
10 жніўня 2013 г.СУБОТНІМ ВЕЧАРАМ8

 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 5.39 20.50 15.11
Вi цебск — 5.24 20.44 15.20
Ма гi лёў — 5.29 20.40 15.11
Го мель — 5.31 20.31 15.00
Гродна — 5.55 21.04 15.09
Брэст    — 6.01 20.59 14.58

Iмянiны
Пр. Алены, Анастасіі, Васіля, 
Івана, Майсея, Ніканора, Прохара, 
Юльяна.
К. Багдана, Барыса, Ваўжынца.

Месяц
Маладзік 7 жніўня. 
Месяц у сузор’і Льва.
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1878 год — 135 га доў та му на ра дзіў ся Еў сціг-
ней Афі на ге на віч Мі ро віч (сапр. Ду на-

еў), бе ла рус кі рэ жы сёр, дра ма тург і пе да гог, адзін 
з за сна валь ні каў бе ла рус ка га су час на га тэ ат ра, на-
род ны ар тыст Бе ла ру сі 
(1940), пра фе сар (1945). 
Твор чую дзей насць па чаў 
у 1900 го дзе ў Пе цяр бур-
гу як ак цёр і рэ жы сёр. З 
1919-га — ак цёр і рэ жы-
сёр Мінск ага гар ні зон на-
га тэ ат ра. Адзін са ства-
раль ні каў БДТ-1 (ця пер 
На цы я наль ны ака дэ міч-
ны тэ атр імя Я. Ку па лы), 
у 1921—1931 гг. — яго 
мас тац кі кі раў нік, у 1941—
1945 гг. — рэ жы сёр. Пра-
ца ваў у Го мель скім ТРА Ме
(1935—1937), Тэ ат ры юна-
га гле да ча (1937—1940), Рэс пуб лі кан скім тэ ат раль-
ным ву чы лі шчы (1938—1941). З 1945 го да — мас тац кі 
кі раў нік і за гад чык ка фед ры май стэр ства ак цё ра Бе-
ла рус ка га тэ ат раль на-мас тац ка га ін сты ту та. Па ста-
віў спек так лі: «На Ку пал ле» М. Ча ро та, «Ме шча нін 
у шля хец тве» Маль е ра, «Да ход нае мес ца» А. Аст-
роў ска га. Па мёр у 1952 го дзе. Пра гэ та га рэ жы сё ра 
зня ты да ку мен таль ны фільм «Праз ўсё жыц цё».

1539 год — ка роль Фран цыі Фран цыск І за га даў 
пі саць афі цый ныя да ку мен ты не на ла ты-

ні, а на фран цуз скай мо ве. З афі цый на га зва ро ту 
бы ла вы цес не на не толь кі ла тынь, але і мяс цо выя 
дыя лек ты. Шлях фран цуз скай мо вы да дзяр жаў най 
за няў сем ста год дзяў: пер шыя да ку мен ты на фран-
цуз скай бы лі скла дзе ны ў ІХ ста год дзі, ка лі гэ тая мо ва 
фар мі ра ва ла ся з на род на-гу тар ко вай ла ты ні. Да XІV 
ста год дзя сфар мі ра ва ла ся агуль на фран цуз ская пісь-
мо вая мо ва. Але толь кі ў XVІІ ста год дзі бы ла за цвер-
джа на лі та ра тур ная моў ная нор ма, якая за хоў ва ец ца 
ў асноў ным да на ша га ча су.

1938 год — 75 га доў та му на ра дзіў ся Дзміт-
рый Кузь міч Но ві каў, бе ла рус кі ву чо ны 

ў га лі не іму на ло гіі і алер га ло гіі, док тар ме ды цын скіх 
на вук (1974), пра фе сар (1980). Аў тар на ву ко вых прац 
па ме та дах іму на ды яг нос ты кі і іму на тэ ра піі, про ці пух-
лін ных рэ ак цы ях лей ка цы таў, клі ніч най алер га ло гіі, 
бран хі яль най астме.

Ян ка БРЫЛЬ, на род ны пісь мен нік Бе ла ру сі:

«Дыс тан цыя ў ча се дае пэў ную 
аб' ек тыў насць у стаў лен ні да зроб ле на га са мім 
та бою».

ХАТНЯЯ  ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

-2951--2950-

З А Н А Т У Й Ц Е !С Е З О Н  Н А Р Ы Х Т О В А К

Ш К О Л А  К В Е Т К А В О Д А

АВЕН. На па чат ку тыд ня лепш не дай маць ся бе 
за ліш ні мі на груз ка мі на пра цы, а пры свя ціць час 
пла на ван ню дзей нас ці на блі жэй шы час. Не фар-

сі руй це па дзеі і не спра буй це вы кон ваць дзе сяць спраў 
ад на ча со ва. Мо гуць уз няць на строй па дзеі ў аса біс тым 
жыц ці. У пят ні цу мо жа па ўстаць не аб ход насць ад стой ваць 
свае ін та рэ сы. У гэ ты дзень у вас з'я віц ца но вы ся бар.

ЦЯ ЛЕЦ. Да вя дзец ца ня ма ла ча су пры свя ціць 
пра цы. Маг чы мыя ці ка выя зме ны ў аса біс тым 
жыц ці і на служ бе. Па жы на ю чы плён сва ёй пра-
цы, па спра буй це не рас слаб ляц ца, інакш пла ны 

на бу ду чы ню ака жуц ца па бу да ва ны мі на пяс ку. Пра яві це 
цяр пен не і па спра буй це не кан флік та ваць з на чаль ствам. 
Але не бой це ся ўзяць на ся бе ад каз насць — ад гэ та га вы 
толь кі вый гра е це.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Імк нен не па шы рыць га ры зон ты мо-
жа мець пра цяг: асво іць штось ці но вае і ка рыс-
нае для ся бе, па вя лі чыць уз ро вень пра фе сій ных 
ве даў. Будзь це вель мі ўваж лі вы мі, пад піс ва ю чы 

па пе ры. Спат рэ бяц ца но выя ўра жан ні. Ка лі па зба ві це ся бе 
маг чы мас ці іх атры маць, то мо жа це тра піць у дэ прэ сіў ны 
стан. Не бой це ся спра чац ца з бліз кі мі людзь мі: у гэ тых 
спрэч ках мо жа на ра дзіц ца іс ці на, ві да воч ная і ка рыс ная 
абод вум ба кам.

РАК. Пра яві це ра зум ную асця рож насць, ма ю-
чы зно сі ны з дзе ла вы мі парт нё ра мі. Спат рэ біц ца 
доб рая рэ ак цыя і ўмен не хут ка пры маць ра шэн не, 

інакш ры зы ку е це не па спець за імк лі вас цю па дзей. Па жа-
да на ра за брац ца з на за па ша ны мі праб ле ма мі мі ну ла га 
тыд ня. Уваж лі ва пра гля дай це ўсе не аб ход ныя па пе ры, 
ду май це, перш чым пад пі саць які-не будзь да ку мент.

ЛЕЎ. Пос пех бу дзе спа да рож ні чаць у пра соў ван ні 
но вых ідэй і ары гі наль ных рас пра цо вак. Доб ра-
зыч лі вае стаў лен не на чаль ства і ка лег га ран та ва-
на. Аба ра ні це доб рыя ад но сі ны з бліз кі мі людзь мі 

ад крыў даў і не па ра зу мен няў. Па дзеі, па ча так якім бу дзе 
па кла дзе ны на гэ тым тыд ні, мо гуць на быць ня ўхіль ны 
ха рак тар.

ДЗЕ ВА. Па ча так тыд ня — час, над звы чай спры-
яль ны для біз не су. Па ня дзе лак абя цае стаць 
днём, на поў не ным раз на стай ны мі і над звы чай 
ці ка вы мі па дзея мі. А вось у пят ні цу сур' ёз ных 

ра шэн няў лепш не пры маць. Не раз ліч вай це на хут кае 
вы ра шэн не праб лем. На ват ка лі ў вас до сыць па моч ні каў, 
па спра буй це, каб стра тэ гія дзе ян няў бы ла рас пра ца ва на 
аса біс та ва мі.

ША ЛІ. Бу дзе це схіль ныя да твор ча га па ды хо ду 
пры ра шэн ні лю бой праб ле мы. Гля дзі це, як бы 
гэ та не ака за ла ся праб ле май са мо па са бе. У 
вы са ка род ным па ры ве зра біць жыц цё леп шым і 

свет больш дас ка на лым мо жа це за быц ца пра паў ся дзён-
ную ру ці ну, якая не пра мі не пра ся бе на га даць са мым 
не пры ем ным чы нам.

СКАР ПІ ЁН. Спраў — без ліч, і, каб спра віц ца з імі 
і паў сюль па спець, да вя дзец ца па пра ца ваць. Да 
та го ж бу дзе це ўвесь час на ві да во ку. Не аб ход на 

гэ та ўліч ваць, вы бі ра ю чы дак лад ную так ты ку па во дзін. 
Мо жа з'я віц ца жа дан не вы ра шыць усё ад ным ско кам, 
але лепш адэ кват на раз ліч ваць свае сі лы і пра віль на іх 
раз мер ка ваць.

СТРА ЛЕЦ. На пер шы план вы хо дзяць праб ле мы 
кар' е ры. Не аб ход на не рас пы ляц ца і вы зна чыць 
для ся бе пэў ныя ары ен ці ры, упэў не на пра соў вац-

ца да да сяг нен ня мэ ты. Не ўзваль вай це на ся бе чу жыя 
кло па ты і праб ле мы, інакш не спра ві це ся з па стаў ле ны мі 
за да ча мі. Но выя ака ліч нас ці мо гуць пры му сіць пе ра раб-
ляць ужо зда дзе ны пра ект.

КА ЗЯ РОГ. Да вя дзец ца пра явіць вы ключ ную 
вы трым ку і такт пры су стрэ чах з ка ле га мі па 
пра цы, у гу тар ках з на чаль ствам і пад час дзе-
ла вых пе ра моў. Ка лі здо ле е це за ста вац ца ка-

рэкт ным пры лю бых ака ліч нас цях, вас ча кае пос пех: 
па сту пяць вы гад ныя пра па но вы, з'я вяц ца ўплы во выя 
зна ё мыя.

ВА ДА ЛЕЙ. Цу доў на бы ло б за вяр шыць усе нуд-
ныя спра вы ў па ня дзе лак, та ды аў то рак змо жа це 
пры свя ціць па бу до ве пла наў на бу ду чы ню. Па-
спра буй це не стаць ах вя рай мі тус лі ва га на строю, 

так са ма не вар та не да ацэнь ваць ці пе ра ацэнь ваць свае 
здоль нас ці і маг чы мас ці. Не за шко дзіць аб наў лен не ўра-
жан няў, якое мо жа па да рыць ка рот кая па езд ка. За зір ні це 
на ве ча рын ку, сха дзі це на кан цэрт, і вы не па шка ду е це 
пра гэ та.

РЫ БЫ. Не будзь це за над та ам бі цый ны мі — гэ-
тым мо жа це толь кі вы клі каць гнеў на чаль ства. 
Дай це во лю фан та зіі, і ва шы ма ры вель мі хут ка 

мо гуць ува со біц ца ў жыц цё. У чац вер ака жуц ца ка рыс ны мі 
і ці ка вы мі дзе ла выя па езд кі, зна ём ствы і ванд ра ван ні. Не 
ад маў ляй це ся ад за ду ма ных пла наў, пра яві це цяр пен не, 
і вас ча кае пос пех. Не спра буй це спра віц ца з усі мі хат ні-
мі кло па та мі са ма стой на, част ку мож на пе ра да ру чыць 
сва я кам.
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Чым блi жэй жы ве ба бу ля — тым больш 
тоў стыя ўну кi.

Жон ка ўжо га дзi ну iг рае на скрып-
цы. Муж:

— Ну доб ра, спы нi ся! Куп лю та бе 
но вую су кен ку!

Усе ду ма юць, што ма ра лю бой дзяў чы-
ны — знай сцi iдэа льна га хлоп ца.

Ну, ка неш не! Як бы не так! На ша ма ра 
— ес цi i не па праў ляц ца!

Адэ са, дво рык.
— Фi ма, вы лю бi це секс утра iх?
— Так, а што?
— Дык бя жы це хут чэй да до му — мо-

жа, яшчэ па спе е це.

«Во жы кi»
Нам спат рэ бяц ца моц-

ныя па мi дор кi не вя лi ка га 
па ме ру. Мы ем i аб суш ва ем 
iх. По тым рых ту ем час нок. 
Яго спат рэ бiц ца шмат. На 
3 сло i кi па 1,5 л — 2 буй ныя 
га лоў кi. Час нок трэ ба па-
чыс цiць i на рэ заць тон кай 
са лом кай. По тым бя ром па мi дор ку i зу ба чыст кай ро бiм 
пра ко лы. У гэ тыя пра ко лы ўстаў ля ем час ноч ную са лом-
ку. Склад ва ем ўсiх гэ тых «во жы каў» у чыс тыя, апа ра ныя 
кi пе нем сло i кi. Аку рат на, не трам бу ю чы i не ла ма ю чы 
«ка лю чак». За раз 1 сло iк з па мi до ра мi за лi ва ем ха лод най 
ва дой, злi ва ем i вы зна ча ем, коль кi вад ка сцi спат рэ бiц ца 
на ўсю коль касць сло i каў. Ро бiм ма ры над. На 1 лiтр ва ды 
трэ ба да даць цу кар — 3 ст. л., соль — 1 ст.л. Ма ры над 
кi пя цiм i за лi ва ем у сло i кi. Праз 5-7 хвi лiн ма ры над злi ва-
ем, зноў кi пя цiм i за лi ва ем у сло i кi. За раз у кож ны сло iк 
да да ём во цат ную эсэн цыю з раз лi ку 0,5 ч.л. на лiт ро вы 
сло iк (ка лi ў вас сло iк аб' ёмам 2 л — эсэн цыi спат рэ бiц-
ца 1 ч.л. i г.д.). За раз мож на за ка таць. Пе ра варочва ем, 
ахi на ем, па кi да ем да поў на га асту джэн ня.

Ле ча без во ца ту
Спат рэ бiц ца: па мi до ры — 3 кг, пе рац бал гар скi (чыр-

во ны) — 10 шт., цу кар — 1 шклян ка, соль — 1 ст. л., 
час нок — 7-8 зуб., су месь пер цаў (мо ла тых) — 1 ч. л.

Па мi до ры i пе рац па мыць, аб рэ заць пла да нож кi ў па-
мi до раў i вы да лiць на сен ныя скрын кi ў пер цаў. Час нок 
ачыс цiць i дроб на па рэ заць. 1,5 кг па мi до раў дроб на 
па рэ заць. Пе рац па рэ заць ад воль на. На рэ за ныя iн грэ-
ды ен ты змяс цiць у каст ру лю. Ва рыць 10 хвi лiн, пас ля 
ча го да даць ас тат нiя па мi до ры (на рэ за ныя буй на). Да-
даць соль, цу кар i мо ла ты пе рац. Ва рыць яшчэ 30 хвi лiн. 
Га то вае га ра чае ле ча раз лiць па стэ ры лi за ва ных сло i ках 
i за ка таць. Сло i кi пе ра вяр нуць i па кi нуць да поў на га 
асты ван ня. З па ка за най коль кас цi iн грэ ды ен таў атрым-
лi ва ец ца 7 сло iч каў па 0,5 л.

Ка бач кi-груз ды
Спат рэ бiц ца:  ка бач кi — 3 кг, морк ва — 3 шт., кроп 

(па ра со нi кi цi на сен не), алей — 0,5 шклян кi, час нок 
(здроб не ны) — 0,5 шклян кi, пе рац чор ны (мо ла ты) — 
1 ст. л., во цат (9%) — 0,5 шклян кi, соль — 2 ст. л., цу кар 
— 0,5 шклян кi.

Ка бач кi вы мыць, на рэ заць ку бi ка мi пры клад на 1х1 см, 
склас цi ў мiс ку цi каст ру лю. Морк ву на рэ заць тон кi мi 
круж ка мi, да даць да ка бач коў. Дроб на на рэ заць па ра-
со нi кi кро пу. У ары гi на ле да да ец ца кроп. Але, па-пер-
шае, ка лi вы рас та юць ка бач кi, кро па вай зе ля нi ны ўжо 
ня ма. Па-дру гое, па ра со нi кi больш дух мя ныя. Да даць 
соль, цу кар, час нок, пе рац, во цат, алей. Усё ста ран на 
пе ра мя шаць i па кi нуць на 3 га дзi ны. Рас клас цi ка бач кi 
ў не вя лi кiя стэ ры лi за ва ныя сло iч кi, пры крыць веч ка мi, 
стэ ры лi за ваць 15-20 хвi лiн. За крыць веч ка мi, пе ра вяр-
нуць, ахi нуць і пакінуць да поў на га асты ван ня.

Не спя шай це ся вы кід ваць
Ска рын кі ад ба на на — вы дат ная пад корм ка  �

для рас лін. Пры пе ра са дцы рас лі ны да дай це ў ва зон 
здроб не ныя ска рын кі — мож на па пя рэд не пад су-
ша ныя ў за пас. Яны вель мі хут ка пе ра гні ва юць і 
пад корм лі ва юць рас лі ну мік ра эле мен та мі, асаб лі ва 
най каш тоў ней шым ка лі ем, які ўплы вае на на рошч-
ван не зя лё най ма сы.

Не са лод кая ка ва вая гу шча — так са ма каш- �
тоў ная кры ні ца ка лію. Прос та аку рат на па лі це ёю 
рас лі ны.

Шкар лу пі ны ад грэц кіх арэ хаў (вы чы шча ныя  �
ад пе ра га ро дак) — вы дат ны на ту раль ны дрэ наж для 
па ка ё вых рас лін. Пры пе ра са дцы па кла дзі це шкар-
лу пі ны на дно ва зо на.

У ва зон з ру жа мі трэ ба пры ка паць пад ка ра ні  �
жа лез ны цвік. У са дзе 
для гэ тых мэт вы дат-
на па ды дуць жа лез-
ныя кан сер ва выя бля-
шан кі, пад ка па ныя 
блі жэй да ка ра нёў. Ір-
жа ве ю чы, жа ле за пе-
ра хо дзіць у за кіс ную 
фор му і ста но віц ца 
да ступ ным для за сва-
ен ня рас лі на мі. Ру жы, 
якія атрым лі ва юць до-
сыць ак сі даў жа ле за, 
жыц це ўстой лі выя і яр-
чэй цві туць.

Ма лоч ныя сак рэ ты
1. Ма ла ко не ўця чэ, ка лі краі каст ру лі на ма заць 

тлу шчам.
2. Каб ма ла ко ўскі пе ла хут чэй, мож на па клас ці ў 

яго тро хі цук ру.
3. Ка лі тва рог ака-

заў ся кіс лым, змя шай-
це яго з роў най коль-
кас цю ма ла ка і па кінь-
це на га дзі ну. За тым 
ад кінь це на друш ляк, 
па кры ты мар ляй, і дай-
це ма ла ку сця чы.

4. Каб смя та на 
лепш уз бі ва ла ся, па кла дзі це ў яе тро хі сы ро га яеч-
на га бял ку.

5. Каб вад кая смя та на за гус це ла, да дай це ў яе 
не каль кі кро пель лі мон на га со ку, пе ра мя шай це, праз 
пяць хві лін смя та на за гус цее.

Ру
бр

ы
ку

 в
яд

зе
 Д

ун
ь к

а Ш
Ы

П.

Ад шчы ра га сэр ца він шую род ным бе ла рус кім 
сло вам пра цоў ны ка лек тыў ка ло ны са свя там — 

Днём бу даў ні ка. Жа даю ўсім, у тым лі ку 
і ве тэ ра нам, тры ва ла га зда роўя, ап ты міз му 

ў жыц ці, мір на га не ба над но ва бу доў ля мі, 
уз ве дзе ны мі ва шым да пыт лі вым 

ро зу мам і за ла ты мі ру ка мі. Са свя там!
З па ва гай,

СНАР СКІ Ле а нід Іва на віч, 
на чаль нік УП  «Іва цэ віц кая 

ПМК-11».

Пра да ец ца да брот ны дом не да лё ка ад г.п. Ру-
бя жэ ві чы, вя лі кі ўчас так чар на зём най зям лі. По бач 
лес, рэч ка.
Тэл. у Мін ску: 8 017 207 20 13,
Ма рыя Кан стан ці наў на.

З юбі ле ем і Днём бу даў ні ка!
Хле ба ро бы СВК «Бе ра за вец» ад шчы ра га сэр ца він шу юць стар шы ню Ган ца віц ка га ра ён на га 

вы ка наў ча га ка мі тэ та СА ЛА НЕ ВІ ЧА Аляк санд ра Паў ла ві ча з паў ве ка вым юбі ле ем, а так са ма з 
Га на ро вай гра ма тай Брэсц ка га абл вы кан ка ма за шмат га до вую плён ную пра цу ў ор га нах 

вы ка наў чай ула ды, знач ны аса біс ты ўклад у са цы яль на-эка на міч нае раз віц цё Брэсц кай 
воб лас ці і на ша га ра ё на. Ня хай га ра чае жні во ад дзя чыць аса біс та вам і ўсім лю дзям 

вы со кім ура джа ем, звон кі мі аб лас ны мі «Да жын ка мі-2013» у су сед ніх Ля ха ві чах.
Праў лен не і пра фкам СВК «Бе ра за вец» Ган ца віц ка га ра ё на.

УНН 200098146

Він шую ўсіх бу даў ні коў аб' яд нан ня «Брэс табл сель буд» (ге не раль ны 
ды рэк тар Пётр Ма саль скі) са свя там — Днём бу даў ні ка. Жа даю ўсім 

сель гас бу даў цам, іх род ным і бліз кім тры ва ла га зда роўя, но вых бу доў ляў у 
на шых аг ра га рад ках у імя па ска рэн ня са цы яль на-эка на міч на га раз віц ця 

род най Брэст чы ны, даб ра бы ту кож най сям'і.
З па ва гай, Аляк сей СКА КУН,

стар шы ня рэс пуб лі кан ска га аг ра прам са ю за «Бе лАПС».

Ад былых вучняў і сябе асабіста 
сардэчна віншуем з 85-годдзем За-
служаную настаўніцу БССР Любоў 

Кліменцьеўну ВЯРБІЦКУЮ 
з Ганцавіч! Зычым 

здароўя і жыццёвага 
аптымізму, дзякуем 

за дабрыню.
А.У.СВІРЫД, 

Т.І.НОВІК 

Пош та

...Яна ўклю чы ла маг нi та фон, якi ста яў ля 
лож ка, i за плю шчы ла во чы: Ала Пу га чо ва бы-
ла, зда ец ца, по бач... Пес ня бра ла за жы вое: 
«Ну ёсць жа, ёсць на све це муж чы ны! Уме юць 
ка хаць... Меў, бач, i дом, i кар цi ны. Нi чо га не па-
шка да ваў — пра даў... Ку пiў кве так. Цэ лае мо-
ра... Яна пра чы на ец ца, па ды хо дзiць да акна... 
Бо жа, цi не сон гэ та: уся пло шча ў квет ках... 
Дзе ж, ду мае, той ба гач? Хто тут дзi ва чыць?.. А 
там — бед ны мас так. Ста iць — ледзь ве ды хае. 
Доб ры, мi лы ча ла век! Якое сэр ца трэ ба мець! 
Якiя па чуц цi!»

...Ён ля жаў за сцен кай у сва ёй сцiп лай ад-
на па ка ё вай ква тэ ры i, па чуў шы гэ тую пес ню, 
так са ма раз ва жаў: «Ну, ёсць жа, ёсць, — ду-
маў, — пры дур кi!.. Усё пра даць: i дом, i кар цi ны! 
Дзе ля ча го? Дзе ля не каль кiх хвi лiн ну, мо жа, 
га дзiн су стрэ чы... З той акт ры сай — не вя до ма, 
яко га тэ ат ра... А по тым яна ся дзе ў цяг нiк. I 
той па мчыць яе. На заў сё ды! А ты ку сай, гры зi 
свае лок цi, ца луй рэй кi... Жан чы ны, ка хан не, 
ру жы — гэ та, вя до ма ж, доб ра. Але каб за-
тым усё жыц цё ха дзiць га ла дран цам? Вы мне 
пра бач це...»

— Ду рань, — зра бiў за клю чэн не ён i ўжо ў 
поў най цi шы пра мар мы таў, — ку пiў бы ле пей 
ма шы ну. За тыя па лот ны...

По тым, па iнер цыi, пра цяг нуў сваю дум ку 
да лей:

— На «Лек сус» цi «Мер се дэс», на пэў на, не 
ха пi ла б. А на «Форд-Ман дэа» — з кап ту ром. 
I на доб ры офiс ны кас цюм — з галь шту кам 
бак саў за сто. I на кра соў кi, вя до ма ж — з лям-
пач ка мi на пят ках. Кро чыш, а там... Не трэ ба 
i флi ке ры — шчоўк-шчоўк-шчоўк — га раць па 
чар зе пят кi...

Што гэ та — зда ец ца, i ў га ла ве за шчоў ка ла? 
Здур нець мож на. Трэ ба спаць...

Ён з га ла вой за лез пад коў дру, але сон ча-
мусь цi не браў. Па вяр нуў ся раз, дру гi... Мас так 
са сва i мi ру жа мi ся дзеў у га ла ве. Стаў пры-
кiд ваць, коль кi ж трэ ба руж, каб за ста вiць iмi 
пло шчу. Па мно жыў коль касць на ца ну. Пе ра-

вёў у до ла ры. Атрым лi ва ла ся мно га... Па ду-
маў: «Вi даць, са праў ды пры го жая бы ла? Твар, 
фi гу ра, пры чос ка... Але ж каб дом за гнаць! Во 
пры спi чы ла... Су сед кi не бы ло, цi што?.. Да яе 
пад ка цiў ся б. З двух да моў адзiн бы i пра даў 
— за ва лю ту.

Дум ка пра су сед ку за ско чы ла ў га ла ву не-
як не пры кмет на. Больш за тое — яна рас ла, 
на бi ра ла сi лу...

«Здрас це!» — «Здрас це, здрас це...» — «На 
ра бо ту?» — «А ку ды ж яшчэ?» — «Пос пе хаў!» 
— «Вам так са ма...».

Тры га ды на ад ным па вер се — дзве ры ў 
дзве ры, праз сцен ку. I не пры гле дзец ца, не 
па зна ё мiц ца! Цi ж нель га бы ло спы таць пра 
кра ны? Зай сцi — пад рэ гу ля ваць тэ ле вi зар. Не 
заў сё ды ж ён доб ра пра цуе? Ды што там — ты-
ся чу пры чын мож на знай сцi. Бо ма ла ж iх, акт-
рыс — на ўсiх не хо пiць. Ды i што гэ та за жыц цё 
з акт ры сай? Сён ня яна з та бой, а заўт ра — чорт 
ве дае дзе i з кiм. А тут — по бач, на дзей на...

Стаў шы ў лож ку на ка ле нi, ён пры клаў ву ха 
да сцен кi.

Мёрт вая цi шы ня — i ў су сед кi так са ма.
По зiрк яго за бе гаў па ква тэ ры: «Так, нi вод-

най кар цi ны... За тое га дзiн нiк — га дзiн нiк ёсць 
(пра дзед у гра ма дзян скую ў па да ру нак атры-
маў), цэ лы кут у ква тэ ры зай мае... За яго ж 
у ан ты квар ным так са ма гро шы да дуць. I не 
ма лыя... «Сi рот» жа шмат... Аса бня коў на бу-
да ва лi... Пло шча там — хоць са бак га няй! А ў 
мя не, гля дзiш, больш пра стор на стане... Не век 
жа ад на му тут жыць... Зна чыць, заўт ра, зран-
ку трэ ба сха дзiць у ан ты квар ны, ад туль — на 
ры нак. Мiль ён тых руж не па цяг ну, але ж на 
сот ню хо пiць...

Ад ду мак пра бу кет сон стаў пад крад вац ца 
сам — са лод кi, цёп лы i мяк кi... А што — ён 
хоць не мас так, але ж ве дае, на вош та пры ро да 
ства ры ла ру жы!

...Яшчэ раз стаў шы ў лож ку на ка ле нi, ён 
пры клаў ву ха да су сед чы най сця ны. I па ду маў: 
«Хут чэй бы ра нi ца!».

Ва сiль НАЙ ДЗIН

МIЛЬ ЁН РУЖ

Ге надзь ШЭР ШАНЬ

ОДА ЛОК ЦЮ
...Ка лi па слу хаць ме ды каў, дык ло каць — гэ та 

тыль ны бок су ста ва, якi злу чае i аб' яд ноў вае кос цi 
пля ча i пе рад плеч ча. Толь кi i ўся го! Яго на ват уку-
сiць не маг чы ма, хоць ён i блiз ка... Па аса бiс тым 
жа во пы це ве даю: функ цыi ў гэ та га су ста ва знач на 
шы рэй шыя. Ну вось, як без яго ра нi цай зай сцi ў 
аў то бус, тра лей бус цi ва гон мет ро? Нi як! А што 
ра бiць, зай шоў шы, ка лi не пра ца ваць усё ты мi ж 
лок ця мi? Ды зра зу ме ла ж: ста яць за цiс ну тым па мiж 
па рэ нча мi i чы ёй сьцi спi най. А ўжо каб знай сцi са бе 
мес ца ды сес цi — дык гэ та на огул не здзяйс няль ная 
ма ра!

За тое як доб ра ў тым жа цес ным са ло не ад чуць 
ло каць су се да — як сал да та ў агуль ным страi, як 
су пра цоў нi ка пас ля агуль на га на га няю на чаль ства, 
як на пар нi ка па гуль нi ў дур ня...

Ад сюль i вы сно вы:
Ло каць ёсць зброя ў зма ган нi за леп шае жыц цё.
Ло каць ёсць сiм вал та ва рыс кас цi i ўза ем най пад-

трым кi.
Ло каць па гра нiч ны слуп на мя жы аса бiс та га су-

ве рэ нi тэ ту...
I гэ та — толь кi пер шыя, вi да воч ныя вы зна чэн нi 

га лоў ных функ цый лок ця. Спра ва ву чо ных — вы-
свет лiць ас тат нiя i па ве да мiць пра iх гра мад скас цi.

г. Мiнск.

У віт ры не ўсім па трэб най
Се ляд цы ў «апра тцы»
  срэб най...
Коль кі ча су па ля жа лі —
Раз маў ляць па ці ху ста лі.
Як пра што?
Пра тое-сёе,
Пра жыц цё сваё бы лое
У да лё кім сі нім мо ры...
Рап там з іх адзін га во рыць:
— Па гля дзі це:
по бач з на мі
І су ро дзі чы ра да мі...
Як і мы, ды без га лоў.

У мя не ад крыў ды кроў
За кі пае,
ў сэр ца ко ле,
Бач: на іх ца на па бо лей!
Праў да ёсць?
Ды, пэў на ж, не!
Без га ло выя ў ца не!
— Ф'ю-ю, —
 чыр во ны свіс нуў рак. —
У лю дзей здаў на ўжо так.
Ска жа вам лю бы з на ро да:
Тое ўжо — за кон пры ро ды.

Сця пан ЦА РЫК,
г. Брэст.

За кон пры ро ды

МІ МА ХОДЗЬ

Ка лі ты да сяг нуў пос пе ху — гэ та за слу жа ная 
ўзна га ро да. Ка лі тое ж са мае атры ма ла ся ў ка ле-
гі — гэ та ха ля ва!..

Ка лі не да хо пы ар тыс тыч на вы пі наць, яны 
ста но вяц ца ста ноў чы мі якас ця мі.

І тыгр лю біць ан ты ло пу, ка лі есць яе.

З за ко нам час цей су ты ка ец ца той, хто імк-
нец ца яго абы сці.

Не ўзбі рай ся на са мую верх нюю пры ступ ку 
служ бо вай лес ві цы: не бу дзе за што тры мац ца.

За ўва жыў Мі ха іл УЛА СЕН КА,
г. Гор кі.
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