрашэнне на абед, спытаў,
дзе ў іх найбольш урадзіла жыта. Высветлілася, што поле гэтае недалёка ад магістралі. Старшыня, пажылы, сур’ёзны
чалавек, недаўменна паглядзеў на Алеся. Але растлумачыў вадзіцелю, як ехаць.
І вось машына імчыць па пыльнай дарозе, абапал якой раскінуліся жытнёвыя палеткі. Неўзабаве Алесь убачыў
многа-многа васількоў.
– Стой! – гучней, чым трэба, крыкнуў ён вадзіцелю. – Спыніся!
Выскачыў, стаў хуценька рваць. Назбіраўшы цэлы букет, ён загарнуў яго ў газету, беражліва паклаў на задняе
сядзенне машыны.
Пасля работы Алесь бягом кінуўся да таго месца, дзе яго заўсёды чакала Ларыса. Сёння, ён ведаў, яе не будзе, бо
ўчора вельмі пакрыўдзіў каханую, і тая сказала, што яны больш не сустрэнуцца.
Ён кахаў яе. Кахаў даўно, моцна, страсна…
Не звяртаючы ўвагі на прахожых, Алесь з васількамі ў руцэ бег па вуліцы. Раптам ён заўважыў, што насустрач яму
ідзе… Ларыса. Яна ўбачыла яго, твар яе заззяў радасцю, як дзве зоркі, свяціліся яе незвычайныя вочы…

37

П

Сюрпрыз

ераступіўшы парог сваёй хаты, Вера здзіўлена
азірнулася: кругом было чыста і ўтульна. Свежавымытая падлога. Поўны парадак на кухні,
на стале вячэра.
“Няўжо Таня прыехала? – мільгнула думка. – Дык
наўрад жа, усяго два дні, як паехала з малым, рабочыя
дні зараз, у адпачынку пабыла ўжо…”
Яшчэ больш здзівілася жанчына, калі ў сенцах убачыла
даёнку з малаком, а ў хляве – карову і сытага парсюка, побач з ім было карыта з недаедзеным цестам. І куры ўжо
зачынены ў хлеўчыку.
– Сапраўдная казка, – не ўтрымалася Вера. – І як дарэчы.
Сёння, як ніколі, стамілася Вера на рабоце, бо час быў
гарачы – жніво, працы на таку хоць адбаўляй. Дык яна

і падгаварыла сябровак – такіх жа жанчын перадпенсійнага
ўзросту – папрацаваць у дзве змены.
Зноў зайшла ў хату, стала пераапранацца. Раптам дзверы расчыніліся, і са ззяючым тварам увайшоў Сцёпа, яе
муж. У руках ён трымаў вялізны букет кветак.
– Ну, віншую… – нібы саромеючыся, прамовіў ён
і падаў кветкі Веры.
“З чым?” – ледзь не вырвалася ў той, бо дзень яе нара
джэння яшчэ не скора, свята 8 Сакавіка таксама. Але зірнула
на сцяну, дзе вісеў каляндар. Ён паказваў дваццаць першае
жніўня – дзень яе нараджэння. Спачатку яна разгубілася,
але ўспомніла, што гэта ж унук, які быў у гасцях, тайком ад
дзеда адарваў некалькі лішніх лісткоў календара…
Вера ўзяла букет і сардэчна пацалавала Сцяпана. Сэрца
яе напоўнілася ўдзячнасцю.

Рэцэпт для пахудзення
Гумарэска

З самай раніцы наш аддзел гудзеў, як пчаліны рой у
спякотны дзень.
– Ой, дзяўчаткі! – радасна расказвала эканаміст Інэса
Данілаўна. – Такога рэцэпта вы яшчэ не ведаеце. Напісана,
што за месяц можна лёгенька, не напружваючыся, скінуць
больш за 5 кг! Акрамя таго, умацоўваецца імунітэт,
павышаюцца абарончыя здольнасці арганізма супраць
інфекцыйных захворванняў. Цуд!
Інэса Данілаўна хуценька зрабіла на ксераксе
некалькі копій і пачала раздаваць жадаючым. Нам
з Мікалаем Кірылавічам, маім калегам і таксама
інжынерам, рэцэпта не дасталося, але ён нам і не быў
патрэбен. А дзяўчаты і замужнія жанчыны з нашага
аддзела дамовіліся худзець калектыўна.
Сталі заварваць і піць імбірны чай. Хтосьці
прынёс з дому вялізны тэрмас, а Інэса Данілаўна
рыхтуе лячэбны адвар. П’юць яго жанчыны амаль
праз кожную гадзіну: чым часцей прымаеш, тым
большы эфект. А ўсім жа хочацца менавіта эфекту!
П’юць дружна, па ўказанай норме. Па добрай
завядзёнцы ў аддзеле, да цудадзейнага эліксіру
жанчыны прыносяць што-небудзь новенькае
і смачнае: то пірожнае, то булачкі з макам, то
пончыкі, то піражкі хатняй выпечкі…
Трэба адзначыць, што смак імбірнага чаю для
пахудзення спадабаўся ўсім. Цяпер гэты вопыт
пераймаюць іншыя аддзелы і ўпраўленні нашай
арганізацыі.

А жанчыны з нецярпеннем чакаюць канца месяца,
калі яны будуць узважвацца. Мы з Мікалаем Кірылавічам
нават не сумняваемся, што вынікі такога напружанага
пахудзення будуць ашаламляльныя...
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Серафіма Бестава
Поўня

***

Не хавайся, поўнечка, за хмары,
Смела пасвяці ў маё ваконца.
Хай ў душы маёй прачнуцца мары,
Светлыя, як веснавое сонца.
І разбудзяць хай мае надзеі,
І з вачэй маіх прагоняць смутак:
Што раблю я – вецер не развее,
Будзе маё слоўца тут пачутым.

Мая душа, ты зацугляна
Сярод гэтых камяніц.
Дык пакліч мяне ты, ранак,
Да рачулкі, да крыніц!
Там над галавой ускіну
Перавясла сваіх рук,
Там салодкую слязіну
Падару табе, жаўрук.
Там паслухаю салоўку
У вясёлкавай цішы,
Перакінемся з ім слоўкам
Тым, што выспела ў душы.
Усміхнуся васілёчку,
На рамонках пагадаю,
Там злаўлю я матылёчка
І ў далонях палюляю.
Там пап,ю з нябес сінечы,
Верш згадаю пра любоў.
Буду там, пакуль мой вечар
Не пашле мяне дамоў.

Роздум
Яркія сонечныя высі,
Які цудоўны, цёплы май!
А ты, зязюля, не скупіся
Гадкоў паболей накувай.
Каб я паспела наглядзецца
На ўсё,што люба майму сэрцу.
Каб я паспела надзівіцца
Рачулкай нашай і крыніцай.
Каб я наслухацца паспела
У полі жаўруковых спеваў.
Каб надзівіцца я паспела,
Дзе шоўк-трава, дзе мурагі.
Каб добрай справаю сумела
Сплаціць усе свае даўгі.

Роднае поле
Ах ты, роднае поле:
Васілёчкі, рамонкі.
Напрарочце мне долю
З песняй светлаю, звонкаю!
Каб не ведаць адчаю,
Каб не ведаць нягод.
Каб спяваў гэту песню
Мой славуты народ.
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Аркадзь Жураўлёў

Рамонкавы накцюрн

С

Лірычная навела

таяў самы поўдзень спякотнага лета. Бязмежна лёгкі
і ясны дзень. Высока паднялося зыркае сонца на чыстым і бяздонным небе. А ля возера адна харашыня
і прахалода. Душэўнае супакаенне. Як заўсёды, лісты вербалозу
сталі маўклівымі спадарожнікамі. Яны слухаюцца свавольніка
ветру, які то падштурхне іх, то прыўзніме на бліскучым люстэрку,
каб гурмой пракаціцца на грэбні хвалі.
У гэтае імгненне яны былі вялікімі, дужымі і неразлучнымі.
Ты стаяла ля маладога кусціка вербалозу і, усміхаючыся, аб
чымсьці натхнёна размаўляла з лісцем. Можа, распавядала пра
багацце бароў, раздолле палёў, чысціню і празрыстасць азёр і
рэк Бацькаўшчыны ці пра бярозкі ў карункавых празрыстых
блузачках ды водар нашага з табою бярозавага гаю? А можа, пра
рамонкавае поле ўзбоч яго? Ці пра звонкую цішыню: толькі прыляжаш на рознакаляровы дыван, прыкрыўшы вейкі – пачуеш,
як шэпчуцца старыя, але гонкія сосны ды елкі і раз-пораз падаюць, кружляючы, бронзавыя шылкі хвоі. А можа, ты распавяла
пра знаёмыя нам маладзенькія вербалозінкі, што глядзяць-не
наглядзяцца ў воднае люстэрка? Быццам тыя модніцы, усё расчэсваюць свае доўгія шаўкавістыя галінкі-валасы…
Я назіраў, як ты забаўляешся з блакітна-зеленаватымі
хвалямі, і яны беражліва падтрымліваюць цябе на сваіх дужых
руках. Я глядзеў на цябе з такой пажадай...
Ты выйшла на бераг, і па спіне, і па грудзях тваіх пругкіх
сцякалі русявыя валасы. Ты ўсміхалася. Зваблівае цела,
быццам срэбнай расою, было абсыпана кропелькамі сонца.
Мяккія хвалі лізалі твае прыгожыя загарэлыя ногі.
Ты глядзела ўдалеч і ўсміхалася. Мабыць, параўноўвала
тыя бязважкія, белагрывыя хвалі з гоманам родных палеткаў,
дзе лашчыць сэрца, цешыць вока жніўны колос. Але яны,
тыя бязладныя хвалі, не разумелі тваіх мараў. Яны мкнуліся
дацягнуцца да твайго валошкавага празрыстага сарафанчыка
і казыталі твае ножкі. А, мабыць, таму і не разумелі, што ты
не звяртала на гэтыя іх забавы сваёй увагі, калі ўпершыню
заўважыла, як нараджаецца, лашчачы сэрца і цешачы зрок,
аблачынка, якая там, удалечы, павольна адрываецца ад небакраю, каб доўга падарожнічаць увысі? Пройдзе час – і яна
злучыцца з такімі ж спадарожнікамі, каб сабраць навальніцу і
ўпасці на разамлелую зямлю кроплямі доўгачаканага дажджу.
Я бачыў, як увішныя хвалі імгненна цыруюць твае сляды
на жоўта-белым пяску. І я хваляваўся. Хваляваўся, што не
паспеў пагаварыць з табою, не паспеў сказаць, што не толькі
памятаю, а штодня мару пра сустрэчу.
Нарэшце я рашыўся і сказаў табе ўсё, што сабралася ў маёй
маладой хлапечай душы. Як начамі прачынаюся ад казытання
тваіх вуснаў, ад тваёй усмешкі, што твае блакітна-прамяністыя
вочы паўсюды сочуць за мною.
Учора азёрныя хвалі разразала бліскучая і лёгкая, бы казачная пушынка, маторная лодка. Можа, са Свіры ці Нарачы.
У ёй я ўбачыў дзяўчыну. Яна глядзела на мяне знаёмымі мне

вачыма, і абнадзейлівая ўсмешка на яе твары таксама была
падобна да тваёй. І я спытаў: “ Ці не ты па начах напяваеш
знаёмыя мелодыі на верандзе суседняга дома?” Але пытанне павісла ў паветры. І чуўся толькі твой зманліва-казачны
смех…
Два дні мы былі п’янымі ад шчасця. Твае пяшчотныя словы «адзіны, каханы» абуджалі ўва мне палкія пачуцці. Я штораз з заміраннем сэрца слухаў іх. Тыя дні былі для нас адным
імгненнем. І мы не верылі ў тое. Быццам прайшла вечнасць.
Закрываю вочы і бачу цябе сярод гарадской мітусні. Бачу,
як уздрыгваюць доўгія пушыстыя вейкі твае, а з кудзеркамі
валасоў тваіх забаўляецца гарэзнік-вятрыска, абдымаючы
і лашчачы тваю бронзавую шыйку. Бачу ўсё тыя ж вочы, у
якіх непаразуменне і надзея – зараз штосьці адбудзецца неверагоднае, і ты будзеш побач…
І навошта прыдумалі тыя цягнікі, што адвозяць людзей
удалеч?
Чакаў сустрэчы з табою. Днямі прыязджаў у твой горад
і нават знайшоў твой дом сярод шматлікіх шэрых і кідкіх
хмарачосаў. Калі націснуў гузік званка, слухаў, як яго мелодыя
кліча цябе. І ў яго голасе нецярпенне і надзея, боль і адчай.
Я адышоў да акна, разважаў. Затым зноў і зноў клікаў цябе. У
адказ чуў пошчак хваляў. А ты ўсё не ішла. Я пільна ўглядаўся ўдалеч,
у нашую загадкавую і таямнічую, хутчэй у рамантычную, будучыню, у тайну для дваіх. А трэці заўжды лішні, зларадна нашэптваў :
«Адышло, адбуяла тваё шчасце...»
Спрачаўся з трэцім лішнім, з розумам сваім. Даказваў яму,
што ён памыляецца ў чысціні і вернасці тваёй.
Кожны дзень чакаў ад цябе вестачкі. Спадзяваўся на цуд –
раптам зазвоніць тэлефон, і я пачую твой усхваляваны голас: «Каханы мой, прывітанне! Гэта я. Я тут, побач». Але ты
не тэлефануеш і тым больш лістоў не пішаш. У каторы раз
адкружлялі чаромхавыя і тапалёвыя завірухі і шчодры колас
аддаў людзям цяпло і смак свайго зерня.
І сумна я так засынаю,
І добра мне, мроячы, спаць...
Кахаю цябе? Я не знаю,
І ўсё-ткі кахаю, відаць.
… А вось і ты! І мы зноўку захоплены адно адным. І наноў
пачынаем саромецца сябе. І няхай гэта нетыпова для нашага
хуткацечнага веку, затое мы пранеслі чысціню і шчырасць
кахання.
І я працягваю дарыць табе букецікі палявык кветак,
рамонкаў ды валошак. І той букецік сонцаў, бы нясцерпны
блакітна-жоўта-белы аксаміт, гаворыць без слоў. Іх зіхоткія
пялёсткі, быццам птушкі ў вырай, ляцяць насустрач нашаму
пачуццю.
Ляцяць рамонкавым накцюрнам.

Лiпеньскi сшытак

40

Алеся Русак
Старый сад

Колыбельная

Дремлет сад, убаюканный ветром,
В колыбели из трав и цветов.
Серебрятся промокшие ветви –
То не старость, а мудрость веков.
Улетели года вереницей,
Отшумели, листвой шелестя.
Что тебе в эту пору приснится,
может, молодость снова твоя?
Те тропинки давно позабыты,
что нас в юность когда-то вели.
И травою густою увиты
обветшалых деревьев стволы.
Не касается крон твоих цветом
даже нежное пламя весны.
И срываются с сомкнутых веток
лишь видения ночи да сны.
Но светлы эти хрупкие тени:
дремлет сад в синеокой тиши,
и струится свет невечерний
серебристым сияньем души.

Ночь опрокинула Млечную тишь,
месяц качнулся на медных волнах.
Что тебе снится сегодня, малыш?
Что тебе грезится в сказочных снах?
Сколько рассыпало небо даров!
Над колыбелькою звёздочки светят.
Нет сокровенней на свете миров
тех, что во снах открываются детям.
Замерла ночь и стоит не дыша,
ветер играет на тоненькой флейте.
Тихо баюкает сон малыша
самая сладкая песня на свете!

Летний вечер
Летний день, натомленный и жаркий,
вслед за горизонтом ускакал.
Кроха-месяц солнечным огарком
выглянул из синих одеял.
Ходит-бродит вечер желтоокий,
травы расстелили простыню,
И скирда соломы тёплым боком
привалилась к старому плетню.
Клювом в перья тёплые зарывшись,
задремали аисты в гнезде.
Только кот, гуляющий по крыше,
не подвластен сладкой дремоте.
И над всем – над тихою лощиной,
лесом-великаном, над рекой –
из большого лунного кувшина
звёздное струится молоко.

Слово
Как много слов таится в тишине!..
И иногда, с собой наедине,
мы видим очертанья их и слышим
звучанье слов, пока ещё немых,
зачатых в сердце слов, но не рождённых
и ни во что пока не облачённых.
Слов или мыслей? Или чувств живых?
Во что облечь? То к сердцу льнут шелка,
то рубище в своей суровой правде.
Младенца лепет, шёпот старика –
что возвестят и утаят во взгляде?
И слово – меч, пронзивший сонмы туч,
дарующий спасение и силу,
и слово – едкой боли острый луч,
упавший на холодную могилу.
Ты слову изречённому не верь,
его сполна мы сами наградили
и радостью, и болью от потерь,
и ранили мы словом, и лечили.
Слова святы, когда святая суть
из чистого источника струится.
«В начале было Слово» – не забудь,
слов отпуская в небо вереницу.
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Тамара Філімонава
Восень

Унучкам

Восень ціха мяне вітае,
Сцеле лісцяў прыгожы дыван,
Задуменнем сваім кранае,
Летам бабіным зводзіць у зман.

Весялушкі-рагатушкі,
Ўнучкі слаўныя мае,
Як жа мне вас, шчабятушкі,
Часам побач не стае!

Мы сяброўкі з табою, восень!
Мне да твару і фарбы твае,
Мы нічога з табой не просім,
Нам, што маем, заўсёды стае.

Крылы мела б, паляцела
Хоць на край зямлі да вас,
З вамі б песеньку я спела,
Павяла б у першы клас.

Памаўчым у цішы на пару,
Пратрымаемся да халадоў,
Нам ніколі не страціць мары,
Што праз год мы сустрэнемся зноў.

Час ідзе, імгненні мчацца,
Я гады свае лічу…
Ў вашай памяці застацца –
Толькі гэтага хачу.

Першыя сняжынкі

Адзіноцтва

Восень з мокрымі вачыма
Саступае месца сцюжы,
І сняжынкі – незлічымы –
Нада мной спагадна кружаць.

Ах, адзіноцтва:
Патухлыя вочы,
Стукае болем
Пякучым бяда,
Цяжка і крыўдна.
Бяссонныя ночы,
Дні – не жыццё, а нуда!

Ім далоні падстаўляю –
Паглядзець на іх узоры.
Таямнічасць ці пазнаю
Іх з нябеснае прасторы?
Вось сняжынку я злавіла,
Ў адзіноце што злятала,
Толькі ёй цяпло не міла –
І яна слязінкай стала.
Я няздольна запаволіць
Час – і госці прападаюць;
Каб паплакацца са мною,
У далоні зноў злятаюць…

У адзіноцтва
Увага – як госця:
Кожны званок –
Паратунак старых.
Нешта сказаць, пэўна,
Хоча ім хтосьці –
Ён не забыўся пра іх…
У маладосці –
Не тое турбуе.
Хутка імчацца
Па лёсе гады...
Старасць прыйшла –
І ўжо дні не віруюць:
Шклянку б падалі вады.

Лiпеньскi сшытак

42

Галіна Пшонік

Н

Чужыя крылцы
Прытча

аяда (калі хто не ведае, так называецца лічынка
страказы) павольна ўсплыла з глеістага дна
лясной сажалкі і паважна ўладкавалася на
прыбярэжным карчы. Амаль тут жа абалонка на яе спінцы
трэснула, і адтуль паказалася пяшчотная маладзенькая
страказа.
Нованароджаная не надта ўпэўнена ступіла на
вільготную паверхню карча і з цікаўнасцю зірнула на
навакольны свет. Шматлікае і шматаблічнае спадарства
сажалкі безупынна рухалася, гаманіла, радавалася жыццю.
Страказе вельмі, вельмі захацелася спадабацца гэтаму
спадарству. Тут яна прыкмеціла буйную кроплю вады, што
ўтрымліваў у сваёй лагчынцы шырокі бліскучы ліст побач

з карчом. Кропля адлюстроўвала вялізныя яркія вочы,
доўгае стройнае тулаўка, чатыры празрыстыя з блакітным
адлівам крылцы.
– О, гэтая прыгажуня – я! – захоплена ўсклікнула
страказа.
Яна ўжо збіралася ўзмахнуць сваімі цудоўнымі
крылцамі, як побач з ёй на корч апусціліся чатыры мухі.
– Ну ж-жа і крылцы! – грэбліва прагула самая вялікая.
– Аж-жно чатыры, і такія доўгія! – няўхвальна
адгукнулася другая муха.
– Няўж-жо ж-ж не ведае, што цяпер у модзе міні?! –
хорам абурыліся астатнія дзве.
Страказа з жахам зразумела, што гаворка – пра яе.
– Прабачце, спадарыні, я зусім нядаўна з’явілася на
вашай цудоўнай сажалцы і пакуль не ведаю, дзе ўзяць
модныя крылцы, – збянтэжана звярнулася яна да суседак
па карчы.
– Паспрабуй папрасіць у мухі-кладаўшчыцы, – мо,
крышачку і ганарліва, але досыць спагадліва прагула
самая вялікая муха. І нават параіла:
– А каб не адмовіла, падары ёй салодкую ягаду.
Знайшла страказа ў лесе салодкую ягаду, паляцела да
мухі-кладаўшчыцы. Прыляцела і просіць:
– Муха-кладаўшчыца, дазволь падарыць табе салодкую
ягаду, дай мне мушыныя крылцы.
Здзівілася муха-кладаўшчыца, але надта ўжо
спакуслівы выгляд у салодкай ягады. Выбрала ў куфры
хаця і не самую лепшую, ды і не горшую пару мушыных
крылцаў, дала страказе. А сама тут жа апусціла свой
хабаток у салодкую мякаць.
Прыляцела страказа на знаёмы корч і – хутчэй
пераапранаць крылцы. Паглядзелася ў кроплю на суседнім
лісце – па праўдзе сказаць, трошкі куртатым падаўся
маладзенькай модніцы новы ўбор. Але ж так карцела ёй
спадабацца спадарству сажалкі! Распрастала, як магла, два
мушыныя крылцы. Старыя ж чатыры хацела выкінуць у
ваду, але ў апошні момант, на ўсялякі выпадак, засунула
ў шчыліну на канцы карча.
Ужо наважылася выпрабоўваць атрыманую амуніцыю
ў палёце, як пачула дзесьці ў сябе над галавой:
– Падаецца мне, штосьці з ёй не так…
– Яшчэ б! На такім доўгім тулаве без камізэлькі
крылцы-міні проста смешныя!
Страказа сарамліва апусціла свае новыя крылцы –
зноў, значыць, не ўдалося дагадзіць густам насельнікаў
сажалкі. Яе вялікія вочы адразу знайшлі на высокай
галіне прыбярэжнага дрэва дзвюх пчол у жоўта-чорных
камізэльках.
– Шаноўныя, я ахвотна ўбралася б у такую гожую
аксамітавую камізэльку, як і ў вас,– прастадушна
прызналася страказа, – але проста не ведаю, дзе яе
здабыць.
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– Магчыма, пчала-кладаўшчыца і згадзіцца даць табе
адну... – не надта ўпэўнена прагула большая з пчол.
– Асабліва калі ты прынясеш ёй свежую сакавітую
кветку, – спагадліва парэкамендавала меншая.
Знайшла страказа ў лесе свежую сакавітую кветку,
паляцела – хаця ўжо і не так спрытна, як на уласных
крылцах, – да пчалы-кладаўшчыцы. Прыляцела і просіць:
– Пчала-кладаўшчыца, дазволь мне падарыць табе
свежую сакавітую кветку, дай мне пчаліную жоўта-чорную
камізэльку.
Здзівілася пчала-кладаўшчыца, але такая апетытная
свежая кветка! Зняла з вешалкі элегантную жоўта-чорную
камізэльку, працягнула страказе. А сама – усмоктваць
зобікам смачны нектар з вітаміннага падарунка.
Вярнулася страказа на свой корч і адразу ж –
прымяраць пчаліную камізэльку. Зірнула ў кроплю – ці
то лепш, ці то…
– Які сорам! – прагуло ў паветры, як ёй падалося, над
усёй сажалкай. – Камізэльку-у насу-унула, а на ку-уртку
забылася!
І прама з паветра на корч – ледзь-ледзь не на галаву
страказе – цяжка плюхнуўся агромністы хрушч. Ён
асуджальна зашавяліў вусамі і строга прыўзняў бліскучыя
карычневыя надкрылы.
– Прабачце, калі ласка, маю няўмеласць, спадар хрушч.
Але мне ніхто не давёў, дзе ўзяць такую файную дыхтоўную
куртку, як у вас, – вінавата растлумачыла страказа.
– У-усяму ву-учы вас, няўмек, – буркліва, але ўжо
больш паблажліва прагуў хрушч і ўпэўнена загадаў:
– Тэрмінова зрывай некалькі маладых пяшчотных
лістоў і кіруй да хру-ушча-кладаўшчыка.
Сарвала страказа ажно пяць маладых пяшчотных
лісткоў – так ужо марыла спадабацца спадарству сажалкі!
Пастаралася ўдыхнуць больш паветра – цеснаватай усё ж
аказалася пчаліная камізэлька – і паляцела да хрушчакладаўшчыка. Прыляцела і просіць:

– Хрушч-кладаўшчык, дазволь падарыць табе гэтыя
маладыя пяшчотныя лісткі, дай мне бліскучую жучыную
куртку!
Здзівіўся хрушч-кладаўшчык, але маладыя пяшчотныя
лісткі так і вабілі сваёй бездакорнай пажыўнасцю!
Выцягнуў з дубовай шафы крыху паношаную хрушчовую
куртку і ўручыў страказе. А сам са смакам адкусіў вялізны
зялёны кавалак ад самага буйнога ліста.
Стомленая, але па-ранейшаму ўпартая ў сваім імкненні
заваяваць прыхільнасць спадарства сажалкі, апусцілася
страказа на прыбярэжны корч. Адпачыла крыху і пачала
прымацоўваць цвёрды жучыны строй. Намучылася –
жах, але ж прымацавала! Засталося толькі як мага больш
грацыёзна ўзляцець ў паветра. Намагаецца, намагаецца з
усяе моцы, а ўзляцець аніяк не можа.
Разгубілася страказа. Задумалася. А як задумалася,
то і прыгадала пра свае ўласныя, прыхаваныя на ўсялякі
выпадак, крылцы. Дапаўзла ледзь-ледзь пад цяжарам
чужога строю да краю карча, выцягнула са шчыліны
чатыры празрыстыя, з блакітным адлівам крылцы. Зняла і
хрушчовую куртку, і пчаліную камізэльку, і мушынае міні.
Прымацавала ўласныя крылцы, страказіныя.
І так лёгка адразу стала страказе – і трымацца на
слізкай паверхні карча, і дыхаць, і… І – ляцець! Так лёгка,
што не заўважыла, як прамінула і лясную сажалку, і сам
лес, і поле.
Спынілася страказа толькі на ўтульнай выспе
пасярод вялікага возера. Прысела на высокі квітнеючы
куст, азірнулася, здзівілася неагляднасці абшараў.
Атрымліваецца, свет – гэта не толькі спадарства лясной
сажалкі? І хіба ж даляцець было так далёка на чужых
крылцах?!
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Ала Швайко
***

Вясновыя чары

Сакавік

Дзе жыву я? У кропцы Сусвету,
Што здавён людцы «Полацк»
			
завуць.
Тут зямля прыгажосцю сагрэта,
Тут крыніцы, натхняючы, б’юць.

Як толькі з вясновымі чарамі
Зліваецца водар садоў,
Паэткі з лірычнымі тварамі
Скідаюць дзясятак гадоў.

Яшчэ даволі снегу каля хаты,
Яшчэ паўночны вецер шчыпле
			
нос,
Яшчэ начамі плот, крыху гарбаты,
Па дошцы пералічвае мароз,

Тут спляліся і цуды, і казкі,
І трагедыі колішніх дзён,
Радасць шчырая з Божае ласкі
І суровы адчайны праклён...
А зямелька у нас тут святая –
Зноў ад Спаса гамоняць званы,
На пагорку Сафійка ўзлятае
Над паблажлівай хваляй Дзвіны.
На свой горад, на нас пазірае
Еўфрасіння з высокіх нябёс –
Пэўна, Полацку шчасця жадае,
Каб былую ён веліч узнёс.

Натхненне у іх прачынаецца
З-пад гнёту суровай зімы.
З натхнення ж усё пачынаецца
На гэтай цудоўнай Зямлі.
Напішуць яны вершы ўзнёслыя,
Памножаць ўдвая кругагляд,
Не ходзяць, а лётаюць вёснамі,
З абноўленай існасцю ў лад.
А мне рамантычна і весела
Ў палоне сваіх небыліц.
Чаромха ў цянёчку развесіла
Духмяны настой завушніц.

Яшчэ бялеюць днём наўсцяж
			
палеткі,
І жаўрукоў над імі не чуваць,
Ўсё ж на прагалку узыходзяць
			
кветкі
І раўчукі ўсё весялей звіняць.
І дзе яшчэ учора вецер гушкаў
Галінкі пазаснежанай сасны,
Старанна так выводзіць
		
зелянушка
Пяшчотную мелодыю вясны.

Усмешка
Сонца ззяла птушкай залатою,
Бо яму куточак падабаўся,
Дзе паміж Дзвіной і Палатою
Сінявокі Полацк усміхаўся.
А усмешка шчырасцю свяціла,
Аздабляла навакольны ранак,
Трапятала, лашчыла, дзівіла,
Чаравала вочы палачанак.

Малюнак Алега КАРПОВІЧА.

Тут на ўскрайку зялёнай краіны
Салаўіныя песні гучаць,
А ў зямлі пахаваны руіны,
Што аб жорсткасці лютай
			
крычаць,
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Ала Іванова
Бабіна лета

Сямейны альбом

Гайдае восень сум на чарацінках,
Калматы чмель павольна засынае,
А лета бабіна у павуцінках
Свой баль паціху пачынае.
І запрашае так ласкава, шчыра,
Што ў шчасце зноў захочацца паверыць.
Яшчэ не адпускаюць гады ў вырай,
Мо, занава туды свой шлях адмерыць?

Калі закралася ў душу самота,
Ды і ўспаміны не даюць спакою,
Альбом сямейны са старымі фота
Якраз дарэчы будзе пад рукою.
Гартаючы мінулага старонкі,
Вярніцеся ў знаёмыя мясціны,
Дзе, абдымаючы рабіны гронкі,
На вас глядзіць чароўная дзяўчына.
У майскай квецені старая хата,
Над веснічкамі бэзу куст схіліўся –
Пад ім яшчэ жывыя маці, тата
І, быццам на імгненне, час спыніўся.
Ужо і нас змяняюць дзеці, унукі,
Але, узяўшы фотакарткі ў рукі,
Разгледзьце іх уважліва, павольна.
Пабачцеся з бацькамі і дзядамі –
На сэрцы пацяплее, знікне стома.
Жывая повязь з даўнімі гадамі –
Старэнькія сямейныя альбомы.

***
Аж да болю сціскаюцца скроні –
Перажытае мару забыць.
А яно прада мной на далоні
Зноў разгорнутай кнігай ляжыць.
Гэта лёсу дарога крутая,
Што вядзе ад вытокаў-крыніц,
На паўстанкі-ўспаміны вяртае,
Не мінаючы нават драбніц.
Дні, як лісце, час-вецер зрывае,
Я ж іду – свой адольваю шлях,
Бо жыву, пакуль памяць жывая,
Пакуль стукае сэрца ў грудзях.

Ольга Малышева
Мне ветер музыку принёс

Бабье лето

Мне ветер музыку принёс,
Она была какой-то странной,
Как будто из раскатов гроз,
Росы и капелек тумана.

Нас снова обмануло бабье лето
Своим теплом, и небом голубым,
И алыми полосками рассвета,
И паутинкой, лёгкой, словно дым.

Мне ветер музыку принёс,
И я понять её пыталась,
В ней слышалось дыханье звёзд,
Земли вечерняя усталость,
И шорох листьев, эха стон,
И шум дождя, и плач ребёнка,
И колокольный перезвон,
Звучащий, как струна, тихонько.
Мне ветер музыку принёс,
Она была такой печальной,
Как будто сотканной из слёз,
Разлук, тревог и ожиданий.
И звуки, словно запах роз,
Меня ласкали, обнимали.
Мне ветер музыку принёс
Хмельным дождём воспоминаний.

Прошедших лет – как будто не бывало!
Обласканная солнечным лучом,
Я верю в то, что осень не настала,
Она придёт, но как-нибудь потом.
А в зеркале – чужое отраженье
Усталой женщины с морщинками у глаз.
И хочется вымаливать прощенье,
Что с ней я так жестоко обошлась!
Вопросы остаются без ответа.
Я счастлива, свободна – я ЖИВУ!
Опять меня смутило бабье лето.
Я, как всегда, поверила ему.
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Ирина Фомина

У

Движение времени
(эссе)

личный паучок. Я не знакома с ним лично. Знакомств он избегает. Он просто ежедневно оставляет для меня в подарок свежесплетённую сеть
у чердачной лестницы.
Особенно хороша паутина на рассвете. В капельках росы отражаются первые солнечные лучи, преломляясь в оттенках света, они распадаются на радужный спектр. А повисший в паутине жёлтый
вишнёвый листок в этом ярком сиянии напоминает невесомую солнечную яхту, легко плывущую по росному течению.
Маленький трудяга каждый день плетёт свою картину. Он почти не заметен для глаз, ему не важно, что кто-то
каждый день разрушает его труд. Он просто делает своё дело.
Хотелось бы так же. Не паутину плести, нет. Незаметно делать своё дело, другим в радость – себе в удовольствие.

***
Длилось лето, длилось бесконечно.
Мне легко жилось в лесном краю...

Г

В. Солоухин.

оворят, у теории относительности Эйнштейна
сейчас очень много оппонентов. Не знаю. В науках не сильна. Только в моей жизни в основном
всё относительно. Недавно заметила, что даже скорость
времени зависит от места.
Движение времени в городе принципиально отличается от движения времени в деревне. Лично я в городе постоянно куда-то спешу и, как результат, ничего не успеваю.
Время в деревне. Оно словно замедляет свой темп.
Движется медленно, растягивается. Встаёшь с петухами,
ложишься с курами. Лучший отдых – смена работы. Успеваешь, как правило, не только то, что запланировал.
Соседи. В деревне с ними нельзя общаться лишь
приветствием. Уважить, расспросить, выслушать. Это
важно. Сало, жаренное на костре, по-прежнему вкуснее
любого шашлыка.

Л

Лес. Это вообще нечто стабильное. Словно вне времени.
Что-то из тех времён, «когда деревья были большими».
Воздух – дышать-не надышаться. И, несмотря на обилие
лесных тропинок и дорог, всё время чувствуешь себя
первооткрывателем. Кажется, в чащах никогда не ступала
нога человека.
Лесное озеро. Словно из сказки. Время вообще теряет
свою актуальность. На водную гладь могу смотреть часами.
Сейчас в мире набирает популярность slowlife – «медленная жизнь». Не думать о работе вне рабочего времени, не отвечать на телефонные звонки после работы, не
быть «жилеткой» для друзей и т. д. Очень верные постулаты. Правильные. Только не для меня. Я вижу в них
равнодушие, если хотите – безразличие.
Медленной жизни мне пока хватает несколько дней в
году, в родительском доме...

***

юди воруют время. Не мои люди – моё время.
Похоже, не только время. И здоровье тоже:
плохое настроение, головная боль, апатия –
это результат кражи. И это тоже о нём, о времени. Время,
которое можно провести с удовольствием, уходит на борьбу с головной болью.
Воруют по-разному. Телефонные разговоры, электронные письма, навязанные визиты.
Времени жалко. Всегда. Оно не ждёт. Оно уходит. Тиктак. Это не часы. Они лишь его отсчитывают. Оно не за-

висит от подсчёта. Оно зависит от того, с кем и как мы его
проводим. Хочется проводить с пользой. Проводить с теми,
с кем хочется проводить.
Надо прекратить кражи. Надо уметь это делать: говорить «нет». Я не умею. Сказать: «Не звоните, не пишите, не
надо приходить», – у меня не получается. Мне это мешает.
Иногда корректность воспринимается как согласие. Отсюда и потери. Дырки во времени. В моём времени много
дыр. Его украли не мои люди…

***

руг сужается. Круг общения. Постепенно и
незаметно. Люди уходят. Не из жизни вообще.
Из моей жизни. Реже пишут, лишь иногда
звонят, почти не приходят. Жалею ли я об этом? Частично.
«Мабыць, так i трэба…»
Взамен приходят другие. Не лучше и не хуже. Просто
другие. Иногда отношения выходят на другую стадию.
«Станьте моим идеальным читателем…» Предложение.
Стану. Может, не идеальным, но читателем у пишущего
артиста стану с удовольствием.
«Вы – проводник». Обо мне. Не впервые. Но публично
и вслух – особенно ценно. Проводником быть согласна.

И

Проводить «разумное, доброе, вечное…» Моё внутреннее
Я только «за!»
«Ты не умеешь себя подать». Не умею. И не стремлюсь.
Делать важнее, чем создать идеальный образ.
«Ты молодец! Смотрели всей семьёй! Захотелось приехать!» Не просто слова. Я знаю.
Меняется ракурс взгляда. На смену людям приходят
ощущения. Ощущения потери и пустоты. Заполнять случайностями не хочется. Заполнит жизнь. Вернёт на свои места?
Очень сомневаюсь. Игра в одни ворота не может быть выигрышной. Поэтому круг сужается. Постепенно и незаметно.
Только отчего же так больно в этом тесном узком кругу?..

***

ногда кажется: живу вне времени. Не только
сейчас, да года три уже. Живу не датами – картинками. Почки набухли, рябина покраснела,
листья осыпались...
С цифрами, в принципе, дружу, с календарём их не
очень соотношу. Иногда не всегда помню, какое сегодня
число, считая дни недели, по-прежнему в голове воображаю школьный дневник (это через тридцать лет после
школы!) Пару раз не замечала смены календарного месяца: спокойно и уверенно ездила в городском транспорте

по старому проездному. Сказать по правде, меня это абсолютно не напрягает.
Дни, как правило, запоминаю событиями, не датами.
Говорят: «Дни тянутся, а годы летят». У меня летит всё:
часы, дни, недели, месяцы... Лишь ночи иногда тянутся...
Хочется ли остановить время? Скорее нет, чем да. Есть
особенная прелесть в любом времени. Но ритм жизни чуть
замедлить иногда хочется, чтобы успевать замечать, как
«почки набухли, рябина покраснела, листья осыпались...».

К

***

П

***

лён за моим окном. Я сверяю по нему время. Он
меняется. Незаметно, постепенно. Всё толще
ствол, всё шире раскидывает руки-ветви, всё
выше тянется к небу. Он не часы, но, наблюдая за ним,
замечаю, что время движется. Уходит безвозвратно.
Нежные клейкие кленовые листья весной словно
обнадёживают, дарят призрачные шансы – хочется
строить планы, претворять их в жизнь, торопиться и не
останавливаться.
Притормозить и остановиться хочется позже, когда
кленовые листья покрываются слоем пыли, в воздухе стоит
невыносимая жара, и дворовые ребятишки прячутся в
густой унылой тени.
С приходом осени клён будто оживает: шелестит
кроной, раскрашивает листья, ловит ветвями колючие
дождевые капли. Он становится сильным и могучим,
сражается с ветром за каждый свой листок. И этот листок

рислушиваюсь. Ловлю звуки ночного дождя.
Они разные, но их ни с какими другими не
спутаешь. Отдельные капли барабанят по подоконнику, выстукивая дробь стаккато.
Я не просто слушаю дождь. Закрыв глаза, я представляю,
как осенний поток смывает и уносит проблемы вчерашнего
дня. Не самый удачный день сентября. День, который
так и хочется смыть и забыть. Если такое возможно.

словно хочет отблагодарить дерево, раскрашивается в
яркие, немыслимые цвета. Цвета меняются ежедневно.
Из ярко-жёлтых переходят в буро-красные. Постепенно
съёживаются и опадают. Листьев на дереве с каждым днём
всё меньше.
Вот в такой момент острее всего и ощущаешь: всё
временно. Всё, абсолютно всё подвержено изменениям.
Жизнь не стоит на месте. Часы тикают постоянно. Мы
можем этого не замечать, можем делать вид, что нас это
не касается, можем храбриться и хорохориться, но время…
его не остановить. Оно добавляет мимические морщины,
отнимает мечты и желания, забирает безвозвратно друзей.
У каждого свои ориентиры во времени. Для меня
старый клён за окном – образец больших земных часов.
Эти часы отсчитывают моё время. Время, большая половина которого осталась в прошлом.

Пожалуй, возможно, ведь всё проходит, пройдёт и это.
«Всё наладится». Всё наладится? Это не просто слова. Это
посыл в будущее.
На рассвете дождь закончится. Потеплеет в природе
и в отношениях, придут новые мысли, состоятся новые
встречи, напишутся новые стихи. А прямо сейчас этот
осенний мелодичный шум дождя убаюкает меня до утра.
Я прислушаюсь. Он шепчет: «Всё наладится».

Малюнак Алега КАРПОВІЧА.

К
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Татьяна Фёдорова

О

Ветер перемен

ни встретились случайно. Она вошла в метро, где
ехал он, и села рядом с ним. Лицо её было бледно
и некрасиво. Всё в ней было обычно и даже неприятно. Маленькая бледная женщина, словно упавшая
в этот мир с неба, как фрукт, выпавший из продуктовой
сумки… Фрукт или овощ… Скорее, овощ.
Сев рядом с ним, она искоса оглядела его лицо и, встретившись с ним взглядом, тут же отвернулась. Её глаза были
пустым ведром, на дне которого ещё не высохли три капельки океанской воды…. Тихие, жалкие слёзы. Что-то в её
взгляде пленило его уже старое сердце; поправив свой белый галстук, он коснулся её руки. Женщина вздрогнула…
– Как ваше имя?
– Катя,- не глядя на него, быстро ответила она.
– А куда вы едете?
– Я? Никуда... А вы? – в этот раз она обернулась и быстро глянула на него, словно из-под ресниц.
С минуту они помолчали, а потом она, взяв его за руку,
словно выдохнула то, что сказала.
–Никуда…. Это так прекрасно.
Он не нашёл ничего лучшего, чем просто улыбнутся ей
в ответ, но она тут же отвернулась, словно его улыбка была
противна ей. Не этого она ждала от него, ей была нужна
помощь, и он, поняв это, тихо и спокойно сказал.
– Я еду туда же, куда и вы... В никуда...
– Тогда нам с вами по пути, – на этот раз женщина
улыбнулась. Улыбка сделала её некрасивое лицо чистым
и приятным, на миг оно ожило и даже слегка порозовело.
– Как ваше имя? – оживившись, спросила женщина,
готовая для разговора.
Недолгое молчание, мужчина растерянно посмотрел
на свою страшненькую попутчицу и, мысленно представив
красивое лицо своей жены, быстро вставил:
– Можно я не буду называть его, пусть я буду для вас
случайным попутчиком?... Словно в романтичной повести
или в кино…
– Тогда я буду называть вас Ник... Это имя нравится
мне очень, а вам?
– Да, – он кивнул головой, и она улыбнулась вновь, обнажая свои ровные маленькие зубки. Они напоминали зубки шестилетнего ребёнка, прозрачные, словно молочные.
– Мне нравится ваша улыбка... Она необычная, тёплая,
как солнышко в мае. Есть в ней что-то такое неуловимое...
– Неуловимое?.. Это печаль! – она посмотрела в окно,
а потом, тяжело вздохнув, тихо спросила:
– Как имя вашей жены, Ник?
– С чего вы взяли, что я женат? – удивлённо спросил
Ник, пристально глядя ей в глаза.
– Её зовут Верой или Надеждой? – так же тихо спросила Катя.

Ник хотел солгать, сказать, что не женат, и переменить
тему разговора. Он уже мысленно проговорил про себя
ответ, который показался ему приземлённым, но вслух
сказал следующее:
– Оля, так её имя.
– Оля... А сын, у вас есть дети?
– Да, сын и две дочери... А у вас?
– Можно теперь я не буду отвечать на ваш вопрос? –
Катя внезапно закрыла глаза и со звуком втянула воздух
тонкими бледными ноздрями, а потом вдруг заговорила
очень быстро, точнее, затараторила.
– Моё детство было довольно счастливым, я мало плакала в детстве... Родители меня любили, наверное. Знаешь,
Ник, нелегко быть старшим ребёнком в семье... Нас было
шестеро: я и пятеро братьев... Отец мало уделял нам внимания, а я любила его, очень любила... – она замолчала и
опять отвернулась к окну.
Ник тоже молчал. Он не знал, стоит ли начинать говорить, потому что понимал, что Катя сказала ещё не всё и
это пауза нужна ей для того, чтобы собраться с мыслями.
Поэтому он молчал, мысленно гладя своей рукой спину
Кати, словно пытаясь утешить. Катя почему-то пожала
плечами, встряхнула головой и, повернувшись к нему,
спросила.
– Разве он не видел, как я его люблю?.. Глупо было
жить с родителями до двадцати пяти лет в одной квартире.
Я не знаю, почему не вышла замуж... Хотя… Скажи, Ник,
почему все мужчины выбирают лишь тех, кто похож на
куклу? – она задала ему вопрос, но не ждала на него ответа
или просто не хотела, чтобы он отвечал.
– Тем, кто некрасив, очень тяжело. Что говорить нам,
если даже красивые девушки очень одиноки... Что нужно
мужчине?... Не знаю… Скажи, твоя жена красива?
Ник снова потупился, прежде чем ответил.
– Да, очень красивая. И золотые глаза – словно листва
под ногами в осенние дни...
В это время поезд остановился, и Катя встала с места.
Ник молча проследовал за ней. Они вышли на безлюдной тихой и незнакомой улице. Всё вокруг было серое и
странное, такое же странное, как Катя. Всё это показалась Нику одной большой картиной, которую нарисовали
карандашом, и Катя была единым центром всего этого
огромного полотна. Эта серость и пугала, и завораживала
одновременно, всё было пропитано волшебством. И Ник
шёл за этим таинственным вдоль грязных витрин старых
магазинчиков, пиная пыль ногами и глядя в спину своей
новой знакомой. Они молчали довольно долгое время, и
это продлилось бы ещё неизвестно сколько, если бы Ник
не нарушил этой тишины, спросив.
– Что это за место?
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Такое бывает, бывает часто, и в этом никто не виноват. Порыв, нежданно нахлынувший, заглушает и убивает
стыд, давит на всё тело и кипит внутри тебя, словно лава в
жерле вулкана. Страсть не даёт времени на размышление,
и разум тухнет, как перегоревшая лампочка, и во главе
всего становится желание. Желание унять жар и затушить
его любовью, как водой.
После Катя смотрела на Ника робко и стыдливо, но
благодарностью, словно он осуществил её желание. Они
долго лежали на голой земле, держа друг друга за руки,
боясь встать и нарушить наступившую тишину. Тишину
сладкую и необыкновенную.
Через час, когда желание потухло и разум снова прорвался через заслонившую его пелену, Катя, надев своё
платье, строго сказала.
– Тебе пора домой... И мне пора... – она улыбнулась
уголками губ, словно извиняясь, и быстро завязала поясок
на талии. Её лицо опять стало грустным и некрасивым.
Та прелесть, которую увидел в нём Ник, исчезла куда-то,
спряталась в глубоко посаженных глазах или вовсе умерла
в них.
Ник не смел возражать, он молча встал и стал ждать
Катю. Но она не собиралась никуда уходить, уйти должен
был он.
– Иди всё прямо и прямо и выйдешь на перрон...
– А ты? – тихо спросил он.
– А я уже пришла... Ты бы мог остаться, если бы не
твоя жена... Хотя…. Даже тогда я не позволила бы тебе
быть рядом...
– Почему? Разве мы больше не увидимся?
– Нет. Я не хочу больше тебя видеть... Сейчас ты чужой
для меня, и поэтому я твоя... Но если мы встретимся ещё
раз, я буду знать тебя лучше, и тогда ты сделаешь мне
больно... Ты Ник, и больше мне ничего не нужно знать...
– Но разве то, что было...
– Любовь? – перебила она его. – Разве ты веришь в
любовь с первого взгляда? Это судьба, но не любовь. Чтобы
любить, нужно знать друг друга, а узнав, мы станем ненавидеть... Всё хорошо, ступай.
Она забрала у него свою руку, которую он нежно сжал
и, улыбнувшись, сказала.
– Сегодня с севера подул ветер перемен, теперь всё
будет хорошо... Иди, я хочу побыть с ним наедине...
Ник ушёл. Медленно он
двигался к той жизни, из которой ему чудом удалось вырваться на краткий миг. Долгое
время он вспоминал страшненькое личико Кати, её глазавёдра, тонкую талию и детскую
улыбку.
Через месяц он снова сидел в том же поезде, собираясь
вновь поехать в никуда… Но
как он ни силился, он не мог
понять, где та самая станция,
но которой ему следует сойти.
Вернувшись домой, он распахнул окно, и на него подул
чистый ветер, словно морской,
сладкий и солённый.
– Ветер перемен, – вслух
произнёс он, и в уголке его памяти красиво улыбнулась Катя.
Рисунок Нади РУШЕВОЙ.

– Я не знаю, и вы, следовательно, тоже... Значит, мы
приехали в никуда. Это здорово, не правда ли? Мы можем
дать этому месту своё название, и оно будет только наше, –
она истерично засмеялась, а потом, неожиданно замерев,
бросила: – Я хочу спросить, почему ты пошёл за мной?
– Я не знаю, – честно ответил Ник. – Что-то тянет меня
за тобой... Я бы остался в том вагоне, но потом бы жалел
об этом... Я иду за тобой и сам ругаю себя... Дома ждёт
меня семья, а я здесь... Нигде и рядом с тобой, с той, кого
знаю всего лишь час...
Катя улыбнулась и взяла Ника за руку.
– Может, это и к лучшему, что мы едва знаем друг друга... Чужие люди не ранят, как свои... Мы можем сделать
всё, что угодно, и не будем ничем друг другу обязаны...
Её некрасивое лицо в это миг преобразилось. Оно стало
таким наивно-детским и нежно-милым в эти секунды. Все
тайные желания её души отразились на белом полотне её
лица и вспыхнули в сизо-голубых глазах – в это момент
пустые вёдра наполнились радостью. Она смотрела на него
и что-то шептала одними губами. Что-то тайное, то, что
должно стать явью.
– Что ты подумаешь обо мне, если я попрошу поцеловать меня? – робко спросила она.
– Ничего. Я просто поцелую тебя.
– Тогда поцелуй, и пусть это будет нашим маленьким
секретом.
Ник быстро подошёл к ней, и, прижав к себе, поцеловал. Она была такой гибкой и послушной в эти минуты, а
он не мог остановиться. Сейчас Катя была кусочком пластилина, который можно мять в руках и лепить…. Лепить,
что угодно.
– Ты будешь первым мужчиной в моей жизни, тем,
кого я полюбила, увидев лишь раз. Только не уходи прямо
сейчас, не останавливайся...
Этот грех разнёсся по грязной улице. Залетел в дома
вместе с ветром, заглянул в подвалы в виде стона и долетел
до небес в виде невидимой нити. Всё в эту минуту замерло,
время остановилось, и они забыли обо всём. Им не было
стыдно, они не жалели и не винили друг друга, они не считали этот грех изменой, и им было всё равно, что каждый
думает о другом. Они просто любили друг друга, позволяя
другому всё то, что раньше считали запретным. Любили, словно век были знакомы, хоть и знали друг друга
час.

Лiпеньскi сшытак
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Віктар Хмарук
***

***

У нябёсы ўзлятаю,
У далечу гляджуся
І дарогай вяртаюся
Да сваёй Беларусі,
Дзе на крылах маленства
Я ў аблоках спазнаў
Родных зор верхавенства,
Дзе каханне спаткаў.

Ціхая музыка, чароўныя гукі,
Кранаюць клавішы жаночыя рукі.
Напоўнены свет жаданнем спазнання,
Цяплом далоней нашага спаткання.

***

Кружаць галаву рэчаісныя сны,
Боскае натхненне, подых вясны.
Вусны кранаю, пошапкам шапчу:
“Я цябе кахаю… Я цябе хачу…”

Ёсць тое, што звыш,
Што ўсцешвае вока:
Празрыстае раніцы ціш,
Блакітнага неба павалока.
Ёсць тое, што свята,
Што сэрца грэе:
Позірк, духмяная гарбата,
Травень пяшчотаю зелянее.
Ёсць тое, што шчасце,
Што нараджае каханне:
Еўхарыстыя – прычасце,
Двух душ паяднанне.
Ёсць тое, што звыш…

***
Наросхрыст жыву,
Дыхаю вольна,
Руйную мяжу,
Думаю свавольна…
Крыжык нашу,
Мурашку шкадую,
Даравання прашу,
Асабіста дарую…
Шаную свабоду,
Спачуваю бяздольным,
Вызнаю згоду,
Зайздрошчу неадольным…
Люблю і кахаю –
Жыццё пішу.
Наросхрыст пражываю –
Значыць, грашу…

Дождж за вакном, музыка восені,
Вочы заплюшчу – бездань просіні.
Душа няўмольна імкнецца лятаць,
Імгненні пяшчоты не адпускаць.

Кава астыла, прыйшла рэчаіснасць:
Я ў пакоі адзін – няўмольная існасць.
Вецер халодны выстудзіў хату,
З мрояў прагнаўшы нездабытую страту.

***
Колькі сустрэч нам даравана звыш
Ніхто не ведае… Ніхто не мае змогі
Каханне адагрэць, парушыць неба ціш,
Саступіўшы з наканаванае дарогі.
Колькі сустрэч загублена бестурботна…
Ніхто не скажа, навошта і чаму?
Восень дажджамі плача журботна,
Смугою адказваючы смутку свайму.
Колькі сустрэч абвеяна надзеяй…
Але каму патрэбна душы туга?
Шчасце не можа быць латарэяй.
Шчасця свайго ты сам слуга…

***
Адчуваю, як нябачна цьмею.
Бачу, як мой час бяжыць.
Маўчу, што чую, тое разумею.
Зноў і зноў спяшаюся жыць.
Студзеньскі вецер выстудзіў хату,
Ветранік не знаходзіць кірунку.
Сумна. П’ю халодную гарбату.
У думках шукаю паратунку.
Думкі надзей. Хвіліны адкрыцця.
Кола лёсу год за годам бяжыць.
Усё падуладна законам жыцця –
Толькі сам можаш долю змяніць.

Деловой блокнот

Как определить
натуральность мёда?
Часто при покупке мёда возникают сомнения в его
натуральности и качестве. Что важно знать и помнить,
чтобы правильно выбрать именно целительный полезный
продукт? Поясняет заведующий отделом гигиены
питания Минского областного центра эпидемиологии
и общественного здоровья Юрий ГУЗИК.
– Действительно, есть недобросовестные продавцы, которые,
чтобы продать побольше мёда и
заработать на этом, добавляют в
продукт различные примеси: падевый мёд, воду, фруктовые соки,
крахмальную, свекловичную или
кукурузную патоку, сахарный
сироп, инвертированный сахар,
усилители вкуса, сахарин, крахмал и др. Бывает даже, что в него
добавляют мел, песок. И здесь уже
речь не о том, что фальсифицированный мёд имеет низкое качество. Иногда он просто опасен как
продукт питания, и тем более как
лекарственное средство.

Чаще всего продаётся так называемый сахарный мёд, который отличается очень слабой
(мелкозернистой) кристаллизацией, имеет беловатый оттенок,
почти не имеет цветочного аромата, а пахнет старыми сотами. Вкус
такого мёда не имеет терпкости,
консистенция отличается клей
костью. Сахарный мёд не хранится, быстро закисает и совершенно
лишён лечебных свойств.
Для обнаружения примеси
песка пробу, взятую со дна банки, растворить в воде в пропорции
1:5 (раствор нефальсифицированного мёда должен быть слегка

мутным). После этого песок или
другие механические примеси выпадают в осадок. Примесь
мела обнаруживают добавлением
к пробе уксуса или кислоты. При
этом можно наблюдать вспенивание продукта.
Однако более детально определить натуральность мёда возможно только с помощью экспертизы в лабораторных условиях.

Чтобы не ошибиться при покупке мёда, необходимо запомнить некоторые способы
и признаки, помогающие определить его натуральность и наличие примесей:
  вкус натурального мёда сладкий и немного терпкий, но приятный; мёд должен вызывать лёгкое раздражение слизистой оболочки рта;
  доброкачественный мёд имеет приятный своеобразный аромат, который усилится, если его слегка
подогреть на водяной бане;
  жидким и слабовязким бывает свежевыкачанный
мёд, который начинает кристаллизоваться через
1-2 месяца;
  если в результате хранения мёд расслаивается с
образованием 2-х слоёв разной консистенции (снизу – засахаренный слой, сверху – сиропоподобный),
то это означает, что мёд недостаточно вызрел и содержит излишнее количество влаги. Такой мёд нельзя длительно хранить, потому что он может быстро
закиснуть;
  доброкачественный зрелый мёд кристаллизуется
плотно и равномерно;
  мёд может быть прозрачным и бесцветным (клеверный и акациевый), иметь светло-янтарный (ли-
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повый), янтарный (подсолнечниковый), тёмно-янтарный (гречишный), тёмный (падевый) цвета;
  о фальсификации мёда свидетельствует окрашивание 30%-ого водного раствора мёда при добавлении к нему нескольких капель йода (или раствора
люголя) в синий цвет, что говорит о примеси крахмала или муки. Эти продукты иногда добавляют,
чтобы имитировать кристаллизацию;
  добавление желатина (фальсификация вязкости)
выявляют закапыванием в 30%-й водный раствор
мёда 5-10 капель раствора танина 5%-ной концентрации. При этом образуются белые хлопья;
  примесь падевого мёда (падевый мёд получается
в том случае, когда пчёлы собирают медвяную росу
(падь), выступающую на листьях деревьев, а также
сладкие выделения некоторых насекомых) в цветочном определяют с помощью специальной пробы. Для
этого растворяют мёд (1:1) в дистиллированной воде,
добавляют 96%-й очищенный спирт ректификат (6 частей). Если при этом наблюдается помутнение раствора, значит, в цветочном мёде присутствует падевый.
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ВКУС ЖИЗНИ
СЕМЬЯ

Семейная
фотосессия
Все мы помним старые родительские фотоальбомы,
где на пожелтевших фото – красивые нарядные дети и взрослые,
замысловатые виньетки и необычный интерьер студии.
Сегодня семейная фотосессия опять в моде!
Как к ней подготовиться? Чего важно не упустить,
чтобы остались только хорошие воспоминания?
Гость редакции – фотограф и организатор
семейной TeddyStudio Екатерина СУСЛОВА.

Хрысціна ХІЛЬКО
Фота з сямейнага альбома
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Е

щё несколько лет назад,
когда я только занялась
фотографией, фотосессию заказывали в основном люди
творческих профессий – актёры,
шоумены, модели, политики. Для
них качественное профессиональное фото – визитная карточка, помогающая создать необходимый
имидж, известность, популярность.
Такие люди и сейчас наиболее частые гости в студиях, а некоторые
из них имеют личного фотографа,
который ведёт летопись их жизни.
Но сегодня всё чаще в студию приходят сделать фото для себя, на память, чтобы иметь в своём альбоме
красивые фотографии. Хорошее фото
поднимает самооценку и статус. Мы
с радостью и удовольствием показываем их знакомым, ведь на семейных
или дружеских вечеринках мы, как
правило, рассказываем о самых важных событиях жизни своей семьи,
дополняя рассказы фотографиями.
Конечно, результат фотосессии впечатляет друзей – ведь это не наспех,
неумело щёлкнутые картинки, а качественные, сделанные в дизайнерском
интерьере, с профессиональным светом, изображения.
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О

Наше чудо – дети!
чень люблю фотографировать мам с дочками. Наверное, потому, что для меня
это максимально близко: у меня самой две доченьки, и я отлично чувствую это состояние – быть мамой
девочек. Платья, бантики, игра с куклами или в салон красоты, чаепитие,
минуты нежности и близости – всё
это хочется максимально передать в
фотоистории. Кстати, следуя общемировым трендам, мы создали в студии несколько вариантов (на выбор)
чудесных family look для мам и дочек (яркие юбочки цвета «фуксия»,
жёлтенький family look, длинные
фатиновые нежно-розовые платья,
крылышки и др.).

К

роме того, фотосессия как семейное мероприятие вносит
разнообразие в вашу жизнь:
разве не интересно попробовать себя
в роли актёров и выстраивать домашние сценки под софитами и камерами? Вас это смущает? Напрасно, на
самом деле это очень весело и незабываемо!
Вы можете выбрать любой из
предложенных вариантов фотосессии, а я подскажу, как вам лучше
реализовать задуманное. Важно не
бояться экспериментировать, смеши-
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вать стили, образы, характеры. Вместе с фотографом вы будете режиссёром и стилистом, с его помощью вы
почувствуете себя моделью. Фотосессия научит вас правильно себя преподнести, подчеркнуть свои достоинства и скрыть недостатки.
Зачем нужна семейная фотосессия? Чтобы сохранить навсегда в
семейном альбоме первую улыбку,
первый шажок, тёплые объятия и запах летаJ. А потом открыть альбом и
окунуться в воспоминания, пережить
и почувствовать их снова и снова...

К

А для мальчиков специально для
детских съёмок есть свой реквиз
ит – якорь,
штурвал, флажки... Декор морской
фотозоны
придумала дизайнер Светлана
Медяло.
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огда у вас появляется ребёнок, вы хотите запечатлеть
каждый момент его жизни.
И здесь есть свои особенности. Фотосессию малышей до 1 года желательно проводить в рамках 1-1,5 часов, это
оптимальное время для таких деток,
ведь вскоре они начинают капризничать и плакать. 2-3-летние тоже
достаточно быстро устают, поэтому
им для перерыва желательно взять с
собой напитки, лёгкую еду (печенье,
фрукты).
Деткам обязательно нужно брать
свои любимые игрушки – они создают настроение малышам и помогают подзабыть о том, что они в чужом
помещении. Очень прошу родителей
не делать замечаний, не воспитывать
детей во время фотосессии вне зависимости от их поведения. Малышу
всё интересно в фотостудии, он берёт
расставленные в фотозоне какие-то
предметы. Но один родительский
окрик – и весёлый малыш начинает рыдать, замыкается и уже вряд ли
захочет пойти на контакт. Пусть ваш
ребёнок будет радостным и воспринимает фотосессию как игру!
Работать с малышами сложно, но
это всегда такой позитив! Детская фотосессия – не просто фото на память,
это особенные чувства, настроение,
атмосфера, эмоции.
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В

Вторая половинка

аш муж не понимает, в чём
заключается важность
фот ографии? Многие из
мужчин вообще не любят фотографироваться, думая, что это только
лишняя трата времени и денег. Действительно, сейчас, в эпоху цифровых технологий, мы и так слишком
часто щёлкаем себя и окружающий
мир. Однако есть моменты, воспоминания о которых со временем станут
для вас поистине бесценными! Например, дни рождения ваших детей.
Эти замечательные праздники можно
и нужно отметить семейной фотосессией. Отличный способ сохранить в
будущем сыну или дочери память об
их первых счастливых именинах. Воплотить в жизнь всё совсем несложно – в студии всегда есть красивый
детский интерьер, много шариков,
а вам понадобятся лишь тортик и хорошее настроение.
Желательно, чтобы оба родителя
принимали участие в фотосессии.
В этом случае фотограф сможет показать именно вашу историю, отразить
вашу любовь и привязанность друг к
другу – поверьте, результат получится для вас интересным. Важно только
не играть на камеру: отбросьте вымученные улыбки, будьте искренни
в своих чувствах, так же, как и ваши
дети, не обращайте особого внимания на фотографа, представьте, что
вы здесь, в дизайнерском интерьере,
просто семьёй (или друг с другом).
И тогда в каждом кадре будет Любовь.

О

В ожидании малыша
жидание малыша –
очень трепетный период в жизни каждой
семьи, особенно если это первый
ребёнок. Все девять месяцев будущие родители чувствуют и радость, и счастье, а иногда – волнение. Фотосъёмка беременных
сегодня популярна, это память
на долгие годы, а для будущей
мамы, кроме прочего, это возможность почувствовать себя
красивой и более уверенной.
В нашей студии мы помогаем
создать индивидуальный образ, делаем макияж и причёску
перед съёмкой. Вы стопроцентно счастливы и непередаваемо
милы!
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Выбор одежды для фотосессии.
Советую взять с собой несколько сочетающихся комплектов (особенно для детей). Главное
правило при выборе наряда – он не должен
привлекать к себе слишком большое внимание,
важнее ваши лицо, эмоции. Если полноватые
руки, плечи – желательно выбрать более закрытую одежду, чтобы не демонстрировать
проблемные участки. Не приветствуется тёмная
и пёстрая одежда, потому что первая сильно
подчёркивает все рельефы фигуры, а вторая
становится центральным пятном на фото. Хорошо смотрятся однотонные наряды сочных цветов, без рисунка, принтов и крупных надписей.
В семейной фотосессии предпочтительно,
чтобы одежда всех участников сочеталась по
цветовой гамме и стилю (не было бы контрастных цветовых решений или такого, что папа в
джинсах, а мама в вечернем платье).
При съёмке в TeddyStudio вам будет интересно самим выбирать и менять образы и макияж (каждая студия оснащена гримёрными
комнатами), а профессиональный свет гарантирует качество и в вечернее время, и в дождливый день. В неторопливом режиме смены
нарядов и корректировки макияжа семейная
фотосессия (совместные кадры с мужем и детьми) обычно занимает от 1 до 2-х часов. За это
время мы успеем снять 3-5 образов.
Макияж, укладка, услуги стилиста.
Всё это, предварительно оговорив, можно выполнить непосредственно в студии. Мастера,
с которыми я сотрудничаю, работают только с
профессиональной косметикой и имеют серьёзный опыт, знают, какой необходим результат.
Какой лучше сделать маникюр.
Всегда выгодно смотрится французский маникюр. Прозрачный или светлый лак – тоже
отличный выбор. Помните также, что педикюр
должен быть в той же цветовой гамме.

Когда более
десяти лет назад
я выходила замуж,
ничего подобного,
к сожалению, фотограф
мне не предложил,
и я не спросила. А ведь
съёмка утра невесты –
один из самых
трогательных
и нежных моментов
всей свадебной
церемонии.
Если ваш муж боится, что будет
бесполезен во время такой фотосессии, что будет только мешать и отвлекать, то это ошибочное мнение.
Рядом с любимым женщине, наоборот, легко и непринуждённо. К тому
же ей пригодится помощь близкого
человека, когда нужно будет переодеться: самые обычные действия
(например, снять сапоги) могут стать
проблемой во время беременности. И
в кадре рядом со своим мужчиной она
будет самая счастливая!

Фотографии, сделанные в период беременности, станут настоящим
подарком для вашего ребёнка. Увидев их, он узнает, что ещё до своего
рождения был окружён нежностью,
любовью и заботой мамы и папы.
Это может быть фотосессия в
кружевном пеньюаре (прокат есть в
студии), ванна с цветами (лепестки,
бутоны, фрукты) или ванна с добавлением в воду краски.
Интересны композиции с живыми цветами.
Каждое мгновение жизни
неповторимо и – увы – быстротечно… Недавно мне нужно было
найти фотографию примерно
3-летней давности. Я открыла
на компьютере свой семейный
архив. В итоге почти три часа
просидела с улыбкой на лице,
а в некоторые моменты и
со слезой умиления – просто
не могла оторваться от просмотра уже слегка забытого,
хотя и недавнего прошлого. Мои
девочки, такие маленькие и трогательные... Время летит очень
быстро, мы о многом забываем,
и только фото останавливает
мгновения навсегда, а мы, глядя
на фотографии, можем вернуться, как на машине времени, в тот
день и в то состояние, которое
запечатлел на них фотограф.
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ВКУС ЖИЗНИ
Д АЧА

Июль в народе прозвали макушкой лета. Древние германцы говорили о нём как о месяце
сена, а финны называют месяцем травы. И не только потому,
что в это время заготавливают
на зиму корм для домашнего
скота. На второй летний месяц
приходится пик сбора многих
лекарственных трав. Кто-то
отправляется за ними в поле,
на луг, а кто-то предпочитает
иметь аптекарский огород на
собственном участке.

Аптека

на грядке

Лолита АНИСОВЕЦ
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Г

рядка с лекарственными растениями наполняет воздух на
даче пьянящим ароматом разнотравья, заряжает энергией природы и, безусловно, украшает, придаёт
вашим стандартным соткам неповторимость.

На лугу хорошо,
а возле дома лучше

П

очему наряду с овощами и
ягодами стоит завести лекарственную грядку? Хотя
бы потому, что любое растение, выращенное своими руками, приносит
радость! Плюс к этому каждый цветок имеет свою красоту, а значит, добавит декоративности дачной зоне.
И вы будете уверены, что полезные
травы выросли не рядом с загазованной автострадой, а в экологически
чистом месте. Поэтому чай, заваренный с ними, будет особенно вкусным
и ароматным.

8

самых популярных
лекарственных трав

Ромашка
дно из самых актуальных лекарственных растений – ромашка аптечная (нивяник).
Однолетний представитель семейства Астровых имеет соцветия в виде корзинок
диаметром 1,6-2,5 см, которые обладают ярким и приятным запахом.
Ромашка неприхотлива, но всё же лучше растёт на солнце. Обожает полив, а вот переувлажнения совершенно не выносит. Зацветёт в конце июня и будет радовать золотистыми
головками с белыми лепестками вплоть до сентября.
В народных лечебниках и медицинской литературе ромашка описывается как противовоспалительное, обезболивающее и антиаллергическое средство. Её применяют при проблемах с пищеварением, зубной боли и незаживающих ранах. Эфирные масла, содержащиеся
в растении, помогают снять нервное напряжение, улучшают сон.

О

Эхинацея
хинацея пурпурная – многолетнее травянистое растение также из семейства Астровых (похожа на ромашку, только цвет другой). В зависимости от погоды, зацветает
в конце мая или начале июля, период цветения 60–75 дней. И всё это время над
соцветиями – пурпурно-фиолетовыми крупными корзинками – будут кружить пчёлы:
растение считается отличным медоносом.
Эхинацея пурпурная светолюбива, даже полутень переносит с трудом; зимостойка.
Предпочитает влажные плодородные почвы. Особого ухода не требует, живуча, как и ромашка аптечная. Прекрасно размножается семенами. Зацветает на второй год. В качестве
лекарственного сырья используют стебли, цветки, листья и корневища с корнями. Лечит
раны, ожоги, воспаления, выручит при укусах насекомых и даже змеи.

Э

Мята перечная
ноголетнее и очень холодостойкое растение, цветы сиреневые, похожи на колоски.
Мяту можно назвать скромницей, обладающей весьма ненавязчивой красотой.
Привлекательность ей придают обильная зелень и сильный, легко узнаваемый
аромат, которым растение обладает благодаря высокому содержанию ментола.
Мята перечная считается одним из древнейших лекарственных растений на Земле. Она
успокаивает, благотворно влияет на сердце, снимает тяжесть в желудке. Трава очень щедро
наделена витаминами А и С, марганцем.
Заваривая чёрный чай, обязательно добавьте несколько листочков мяты, и вы почувствуете себя лучше – бодрее и активнее. Используется мята и в кулинарии для приготовления
выпечки, охлаждающих напитков, мясных блюд. Одно из народных поверий гласит, что это
растение дарит энергию и притягивает деньги.
Размножается семенами и отростками взрослого растения. На одном месте может
прожить до 5 лет. Имейте в виду, что мята быстро и сильно разрастается и очень скоро
вытеснит с сопредельной территории другия растения.

М

Шалфей
алфей лекарственный -- полуодревесневший кустарник, до 70 см в высоту. Листья
серебристо-зелёные, цветёт в июне-июле сиреневыми, собранными в рыхлые колоски цветами. Аромат очень сильный, вкус горько-вяжущий. Содержит большое
количество эфирных масел и витаминов.
Ещё древние римляне избавлялись от множества болезней с помощью шалфея. Сегодня
отвар часто используют как дезинфицирующее средство при воспалительных процессах
горла. А ещё растение очень ценят кулинары.
На лекарственной грядке шалфей будет расти до 8 лет, хорошо размножается семенами.
Как и большинство лекарственных растений, любит свет и тепло, плохо переносит застой воды.
Благодаря чудесным голубым и сиреневым цветкам шалфей эффектно дополнит букет
из полевых или садовых цветов.

Ш
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Как собирать
и сушить травы

Н
Душица
ай с душицей – настоящее лакомство, причём целебное. Если на вашем участке
пока нет душицы, обязательно посадите! Растение красиво цветёт и привлекает
бабочек-крапивниц.
Используется в медицине очень широко, оказывает положительное воздействие на
желудок, печень, желчный пузырь. Настои употребляют при атонии кишечника, метеоризме, снижении аппетита, пониженной секреции желудочного сока, холециститах, также
душица облегчает состояние в климактерический период. Тёплый настой травы, принятый
на ночь при простуде, помогает хорошо пропотеть, а утром почувствовать себя здоровым.
Душица эффективно убивает микробы: в виде примочек и компрессов траву применяют при экземах, гнойничковых заболеваниях кожи. Если воспалены дёсны или мучает
стоматит, помогут полоскания и ингаляции с отваром душицы (при болезнях полости рта
можно просто пожевать чистые листочки).
А ещё душицу применяют при консервировании огурцов, томатов, кабачков, засолке
грибов. Её добавляют в компоты и морсы. Сухие пряные смеси из душицы придают неповторимый вкус и аромат супам, тушёному мясу и овощам.
Кстати, душица и орегано – одно и то же растение, ведь именно так по-итальянски
называется душица обыкновенная.

Ч

Календула
еприхотливый однолетник в народе называют ноготками. Ярко-оранжевые звёздочки будут гореть на вашем огороде до самых холодов.
Именно соцветия используют в лекарственных целях. В составе ноготков есть
каротиноиды (повышают иммунитет и являются природными антиоксидантами) и флавоноиды (обладают способностью уменьшать проницаемость и ломкость капилляров).
Отвар календулы применяют при заболеваниях горла, стоматитах как антисептическое,
противовоспалительное, спазмолитическое средство, при простуде им полощут горло.
Этот однолетник хорошо растёт на любой почве, но предпочитает солнечные места,
легко размножается самосевом.

Н

Девясил
ногда его называют диким подсолнечником, с ним любая цветочная композиция на
участке будет выглядеть привлекательной. Этот травянистый многолетник достигает
1,5 м в высоту; цветки жёлтые, язычковые и трубчатые, собраны в крупные корзинки, появляются в июле-августе. Как и остальные целебные травы, любит свет, тепло и воду.
Девясил оказывает отхаркивающее, противовоспалительное, антимикробное, желчегонное, мочегонное, тонизирующее действие, нормализует моторную и секреторную функции
различных отделов желудочно-кишечного тракта, лечит воспалительные процессы в желудке.

И

Зверобой
а Руси его называли травой от 99 болезней. Когда-то по приказу царя зверобой заготавливали в Сибири, сушили, растирали в муку и отправляли в Москву. В нашем
климате он отлично растёт в природе, но если его посадить в саду, незаменимое
лекарство всегда будет под рукой. Цветы – полузонтики ярко-жёлтого цвета.
Зверобой обладает вяжущим, противовоспалительным и противомикробным свойствами, способствует регенерации тканей, умеренно влияет на желчеотделение, стимулирует
секреторную функцию желудка. Трава оказывает спазмолитическое действие на гладкую
мускулатуру всего организма и кровеносные сосуды, усиливает регенерационные процессы.
Сажать многолетник лучше на солнце. Размножается он при помощи семян, но можно выкопать кустик где-то в поле и посадить на своём участке. Золотистые звёздочки
зверобоя станут украшением участка.

Н
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ачиная с середины июня и до
конца августа можно собирать и заготавливать травы на
зиму. Делать это нужно в солнечное
жаркое утро (или в первой половине
дня), когда сойдёт роса: именно в такое время в травах содержится наибольшее количество эфирных масел
и полезных веществ.
В народе считается, что сбор трав
лучше проводить при растущей луне,
а их корней – при убывающей, тогда
в них накапливается больше целительной силы. Многие советуют воспользоваться лунным календарём
для огородников.
  Лучшее место для сушки – тёмное,
сухое, прохладное и хорошо проветриваемое помещение. В сырости
быстро заводится плесень, травы
портятся, темнеют, теряют целебные
свойства.
  В доме растения выкладывают на
бумагу слоем в 1-1,5 см на срок до
5 дней. Периодически переворачивают, чтобы трава равномерно просушивалась, не подгнивала. Важно не
пересушить, иначе трава легко превратится в пыль.
  На солнце лекарственные травы сушить нельзя – они теряют свои свойства. А вот для корневищ растений
такой метод вполне приемлем. Правильно высушенная трава не гнётся,
а ломается с треском.
  После сушки травы складывают в
полотняные мешочки или стеклянные банки с герметичной крышкой,
чтобы защитить от моли. Хранят в
сухом прохладном месте.
  Трава, листья и цветы годны к употреблению 2 года, плоды – 3 года,
корни и кора – до 5 лет.

Вписываем в ландшафт

Л

екарственная грядка не только приносит пользу, но и способна украсить ваш участок.
Надо только проявить фантазию:
она может быть выполнена в форме
квадрата, круга, спирали или волны.
На переднем плане и по краю сажают
небольшие растения, дальше средние
по размеру, а на заднем плане или
в центре – самые высокие. Так как
грядка для лекарственных трав не
должна быть переувлажнённой, необходимо сделать хороший дренаж.

ВКУС ЖИЗНИ
КУХНЯ

Лето – прекрасное, всеми любимое тёплое время года. И не
только тёплое, но порой и жаркое, вызывающее жажду. Самое
время поговорить о летних
напитках – полезных, вкусных,
ароматных, низкокалорийных,
утоляющих жажду.

В

летнюю жару популярными становятся ароматные
травяные чаи. Их рецептов
множество. Но подход здесь нужен
индивидуальный: если вы переносите без аллергии и иных проблем со
здоровьем травы, свободно делайте
вкусные миксы из их полезного разнообразия.
Оптимальное число трав при
одном заваривании – не более 7-и.
Больше трав положить, конечно,
можно, но не нужно, так как пользы
от такого чая для организма не прибавится. Лучше в следующий раз
составить другой набор для свежей
заварки.
Травяной чай вкусен и полезен
как в горячем, так и в охлаждённом
виде. Пить его рекомендуется небольшими глотками, чтобы чувствовался вкус и аромат.
Как правило, для травяных чаёв
используются трава и цветы душицы,
мяты, мелиссы, аптечная ромашка,
листья и плоды малины, земляники,
смородины, вишни. Эти чаи вкусны
с добавлением мёда,
лимона или апельсина. Добавляя в
летний чай листья
мяты или мелиссы,
вы не просто формируете его вкус,
но и получаете
отличный охлаждающий напиток,
помогающий перенести жару. Можно
добавлять в напиток измельчённый кардамон или корицу.
Фантазиям нет предела!
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Летние
чаи

Мятно-лимонный чай
В жаркую погоду хорошо утоляет
жажду не только лимонная охлаждённая вода, но и мятно-лимонный
чай. Свежие листья мяты и дольки
лимона можно заварить в термосе,
а потом немного охладить или пить
тёплым с мёдом.

Черничный чай

Ромашковый
чай
Рекомендуется как успокаивающее средство при нервозности и
раздражительности. Для заваривания ромашкового чая залить 1 ст.
ложку сухих цветков ромашки
0,5 л кипятка, дать настояться 10 минут.

Пейте на здоровье, утоляйте
жажду, тонизируйтесь, насыщайте
свой организм витаминами и исцеляющей свежестью травяных чаёв!

Очень полезен для улучшения остроты зрения, снятия усталости с глаз,
особенно при длительной работе за компьютером, при лечении воспалительных процессов глаз, конъюнктивитах. Обладает приятным лёгким фруктовым
ароматом. Заваривать можно как свежие, так и сушёные ягоды. Для приготовления целебного напитка взять 0,5 стакана свежих или 1 ст. ложку сушёных
ягод, залить 0,5 л кипятка, проварить 5-10 минут и дать настояться ещё 20-30
минут. Можно делать холодный напиток из свежих ягод: промытые ягоды протереть через сито или прокрутить на мясорубке или в блендере, залить холодной водой. В напиток можно добавить по вкусу сок лимона и мёд.

Чай из смородины
Листья смородины используют для приготовлении смородинового чая или добавляют к чёрному (зелёному) чаю. Смородиновый чай стимулирует иммунную систему, укрепляет
стенки сосудов, нормализует работу печени и почек, хорошо
утоляет жажду.
Ягоды смородины размять с сахаром (1:0,5), добавить лист
смородины и мяты, залить кипячёной водой 95 градусов. Через 10 минут процедить. Если пить такой чай холодным,
можно добавить немного сока смородины.
Таким же образом завариваются летний малиновый
и вишнёвый чаи.

Мария МОРОЗ
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ВКУС ЖИЗНИ
ЗДОРОВЬЕ

Компьютер

и зрение

Д

аже самые молодые сегодня
родители свободное время
в своём детстве проводили на
улице в подвижных играх и общении со
сверстниками. Сейчас же их ребятишки часами «зависают» за компьютером
и гаджетами. И взрослые вынуждены
смиряться: в числе современных способов обучения малышей лидируют
развивающие компьютерные игры и
программы. Их разнообразие поражает, они направлены на самые важные
запросы – развивают память и внимание ребёнка, обучают его логическому
и образному мышлению, способствуют
формированию творческих навыков,
помогают знакомиться с окружающим
миром, узнавать новое, получать знания в интересной игровой форме и
весело проводить время. Особые категории игр способствуют развитию
отдельных направлений: например,
чувство стиля формируют игры для
девочек, в которых им предлагается
подбирать наряды, причёски и косметику для кукол. Есть игры, где детям
предлагается сочинять собственные
мелодии или рисовать.
Сегодня ИТ-технологии активно
используются в школе, а умение искать информацию для выполнения
домашних заданий в интернете востребовано уже в начальных клас-
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сах. Однако многочасовое сидение
у компьютера отрицательно сказывается на физическом здоровье детей. От долгой работы за монитором
у ребёнка могут возникнуть головная
боль, ухудшение зрения и даже остеохондроз. Длительные компьютерные
игры зачастую делают его раздражительным и капризным, особенно если
что-то не получается. Картинки, содержащие элементы жестокости и насилия, негативно влияют на психику.
Но самый большой вред компьютер наносит зрению.

«Близкофокусный мир»
Дело в том, что человеческие глаза абсолютно не подготовлены к восприятию компьютерной картинки.
Все окружающие предметы мы видим
в отражённом свете. А изображения,
возникающие на мониторе, имеют
дискретный характер, то есть состоят
из миллионов светящихся частичек,
которые загораются и потухают через
определённые промежутки времени.
Поэтому восприятие светящегося монитора становится огромным испытанием для наших глаз. Кроме того, привычные за много столетий активности

Мария МОРОЗ

Наше время всё чаще называют
эрой информационных технологий. И действительно, сегодня
мы с трудом представляем свою
жизнь без компьютера, верного
помощника в работе и на досуге,
без удобных и функциональных
гаджетов. Современные дети
проводят за ними до 60% свободного времени. Как к этому
относиться родителям? На что
обратить особое внимание?
Широкое внедрение ИТ-систем,
повсеместное использование
интернета привели к появлению
новых заболеваний и патологий.
Как уберечь себя и близких?
Рекомендации дают врачвалеолог Тамара БУБРА и врачгигиенист Виктор БАХУР.
на свежем воздухе (охота, земледельческие работы, игры и проч.) «заставляли» глаза человека следить за движением в перспективе. Сегодня же наш
взор часами остаётся прикованным к
монитору. Появился даже специальный термин – «близкофокусный мир».
Длительная фокусировка взгляда на
экране требует напряжённой работы
аккомодационного аппарата.
Ребёнок в меньшей степени, чем
взрослый, способен к самоконтролю, поэтому время, проведённое им
у компьютера, необходимо ограничивать: не более 2,5 часов в день в возрасте 8-12 лет; не более 3 часов – в 14 лет
(с обязательными 15-20 минутными
перерывами каждый час занятий!). До
5 лет желательно быть у компьютера не
более 15-20 минут; к 6-7 годам постепенно можно увеличить время до 1-1,5 часа.
Число близоруких первоклашек
за последние годы возросло вдвое,
а среди учащихся старших классов
нарушение зрения достигает 25%.
Если ваш ребёнок жалуется на головную боль или у него воспаляются
и чешутся глаза, возникают трудности
с чтением и другими школьными занятиями, то вам необходимо показать
его ольфтальмологу. Врач назначит
специальные упражнения для глаз
и подберёт очки.

Что такое КЗС?

К

ак утверждают специалисты,
чрезмерное пристрастие к компь
ютеру отрицательно воздействует на психику, органы зрения и опорно-двигательный аппарат человека.
Но настоящим бичом для всех пользователей стал диагноз КЗС, или «компьютерный зрительный синдром»
(Computer Vision Syndrome). Симптомы этого заболевания можно поделить
на две группы. В первую – «зрительную» – включены снижение остроты
зрения, замедленная перефокусировка, двоение предметов, быстрое утомление во время чтения. Вторая группа
условно именуется «глазной». К ней
относятся чувство жжения в глазах
(«песок под веками»), боли в области
глаз, их покраснение.
Надо сказать, что появление неприятных симптомов КЗС можно
предотвратить. Нужно лишь знать
и соблюдать элементарные правила
работы с компьютером.

Во-первых, нельзя сидеть
близко к экрану. Расстояние от

15-дюймового монитора до глаз не

должно быть меньше 60-70 см, от 17
дюймового – 1,5 м.

Ни в коем случае нельзя
работать с установленными
на максимум яркостью и контрастностью. Нужно «подгонять»

эти функции под себя. Здесь могут
помочь компьютерные линзы и очки,
специальное покрытие которых повышает контрастность изображения. Эти
оптические приспособления позволяют снизить утомляемость глазных
мышц и улучшить аккумуляцию хрусталика. Увеличивать контрастность
вынуждает слой пыли на экране, поэтому надо ежедневно протирать монитор или специальной влажной салфеткой, или специальным раствором.
Особые требования предъявляются к освещённости помещения. Она не
должна давать бликов на мониторе.
Нельзя также сидеть за компьютером
в сумерках или темноте. Если что-то
нужно перепечатывать с бумаги, то
листы нужно разместить как можно ближе к экрану для того, чтобы
уменьшить разброс взгляда.

Первые признаки зрительного утомления
наблюдаются уже через 30-40 минут непрерывной
работы за монитором. Значительное снижение
зрительных функций наступает через 1,5–2 часа.

Комплексы упражнений
для профилактики
ухудшения зрения
1. Исходное положение – сидя, откинувшись
на спинку стула. Глубоко вдохнуть, наклонившись вперёд к крышке стола, затем выдохнуть. Повторить 5-6 раз.
2. Исходное положение – сидя, откинувшись на
спинку стула. Прикрыть веки, крепко зажмурить
глаза, затем открыть. Повторить 5-6 раз.
3. Исходное положение – сидя, руки на поясе. Повернуть голову вправо, посмотреть
на локоть правой руки. Вернуться в исходное
положение. Повторить 5-6 раз. Проделать то
же и в другую сторону.
4. Исходное положение – сидя. Поднять
глаза кверху, выполнить глазами круговые
движения по часовой стрелке, затем против
часовой стрелки. Повторить 5-6 раз.
5. Исходное положение – сидя, руки вперёд. Посмотреть на кончики пальцев, поднять руки вверх, одновременно вдохнуть.
Следить за руками, не поднимая головы.
Руки опустить, одновременно выдохнуть.
Повторить 4-5 раз.
6. Исходное положение – сидя. Смотреть
прямо перед собой 2-3 секунды, затем перенести взор на кончик носа на 3-5 секунд.
Повторить 6-8 раз.
7. Исходное положение – сидя, закрыв глаза. В течение 30 секунд массировать веки
кончиками указательных пальцев.

Что нужно помнить, чтобы сохранить зрение:
 Самое главное правило – это ограничить количество времени,

проводимого за компьютером без перерыва. Рекомендуется делать
короткий перерыв через каждые 30-40 минут занятий.
 Идеальной разрядкой между компьютерными занятиями может
быть физическая активность, не требующая напряжения зрения, –
прогулка, игра в мяч на воздухе или даже поход в магазин.
 Некоторые специалисты предлагают упражнения для глаз. Это
могут быть такие простые упражнения, как, например, слежение за
объектами, движущимися в поле зрения, или концентрация зрения
на удалённых предметах и др.
 Неплохо также разнообразить характер занятий за компьютером.
Например, работу с текстовым материалом чередовать с игрой, в
ліпень 2018

которой присутствуют движущиеся объекты. Такое чередование потребует от глаз совершенно разного «поведения» и воспрепятствует
их утомляемости.
 Ещё один способ уменьшить риск перенапряжения глаз – выбрать
хороший монитор с высоким разрешением.
 Также важно принять меры по уменьшению отражений от монитора. Яркое и неровное освещение в комнате может вызвать
неприятные отражения на экране. Возможные способы решения
этой проблемы: выключить верхнее освещение, задёрнуть шторы
на окнах, повернуть монитор и др. Если доставляют беспокойство
отражения от монитора или его собственная яркость, то желательно
установить специальный антибликовый экран.
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В А Ш ГА РА С КО П
Жнівень 2018
Авен
21 сакавіка – 20 красавіка
У гэты перыяд у прафесійнай сферы
вы будзеце фантанаваць ідэямі і развіваць
бурную дзейнасць. Перад вамі адкрыюцца цудоўныя магчымасці для павышэння кваліфікацыі. Блізкія людзі будуць
паводзіць сябе вельмі непаслядоўна,
і зразумець іх будзе вельмі цяжка. Але
нават калі адбудзецца сур’ёзная сварка,
не варта прымаць важныя рашэнні. Міне
час, і ўсё зменіцца, галоўнае – перажыць
гэты складаны перыяд.

Цялец
21 красавіка – 21 мая
На працы вам неабходна быць вельмі
засяроджанымі, не грэбаваць дробязямі.
Стрымлівайце эмоцыі і не дазваляйце
ўцягнуць сябе ў канфлікт. Здолеўшы
трымаць сябе ў руках, абавязкова
даможацеся жаданага. Цяпер многае
залежыць ад вашага настрою і веры ў
сваю мару. Не пасуйце перад цяжкасцямі.
У асабістым жыцці паспрабуйце ўнесці
ў атмасферу вашых сустрэч з каханымі
што-небудзь рамантычнае.

22 мая – 21 чэрвеня
Месяц дасць вам магчымасць
змен – у кар’еры, у асабістым жыцці –
ды ў чым заўгодна. Але не ўсім прад
стаўнікам гэтага знака паказаны ра
шуч ыя змены – прыслухайцеся да
голасу розуму, інтуіцыі. На працы
мае сэнс задумацца пра тое, наколькі
эфектыўнымі з’яўляюцца вашы метады.
Не выключана, што занадта шмат сіл
вы проста марнуеце, таму рацыянальна
выкарыстоўвайце свой працоўны час.

Рак

Леў

Дзева

22 чэрвеня – 22 ліпеня

23 ліпеня – 23 жніўня

24 жніўня – 23 верасня

У гэты час вам захочацца аднаго – з
галавой паглыбіцца ў асабістае жыццё,
якое стала такім утульным і шчаслівым.
Дзейнічайце! Жывіце ў гармоніі
з сабой і паменш азірайцеся па баках
з думкай: «А што пра мяне падумаюць
навакольныя?» Вам мае сэнс папрацаваць
над паляпшэннем свайго іміджу,
усталяваць новыя карысныя кантакты
і ў спакойным рэжыме выконваць свае
службовыя абавязкі. Барацьба за новую
вакантную пасаду ў дадзены момант
наўрад ці стане паспяховай.

Шалі

У кар’ернай дзейнасці вы шмат
чаго зможаце дабіцца дзякуючы свайму красамоўству. Але не забывайцеся,
што часам язык чалавека – яго вораг. Не гаварыце лішняга. З калегамі
падтрымлівайце цёплыя адносіны, але не
пасвячайце іх у нюансы вашага асабістага
жыцця. Начальства цяпер будзе настроена да вас вельмі лаяльна. Смела выказвайце канструктыўныя прапановы,
арыгінальныя ідэі. Прасіце большага,
дабівайцеся лепшага, загадвайце немагчымае.

Скарпіён

24 верасня – 23 кастрычніка

24 кастрычніка – 22 лістапада

У пытаннях кар’еры галоўная парада
для вас – не спяшайцеся. Адводзьце
дастаткова часу на абдумванне праблем і
прыняцце рашэнняў. Паспрабуйце зрабіць
правільны выбар. Шукайце станоўчыя
моманты ў любой сітуацыі. Вопыт, якім
бы ён не быў, набліжае вас да лепшага
разумення саміх сябе. У канцы месяца
вы можаце пагаварыць з кіраўніцтвам аб
павышэнні заработнай платы.

У фінансавых пытаннях вам
варта ўключыць рэжым эканоміі.
Нават калі ў кашальку поўна грошай,
старайцеся лішні раз не траціцца. Не
рабіце ўкладанняў, няхай прапановы і
здадуцца вам прывабнымі. У доўг у гэты
перыяд таксама старайцеся не даваць.
Асабістае жыццё ў жніўні цалкам
гарманічнае. Калі вы ў шлюбе, то ўсю
сваю энергію накіруйце на блізкіх.

Казярог
22 снежня – 20 студзеня
Вы добра папрацавалі, час і адпачыць.
Сямейным Казярогам варта заняцца
арганізацыяй вольнага часу для хатніх,
а адзінокіх чакаюць паездкі, поўныя
рамантыкі. Любы чалавек, магчыма,
парадуе небывалай шчодрасцю. Так
што вам не варта скромнічаць – бягом
па крамах, пакуль не перадумаў. У плане
здароўя вы павінны быць асцярожнымі
і ўважлівымі да сябе. Асабліва гэта
датычыцца паездак на дачу, у лес,
на адпачынак. Не парушайце правіл
бяспекі, не падвяргайце сябе небяспецы.
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Блізняты

Вадалей
21 студзеня – 18 лютага
У гэты перыяд вы будзеце змагацца
за свой кар’ерны поспех, нават не
грэбуючы тым, каб звярнуцца па
дапамогу да моцных гэтага свету (да
сваіх уплывовых сваякоў або знаёмых).
Аднак заступніцтва будзе недастаткова
для таго, каб вы атрымалі запаветную
пасаду. Дзеля яе вам давядзецца
працаваць у поце твару яшчэ досыць
доўга. Калі вы працуеце на сябе, вам не
варта расслабляцца нават пасля таго,
як ваш капітал пачне няўхільна расці.
Ваша задача – замацаваць гэты поспех.

Праца стала для вас родным домам?
Спытайце ў сябе: ці трэба так надрывацца? А пасля гэтага ўдзяліце, нарэшце, час
сваёй сям’і, дому. Менавіта ў зносінах
з блізкімі вы здабудзеце спакой і забу
дзецеся пра непрыемнасці. Свабодныя
Дзевы здолеюць заваяваць сэрца таго, хто
ім вельмі падабаецца. У іх з’явяцца рэальныя шанцы на ўзаемнасць. Не бойцеся
зрабіць першы крок, але з пяшчотнымі
прызнаннямі пакуль спяшацца не варта.
Гэта добры час для таго, каб з’ездзіць у санаторый ці адпачыць на моры.

Стралец
23 лістапада –21 снежня
Для таго, каб узяць новую кар’ерную
вышыню, вы з лёгкасцю ахвяруеце
некаторымі звычкамі і камфортам.
Затое канкурэнты, якія з’явіліся,
сапраўды не змогуць вас перамагчы. Без
шкадавання расставайцеся з тым, што
не прыносіць вам ніякіх дывідэндаў.
Зрабіце крок насустрач новаму і не
губляйце надзеі. Жывіце па прынцыпе:
менш слоў – больш справы.

Рыбы
19 лютага – 20 сакавіка
Зоркі даюць вам добрую параду:
калі ў гэты перыяд вы можаце нічога
не рабіць – не рабіце. Інакш толькі ўсё
сапсуяце. Жыццёвы пазл складваецца
ўдала і без вашага ўдзелу. Зэканоміўшы
сілы, да восені вы здолееце здзейсніць
кар’ерны скачок. Рыбам, у якіх няма
пакуль другой палавінкі, зоркі абяцаюць
знаёмства з чалавекам, з якім адразу
ж узнікне моцная эмацыянальная
сувязь. Не прыспешвайце падзей –
атрымлівайце асалоду ад сяброўскіх
зносін, лепш спазнавайце адно аднаго.

Сканворд составил Юрий ФАЛИНСКИЙ.
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