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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 4.54 21.36 16.42
Вi цебск — 4.36 21.33 16.57
Ма гi лёў — 4.44 21.26 16.42
Го мель — 4.50 21.14 16.24
Гродна — 5.11 21.49 16.38
Брэст    — 5.20 21.41 16.21

Iмянiны
Пр. 12 апосталаў: Андрэя, Івана, Фамы, 
Мацвея, Піліпа, Пятра, Сафрона, Юды, 
Сімона, Фадзея, Якава, Варфаламея,
К. Маргарыты, Сары, Андрэя, Генрыха, 
Яўгена.

Месяц
Першая квадра 16 ліпеня. 
Месяц у сузор’і Дзевы.
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— Мо жа, та бе прос та трэ ба за ка хац-
ца?

— У ка го, ма ма?
— Вой, ня ўжо так скла да на знай сцi ах-

вя ру?

П'я ны авiя па са жыр ужо амаль су па-
ко iў ся i пе ра стаў гуч на спя ваць пес нi ў 
са ло не, але тут да яго па ды шла сцю ар-
дэ са па iме нi Жан на...

— Ды зра зу меў я, зра зу меў... Гэ та не 
ты, Лю ся, кат ле ты пе ра са лi ла, гэ та я — 
свiн ня ня ўдзяч ная!

— ...I што ж бу дзем ра бiць у та кой 
сi ту а цыi?

— Куп ля ем кань як. Да лей iм пра вi-
зу ем.

1797 год — на ра дзіў ся (го рад Мінск) Мі-
хал Глуш не віч, бе ла рус кі аст ра ном. 

Ма гістр фі ла со фіі. Скон чыў Ві лен скі ўні вер сі-
тэт. У 1819—1948 га дах пра ца ваў у Ві лен скай 
аст ра на міч най аб сер ва то рыі. Вёў на зі ран ні 
пла нет, Ме ся ца, за цьмен няў зо рак Ме ся цам. 
У 1824 го дзе пра во дзіў гра дус ныя вы мя рэн ні 
на тэ ры то рыі Бе ла ру сі. Вы ні кі пра ве дзе ных ім 
да сле да ван няў дру ка ва лі ся ў 1838—1946 га дах 
у вы дан нях аб сер ва то рыі, у ча со пі се «Вес нік 
аст ра но міі». Па мёр у 1862 го дзе.

1930 год — у ста лі цы Уруг вая — Мон та-
ві дэа — на ста ды ё не «Па сі тас» ад-

быў ся матч ад крыц ця пер ша га чэм пі я на ту све ту 
па фут бо ле. Ка ман да Фран цыі з лі кам 4:1 абы-
гра ла збор ную Мек сі кі. Гіс та рыч ны гол, пер шы 
ў Куб ку све ту, за біў 
на 19-й хві лі не Люсь-
ен Ла ран. У пер шын-
стве пры ня лі ўдзел 
13 ка ман даў, Еў ро пу 
прад стаў ля лі толь кі 
4 збор ныя — Фран-
цыі, Юга сла віі, Ру мы-
ніі і Бель гіі. Ас тат нія 
еў ра пей скія ка ман ды па ба я лі ся доў га га і да ра го-
га шля ху за акі ян і ня звык ла га клі ма ту. Пер шым 
чэм пі ё нам све ту ста лі гас па да ры — уруг вай цы, 
якія абы гра лі ў фі на ле ар ген цін цаў з лі кам 4:2. 
Спе цы яль на да чэм пі я на ту ў Мон та ві дэа быў 
па бу да ва ны ста ды ён «Сен та рыа» на 80 ты сяч 
мес цаў. Так са мая ма лень кая на той мо мант па 
коль кас ці «фут боль ная» на цыя атры ма ла ў сваё 
рас па ра джэн не са мы вя лі кі ў све це ста ды ён. Як 
тут не ўспом ніць бры тан ска га фут ба ліс та і трэ-
не ра Бі лі Шанк лі, які ка заў: «Не ка то рыя лі чаць, 
што фут бол — спра ва жыц ця і смер ці. Яны па-
мы ля юц ца: фут бол знач на вы шэй».

1948 год — 65 га доў та му на ра дзіў ся 
(го рад Ба ры саў) Ле а нід Пят ро віч 

Ко зік, дзяр жаў ны дзе яч Бе ла ру сі, док тар эка-
на міч ных на вук (1999), за слу жа ны ра бот нік 
пра мыс ло вас ці Бе ла ру сі (1993). У 1985—90 га-
дах — ды рэк тар Ба ры саў скай швей най фаб-
ры кі, у 1995—98 — член Ка ле гіі, паў на моц ны 
прад стаў нік Рэс пуб лі кі Бе ла русь у Між дзяр жаў-
ным эка на міч ным ка мі тэ це Эка на міч на га са ю за 
СНД, з 1998-га — на мес нік прэм' ер-мі ніст ра, з 
1999 го да — паў на моц ны прад стаў нік Прэ зі дэн-
та ў Ра сій скай Фе дэ ра цыі — на мес нік прэм'-
ер-мі ніст ра, з 2002-га — стар шы ня Фе дэ ра цыі 
праф са юзаў Бе ла ру сі. Аў тар прац па пы тан нях 
эка но мі кі і пра ва.

Мак сім Баг да но віч, па эт, пе ра клад чык:

«Ёсць ча ры ў за бы тым, ста ра даў нім;
Пры ем на нам ста ле ццяў пыл страх нуць
І жыць мі ну лым —

  гэт кім муд рым, слаў ным».

ХАТНЯЯ  ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

-2943--2942-

Як лік ві да ваць
дра пі ны на плас ты ку?

Ва ўжыт ку кож на га ча ла ве ка ма юц ца рэ чы з 
плас ты ку. На ват пры са мым аку рат ным і асця-
рож ным ка ры стан ні ра на ці поз на плас ты ка вая 
па верх ня па кры ва ец ца дра пі на мі, як ма лень кі мі 
і не за ўваж ны мі, так і сур' ёз ны мі, што кі да юц ца 
ў во чы. А так хо чац ца вяр нуць па верх ні пер ша-
па чат ко вы вы гляд ...

Пе рад тым, як па чаць зма-
гац ца з дра пі на мі на плас ты-
ку, вар та пра віль на вы браць 
сро дак, ары ен ту ю чы ся на шы-
ры ню і глы бі ню па шко джан ня. 
Ка лі па шко джан ні па верх ні не-
глы бо кія, трэ ба па ду маць аб 
тым, як за па лі ра ваць дра пі ну 
на плас ты ку. У асар ты мен це спе цы я лі за ва ных крам 
ёсць срод кі для па лі роў кі кам пакт-дыс каў, на прык лад, 
«Dіsc Repaіr», або па лі ро лі для дыс пле яў ма біль ных 
тэ ле фо наў, та кія, як «Dіsplex». На аў та рын ку мож на 
знай сці па сту для па лі роў кі плас ты ку аў то, пры гэ тым 
яна ад роз ні ва ец ца зяр ніс тас цю (вам па трэб на са мая 
дроб ная!) і каш туе па раў наль на ня до ра га. Пе рад па лі-
роў кай па верх ню не аб ход на абяс тлус ціць пры да па мо-
зе спір ту (рас тва раль нік мо жа на нес ці плас ты ку сур'-
ёз ныя стра ты, а ад спір ту шко ды па верх ні не бу дзе). 
Для па лі роў кі лепш ка рыс тац ца ба ваў ня най тка ні най, 
а сро дак рас ці раць па па верх ні да та го ча су, па куль 
дра пі ны не знік нуць.

Глы бо кае па шко джан не па верх ні па тра буе апра цоў-
кі спрэ ем-грун тоў кай і на ступ на га вы ка ры стан ня спе-
цы яль най па сты, якая па прын цы пе за маз кі за поў ніць 
дра пі ну. Пас ля та го, як па ста вы сах не, апра ца ва нае 
мес ца трэ ба бу дзе па па лі ра ваць і пры не аб ход нас ці 
па фар ба ваць па ды хо дзя чай фар бай для ад на тон на га 
вон ка ва га вы гля ду пры ла ды.

Х А Т Н І  М А Й С Т А Р

Агур кi
фар шы ра ва ныя

Фарш грыб ны. Гры бы па-
чыс цiць, пра мыць, за лiць кiп-
нем, у якім па кi нуць iх на 5 хвi-
лiн, а за тым ад кi нуць на сi та i пра мыць. Пас ля гэ та га 
гры бы па ся чы, пра сма жыць на алеi, да даць та мат, 
да вес цi да кi пен ня i змя шаць з дроб на на се ча най пад-
сма жа най цы бу ляй, сол лю i пер цам. На 500 г све жых 
гры боў — 2 цы бу лi ны, 2 ст. лыж кi та мат на га со у су i 
3 ст. лыж кi алею.

Све жыя буй ныя агур кi аб лу пiць i вы да лiць з iх на-
сен не трон кам чай най лыж кi або спе цы яль ным пры ста-
са ван нем. Пас ля гэ та га апус цiць агур кi на 2-3 хвi лi ны ў 
пад со ле ны вар, пе ра клас цi на сi та, даць сця чы ва дзе, 
па са лiць i на поў нiць мяс ным або грыб ным фар шам. 
На фар шы ра ва ныя агур кi па клас цi на па тэль ню, за-
лiць смя та най, змя ша най з та мат ным со у сам, на крыць 
веч кам i па ста вiць у ду хоў ку на 20-30 хвi лiн для ту-
шэн ня.

Каму тут яшчэ
зубы баляць?

П А К А Ш Т У Й Ц Е

С А Л О Н  П Р Ы Г А Ж О С Ц І

П А Р А Д Ы  Г А С П А Д Ы Н Я М

Га ла ва мый ка
Ад та го, які ў вас тып ва ла соў, за ле жыць час та та 

мыц ця і від са мо га шам пу ня. Ты пы ва ла соў пры ня та 
па дзя ляць на нар маль ныя, су хія і тлус тыя.

Лю дзям з тлус ты мі ва ла са мі па трэ бен шам пунь, 
здоль ны нар ма лі за ваць за ліш нюю ра бо ту саль ных за-
лоз. Ён па ві нен скла дац ца з ан ты ак сі дан таў і ду біль ных 
эле мен таў. Лепш ка рыс тац ца ты мі, якія змя шча юць 
эк стракт кра пі вы, шал фею ці пад бе лу.

Су хія ва ла сы не аб ход на мыць не час цей ад на го 
ра зу на 10 дзён і ра біць гэ та лепш крэм-шам пу ня мі, 
якія змя шча юць ле цы цін, эк стракт ра мон ку, ві та мін В5, 
мя ту або па раст кі пша ні цы. Су хі тып ва ла соў вель мі 
ад чу валь ны да роз ных ме ха ніч ных па шко джан няў, ка лі 
ўсё ж не абы сці ся без фе на, то трэ ба па ча каць, па куль 
га ла ва вы сах не, а ўжо по тым ра біць уклад ку.

Нар маль ны тып ва ла соў ад роз ні ва ец ца пры род ным 
бляс кам і элас тыч нас цю. Та кія ва ла сы мыць трэ ба 
толь кі та ды, ка лі яны бруд ныя. Час та та мыц ця га ла-
вы за ле жыць яшчэ ад даў жы ні ва ла соў: тым, у ка го 
ка рот кая стрыж ка, мыць трэ ба час цей, а ў ка го доў-
гая — ра дзей.

Як пра віль на мыць га ла ву? На ліць шам пунь на ру ку 
і раз ба віць з не вя лі кай коль кас цю ва ды, рас цер ці ў ру-
ках да ўтва рэн ня пе ны. На но сіць шам пунь трэ ба на ка-
ра ні ва ла соў і, пра ра біў шы ма саж ныя ру хі для га ла вы, 
апус ціц ца да кон чы каў. Праз 3 хві лі ны шам пунь мож на 
змы ваць, а по тым тое са мае пра ра біць з баль за мам 
ці апа лоск валь ні кам для ва ла соў. Але ка лі ва шы ва-
ла сы тлус та га ты пу, то баль за мы або апа лоск валь ні кі 
на но сяц ца, ад сту піў шы тро хі ад ка ра нёў.

АВЕН. Ва ша пра ца вi-
тасць бу дзе за ўва жа на 
i ацэ не на. Не ду шы це 
свае твор чыя iм пуль сы. 

Не ля нуй це ся рэа лi за ваць да дзе-
ны вам па тэн цы ял. На дай це да-
стат ко ва ўва гi сям'i i до му i на ву-
чы це ся раз дзя ляць та кiя па няц цi, 
як стом ле насць i ля но та.

ЦЯ ЛЕЦ. Пра цяг ва ец-
ца ўсплёск дзе ла вой 
i твор чай ак тыў нас цi, 
якi да зва ляе рас крыць 

твор чы па тэн цы ял i рэа лi за ваць 
даў но за ду ма ныя пла ны. Адзi ны 
мi нус — на пру жа насць i стом ле-
насць, вы клi ка ныя гэ тай са май 
па вы ша най ак тыў нас цю.

БЛIЗ НЯ ТЫ. У ад но сi нах 
з ка ле га мi вар та зра зу-
мець, што аза рэ нне на-
вед вае не толь кi вас, i 

та ды пра цоў ныя пос пе хi га ран та-
ва ны. Упар тасць i прын цы по васць 
мо гуць пры вес цi да кан флiк таў. 
На чаль ства пры слу ха ец ца да ва-
шых iдэй, з'я вяц ца ўза е ма вы гад-
ныя пра па но вы.

РАК. Вы дат ны ты дзень 
для кар' ер на га рос ту. 
Аказ вай це пад трым ку 

толь кi тым, хто вам са праў ды цi ка-
вы, па спра буй це не рас пы ляц ца. 
Будзь це сум лен ны мi, не мар нуй це 
ча су на плёт кi, не ўмеш вай це ся ў 
чу жыя свар кi.

ЛЕЎ. У па ня дзе лак i ў аў-
то рак спат рэ бiц ца пiль-
насць, бо вас мо гуць 
спра ва ка ваць на кан-

флiкт. Па спра буй це быць больш 
па мяр коў ны мi i сцiп лы мi, сi ту а цы-
яй бу дуць кi ра ваць iн шыя, вам жа 
не вар та заў зя та ад стой ваць свае 
паў на моц твы. 

ДЗЕ ВА. Па спра буй це 
ад па чыць. Знай дзi це 
ўжы ван не ва ша му iн тэ-
ле кту аль на му па тэн цы я -

лу, гэ та да па мо жа да маг чы ся 
пос пе ху i пры знан ня на ва коль-
ных. Па жа да на не спра чац ца з 
на чаль ствам, тым са мым ства-
ра ю чы кан флiкт ную сi ту а цыю. 
Па спра буй це рэ аль на ацэнь ваць 
свае маг чы мас цi i не хва ля вац ца 
па дро бя зях, у вы пад ку ня ўда чы 
прос та вы пра вi це да пу шча ныя 
па мыл кi.

ША ЛI. Па спра буй це не 
змя няць ход па дзей, бо 
зме на тэм пу так са ма 
за да валь нен ня не пры-

ня се. На да вай це па больш ува гi iн-
ды вi ду аль най твор час цi, ра шэн ню 
аса бiс тых праб лем — пра ца мо-
жа трош кi па ча каць. За ся родзь це 
свае на ма ган нi на вы ка нан нi аба-
вя за цель стваў, да дзе ных блiз кiм i 
сяб рам. Ад но не асця рож нае сло-
ва здоль нае рас па лiць кан флiкт 
у до ме. Не ўсту пай це ў сур' ёз ныя 
спрэч кi i роз на га лос сi.

СКАР ПI ЁН. Мо жа це ад-
чуць, што ця пе раш няя 
пра ца не зу сiм за да-

валь няе ва шы ам бi цыi, i за хо-
чац ца пра вес цi не ка то рае аб наў-
лен не. Ва шы мэ ты мо гуць здац-
ца на ва коль ным не да сяж ны мi, 
але, дзя ку ю чы сва ёй ра шу час цi, 
атры ма е це ўзру ша ю чыя вы нi кi. 
Не ўскла дай це асаб лi вых на дзей 
на ўплы во вых за ступ нi каў, яны 
ця пер бес ка рыс ныя, раз лiч ваць 
да вя дзец ца толь кi на ўлас ныя 
сi лы. 

СТРА ЛЕЦ. Дум кi мо гуць 
быць за ня ты чым за ўгод-
на, але толь кi не служ бо-

вы мi праб ле ма мi. Асаб лi вую ўва гу 
вар та на даць дэ та лям, на ват ка лi 
яны зда юц ца ма ла важ най дро бяз-
зю. У чац вер лi та раль на ўсё бу дзе 
ва лiц ца з рук. Не пе ра жы вай це 
— прос та гэ та дзень та кi. Да вя-
дзец ца раз лiч ваць толь кi на свае 
сi лы i маг чы мас цi, а да па мо га з 
бо ку мо жа стаць мядз ве джай па-
слу гай.

КА ЗЯ РОГ. Па жа да на 
спа кой на i без мi тус нi 
зай мац ца служ бо вы мi i 
хат нi мi спра ва мi. Маг чы-

ма, па сту пiць пра па но ва пра па-
вы шэн не, але ка лi гэ та iн фар ма-
цыя па сту пiць на па чат ку тыд ня, 
яна мо жа быць ня пэў най. Вель мi 
аку рат на абы ходзь це ся з чу жы мi 
цi гра мад скi мi гра шы ма.

ВА ДА ЛЕЙ. У па ня дзе-
лак i чац вер ве ра год ныя 
дзе ла выя су стрэ чы да-
па мо гуць ад крыць но выя 

перс пек ты вы. Па вы ша ная пра ца-
здоль насць да зво лiць спра вiц ца з 
на за па ша ны мi спра ва мi, але вы нi-
кi шмат у чым бу дуць за ле жаць ад 
пра ца вi тас цi. Вар та асце ра гац ца 
кан ку рэн таў, асаб лi ва ў аса бiс-
тым жыц цi.

РЫ БЫ. Мо жа ака зац-
ца скла да най за да ча 
пе ра клю чэн ня з ра шэн-

ня сва iх праб лем на праб ле мы 
на ва коль ных лю дзей. Не вар та 
блы таць пра цу i друж бу: мож на 
лёг ка за стац ца i без бiз не су, i 
без сяб роў. Па спра буй це па менш 
мець зно сi ны з людзь мi, якiя не 
вы клi ка юць у вас шчы рай сiм па-
тыi. Вар та вы явiць абач лi васць у 
жа дан нях i дзе ян нях, а на жыц цё 
зiр нуць з фi ла соф ска га пунк ту 
гле джан ня.
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…Го рад не ха цеў 
ад пус каць. Да са ма га 
апош ня га — фак тыч-
на да мя жы Мінск ага і 
Чэр вень ска га ра ё наў. 
Роз нае бы ва ла, але каб 
аў то бус (на марш рут ку 

не па спе лі, па шка да ва лі ча су і, хоць не лю-
бім рэй са выя аў то бу сы, ча мусь ці — ну бы-
лі ж ужо не ад ной чы праб ле мы! — па да лі ся 
да та го «ня доб ра га» «Не апла на») зла маў ся 
на паў да ро зе, па шчы рас ці, не пры га даю 
та ко га. На ват жон ка здзі ві ла ся, што та кое 
маг ло зда рыц ца — упер шы ню за апош нія 
двац цаць га доў. Та му да мес ца ад па чын ку 
«даб ра лі ся» з пры го да мі.

…Зноў жа, мо жа не ка му здас ца дзіў-
ным, але пер шыя не каль кі дзён я лі та раль-
на не вы ла жу з ага ро да. Не па ду май це, ён 
у нас да гле джа ны заў сё ды. Але ў пер шыя 
дні вод пус ку я бя ру неш та па доб нае на ма-
лую са пёр ную рыд лёў ку і вы хо джу… не, 
не на град кі. Хут чэй, на між рад дзі, на тое, 
што рас це ка ля ага ро джаў. Ма ці заў сё ды 
ка жа, што я «зай ма ю ся дур ной спра вай». 
А я ці хень ка са бе пад коп ваю тра ву ды зно-
шу су шыць да бра мы. Да рэ чы, там пля цоў ку 
най перш вы чы шчаю: не бы ло яшчэ ні вод на га 
ра зу, каб мы там з бра там дрэ ва ап ра цоў чы 
ста нок не па ста ві лі. Пі ла ван не по тым з «бо-
сай» зям лі ляг чэй згра баць. Тра ва як мі ні мум 
ме сяц не рас це пас ля та кой пры бор кі. Але 
га лоў нае — гэ та пад клю чэн не да «кос ма су»! 
Ка лі ты ма шы наль на пра по лва еш пры да па-
мо зе рыд лёў кі: штык у зям лю, ка ра ні на верх, 
штык у зям лю, ка ра ні на верх… Га ла ва ачы-
шча ец ца, ця бе па кры се ад пус ка юць га рад-
скія праб ле мы. Яшчэ лепш — дро вы сек чы! 
Гэ та, на мой по гляд, уво гу ле ўні вер саль ны 

сро дак рэ абі лі та цыі пас ля ста ліч на га тлу му. 
Праў да, мы ўво сень з бра там «за ва лі лі» цэ лы 
ле са воз дроў, та му па куль да вя ло ся да па ма-
гаць са бе «псі ха ла гіч на рэ абі лі та вац ца» пры 
да па мо зе рыд лёў кі…

Пер шым, хто ней кім не ве ра год ным чы-
нам зра зу меў (за лі ча ныя хві лі ны, не тое 
што га дзі ны), што ў ЯГО па чаў ся вод пуск, 
быў наш кот Ку зя. Да стат ко ва нам бы ло 
«ўва ліц ца» з сум ка мі ў брам ку, пры ла шчыць 
яго, як мы ўсе зра зу ме лі: кот ужо ў кур се — 
у яго па ча лі ся ме сяч ныя ка ні ку лы. Жон ка з 
го ра да на вез ла яму роз ных пры сма каў, таму 
што Ку зя на ват да зва ляў са бе ў пер шыя 
дні… вы бі раць са бе ра цы ён. Быў, праў да, 
мо мант, ка лі ён кры ху за па ні ка ваў, маў ляў, 
ня ўжо пад ста ва, ня ўжо па мы ліў ся?!. Трэ-

ба бы ло ехаць у го рад, на паў дня. Па куль 
ча ка лі ма шы ну, Ку зя не як нер во ва цёр ся 
аб но гі, не ады хо дзіў ні на крок. Ён у нас 
уво гу ле та кі — кам па ней скі, але пра яў ляе 
гэ та ад мыс ло ва. Бу дзе ха дзіць за та бой, як 
са бач ка: ку ды ты, ту ды і ён. Кот або ле зе 
на пле чы, а гэ та ён ча мусь ці лю біць ра біць, 
ка лі мы мок рыя, па ма хаў шы ся ке ра мі, з бра-
там улад ку ем ся пе ра ку рыць, або ся дзе да 
ця бе… спі най. Ка ра цей ка жу чы, знер ва ва-
ла ся тро хі на ша жы вё лін ка. За тое ка лі вяр-
нуў ся, удзяч нас ці ад яе не бы ло ме жаў.

А ча го ж, не па спеў шы пры ехаць, спат-
рэ бі ла ся зноў вяр тац ца у го рад? Ра монт! 
Праў да, у нас за раз, мож на ска заць, пры-
ем ныя кло па ты: вы хо дзім на фі ніш ную. Гэ та 
быў фак тыч на ка пі таль ны ра монт до ма, які 
доў жыў ся не адзін год, ка лі па чы на лі ці не з 
«ну ля». За раз ез дзі лі па шпа ле ры, клей, роз-
ныя ін шыя дро бя зі. Ба ла зе, вы бі раць не да-
вя ло ся — за бі ра лі за моў ле нае ра ней. Так-
са ма пра ца ча кае на пе ра дзе, але ўсё гэ та 
зда ец ца дро бяз зю ў па раў на нні са зроб ле-
ным. Дык вось: як мой ар га нізм, які ўся го 
літ араль на за не каль кі дзён па спеў «зліц ца» 
са шлёп анца мі, май кай і шор та мі, пра тэс та-
ваў су праць шчыль ных «га рад скіх» туф ляў, 
ка шу лі і джын саў!.. У го ра дзе да гэ та га пры-
звы чай ва еш ся, не як адап ту еш ся і, мож на 

ска заць, на за ўва жа еш. А за го ра дам та кое 
адзен не ўспры ма ец ца як здзек са зда ро вага 
сэн су. Пэў на ж, сва ім спа да рож ні кам я ад-
ным толь кі вы гля дам кра са моў на па каз ваў: 
вы вя зі це мя не на зад з гэ та га пек ла, па да лей 
ад рас плаў ле на га ас фаль ту!.. У «пам па сы», 
і хут чэй!

…Вось па да зра ваў жа, ды так яно і на-
да ры ла ся! Лі та раль на не каль кі дзён у вод-
пус ку, а трэ ба ўсё кі даць і зай мац ца ад ным: 
ра та ваць віш ні! Шпа коў, гэ тых цу доў ных 
вес на вых пту шак, якіх мы так ча ка ем, я га-

то вы быў ба чыць за раз толь кі праз 
пры цэл… Пры еха лі, а ўжо гвалт, мі-
тус ня, ды та кая… Вок ны рас чы не ныя, 
у ка та, як ужо ка заў, свой ад па чы нак, 
ён лі та раль на на шыю па спеў за лез ці 
(да ча ка ец ца «аб струк цыі», да лі Бог)… 
Ка ра цей, дня мі пра чнуў ся зу сім ра на 
(гэ та ў вод пус ку!) і не мог больш за-
снуць. Вый сце бы ло толь кі ад но: лез ці 
на дрэ ва. Не тое каб ура джаю та го 
шка да (зрэш ты, ча му б і не?), коль кі 
да стае на хаб ства пту шак!.. Ты ад ну 
га лін ку абі ра еш, ён по бач — дру гую. 
Не па ло ха юц ца ні чо га, хут чэй ро бяць 
вы гляд. У край нім вы пад ку, ка лі віш ню па-
трэс ці (а шпа кі на ву чы лі ся ся дзець амаль 
ці хень ка) ад ля цяць на дзе сяць мет раў на вы-
со кую су сед скую лі пу і ці ку юць: коль кі ты пад 
тым дрэ вам ста яць бу дзеш?.. А «ка ліб ры» 
да ма рос лых ба чы лі? Да вя ло ся на зі раць, як 
шпа кі і не толь кі з ма каў кі дрэ ва са мую са-
лод кую яга ду ядуць, але і з ба ка вых, не вель-

мі зруч ных га лі нак, што зві са юць 
над са май зям лёй (гэ та ка лі дэ фі-
цыт на ды хо дзіць), і на ват з зям лі. 
Ка ра цей ка жу чы, што ле тась, што 
сё ле та — ад на сі ту а цыя. Да вя ло-
ся ра та ваць яга ду, за ма рож ваць 
до ма ў ма ці, вес ці са бе ў го рад 
у ма ра зіл ку. Больш жа не бу дзе… 
За тое за раз пі шу гэ тыя на тат кі, 
а за акном — ці шы ня. Мо заўт ра 
ха ця б вы сплю ся ран кам, бо роз-
ных пла наў яшчэ шмат…

Пра што га во раць уда ле чы ні ад «вя лі ка га 
го ра да»? Пра па да ра жан не га рэл кі і цук ру, 
якое ўсе ча мусь ці ча ка лі з па чат ку ме ся ца, 
а яно, ра зам з па ве лі чэн нем ца ны на хлеб, 
ад бы ло ся толь кі пас ля пер шай дэ ка ды. Пра 
тое, што даў но не бы ло доб ра га даж джу, 
а ён па трэ бен. Пра спё ку, вы ра та вац ца ад 
якой мож на ў до ме, які «ды хае» і ра дуе пра-

ха ло дай. Га лоў нае, як я жар тую, вель мі рэз ка 
не за хо дзіць пас ля пра цяг ла га зна хо джан ня 
пад сон цам у ха ту. Каб не па трэс кац ца ад 
пе ра па даў тэм пе ра тур. Уво гу ле рытм жыц ця 
тро хі за па во ле ны. Зрэш ты, а якім ён па ві нен 
быць, ка лі ты на рэш це атры маў за кон ны ад-
па чы нак?..

…Якое яно — шчас це ад пуск ні ка? Па куль 
вель мі прос тае. Па спы таць ха лод на га све-
жа га ква су па 15 ты сяч за тры літ ры. Смак, 
праў да, не той, што ў са вец кім дзя цін стве, 
але ўсё ад но, са ста ліч ным ні па кош це, ні 
па ад чу ван нях не па раў наць (маю пра ва, я ж 
у ад па чын ку!). Яшчэ — сха дзіць па стрыг чы-
ся за 25 ты сяч. Бог з імі, з гра шы ма, спра ва 
не ў іх. Прос та ў па сял ко вай цы руль ні ад ныя 
і тыя лю дзі стры гуць мя не не адзін дзя ся так 
га доў, свой звык лы «фа сон» ім мож на па-
тлу ма чыць лі та раль на дву ма сло ва мі. І ця бе 
па стры гуць так, як та бе хо чац ца. Па мя таю, у 
да ра гім са ло не на га лоў ным ста ліч ным пра-
спек це я не як па за вя дзён цы ска заў тыя ж 
сло вы. Больш ту ды не ха дзіў ні вод на га ра-
зу… Шчас це ад пуск ні ка — гэ та ка лі мож на ў 
спё ку спа лас нуць твар ха лод най ва дой з-пад 
ка лон кі. І ва да са праў ды бу дзе ха лод най, 
а не та кой, як у га рад ской ква тэ ры: коль кі 
не спус кай, ха лад ней шай не ста не. А ка лі 
хо чаш, каб зу бы «вы ла ма ла», да стаць вяд ро 
ва ды з ка ло дзе жа... Яшчэ шчас це — гэ та 
ха дзіць па рас па ле най ад га ра чы ні бе тон най 
пліт цы, зям лі ў ага ро дзе, пяс ку на ву лі цы 
ба са нож. Гля дзець на ўлас ныя бруд ныя но гі 
і ча мусь ці ра да вац ца. Як дзі ця… А ўве ча ры 
ўсу нуць іх у боч ку з на грэ тай за доў гі лет ні 
дзень цёп лай ва дой…

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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На тат кі ад пуск ні каНа тат кі ад пуск ні ка  ��

ПЕР ШЫЯ РА ДАС ЦІ. ПЕР ШЫЯ КЛО ПА ТЫ...

Шчас це ад пуск ні ка — гэ та ка лі мож на ў спё ку спа лас нуць 
твар ха лод най ва дой з-пад ка лон кі. І ва да са праў ды бу дзе 
ха лод най, а не та кой, як у га рад ской ква тэ ры: коль кі не спус кай, 
ха лад ней шай не ста не. А ка лі хо чаш, каб зу бы «вы ла ма ла», 
да стаць вяд ро ва ды з ка ло дзе жа...

Ша ноў на га ка ле гу
Ула дзі сла ва КУ ЛЕ ЦКА ГА
і яго ча роў ную абран ні цу

Да р'ю ЖАМ ЧУЖ НІ КА ВУ шчы ра 
він шу ем з за кон ным шлю бам! Жыць 

вам — як мёд піць! Як 
зо ла та ва жыць! І што год 

свят ка ваць (усё 
боль шай ся мей кай!) 

вя сел лі — пар ка лё вае, 
па пя ро вае, ску ра ное, 

іль ня ное, драў ля нае… 
Ся рэб ра нае… Жам чуж нае! За ла тое!

І на ват з пла ці ны — сто год!
Звяз доў цы.

Сар дэч на він шу ем на шу да ра гую, мі лую 
ма ту лю, ба бу лю, пра ба бу лю і сяст ру Соф'ю 
Іва наў ну ГА РОШ КА з Мін ска з юбі лей ным 
днём на ра джэн ня!

Зы чым моц на га зда роўя на доў гія га ды, 
ба дзё рас ці, доб ра га на строю і шчас ця.

Ба чыць твар твой 
з мар шчын ка мі мі лы

Мы б ха це лі 
ця пер і заўж ды,

Хай жа Бо жух на 
дасць та бе сі лы

І не шле ані я кай бя ды.
Род ныя з Мін ска, Слуц ка, 

Іг ра е ва, Бя лы ніч і Гра бян ца.

� Для пры праў шкод ныя: свят ло, вы со кая тэм пе-
ра ту ра, па вы ша ная вiль гот насць. За хоў ваць iх трэ ба 
ў шчыль на за чы не ным не праз рыс тым ке ра мiч ным, 
пар цэ ля на вым цi з цём-
на га шкла по су дзе, пры-
чым кож ную пры пра ву — у 
асоб най ёмiс тас цi i да лей 
ад плi ты.

� Нель га сы паць спе цыi 
са сло iч ка, у якiм яны за хоў-
ва юц ца, не па срэд на ў каст-
ру лю з кi пя чай стра вай: яны 
па глы нуць вiль гаць з па ры i 
стра цяць сваю якасць.


