
Доб рая на ві на: дня мі ка мі сі яй у скла дзе 
су пра цоў ні каў рэ дак цыі, РУП «Бел пош та» 
і ста лых чы та чоў «Звяз ды» Ган ны Іва наў-
ны Алях но віч і Ле а ні да Мі кі та ві ча Буг лая 
(на здым ку), пра ве дзе ны чар го вы ро зыг-
рыш пры зоў ся род пад піс чы каў на пер шы 
квар тал і пер шае паў год дзе 2014 го да.

У пры за вым фон дзе гуль ні бы ло сем муль-
ты ва рак Sсаrlеt SС-411 (па ад ной на кож ную 
воб ласць і го рад Мінск) і тэ ле ві зар Sаmsung 
UЕ22F5000 АKХRU. Усе яны знай шлі гас па да-
роў. Та кім чы нам, муль ты вар кі вый гра лі:

Люд мі ла Кан стан ці наў на Да ніль чык з в. Ру-
сі ны Ба ра на віц ка га ра ё на Брэсц кай воб лас ці;

Ні на Іва наў на Па па куль з в. Стры над кі Глы-
боц ка га ра ё на Ві цеб скай воб лас ці;

Ган на Апа на са ўна Каз ло ва з г. Ка лін ка ві чы 
Го мель скай воб лас ці;

Ала Паў лаў на За броц кая з г. Грод на;
Пётр Іва на віч Кні га з в. Коў бчы Клі чаў ска га 

ра ё на Ма гі лёў скай воб лас ці;
Ма рыя Ва сіль еў на Ку ха рэн ка з в. Мас ці ла-

ві чы Клец ка га ра ё на Мін скай воб лас ці;
Воль га Кан стан ці наў на Круг лік з г. Мін ска.
Су пер прыз — тэ ле ві зар Sаmsung — вый гра ла 

Ста ні сла ва Іо сі фаў на Но вік з в. Снеж ная Зэ-
львен ска га ра ё на Гро дзен скай воб лас ці. Він шу-
ем шчас ліў чы каў! Тым жа, ка го па куль абы шла 
ўда ча, ска жам, што да лу чыц ца да пад піс чы каў 
га зе ты, да ўдзель ні каў рэ клам най гуль ні не поз на 
ні ко лі. А да лей… Той не вый грае, хто не гу ляе.

Ар га ні за та рам рэ клам най гуль ні «Пад пі шы ся 
на «Звяз ду» з'яў ля ец ца рэ дак цый на-вы да вец-

кая ўста но ва «Вы да вец кі дом 
«Звяз да» (УНП 100155376), 
раз ме шча ная па ад ра се: 
г. Мінск, вул. Б. Хмяль ніц ка га, 
10 А.

Рэ клам ная гуль ня «Пад пі-
шы ся на «Звяз ду» за рэ гіст-
ра ва на Мі ніс тэр ствам ганд лю 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь 30 каст-
рыч ні ка 2013 го да (па свед-
чан не № 2255) і пра во дзіц ца 
на тэ ры то рыі Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь з 15 ліс та па да 2013 го-
да па 31 са ка ві ка 2014 го да 
ўключ на ся род пад піс чы каў га-
зе ты «Звяз да» пер ша га квар-
та ла або пер ша га паў год дзя 
2014 го да.

Тэ ле фон для да ве дак па 
пы тан нях пра вя дзен ня рэ клам-
най гуль ні і атры ман ня пры зоў: 
(017) 287 18 38.

АВЕН. Цяж кас ці і пе ра шко ды толь кі 
ўзмац ня юць ва ўпар тых Аве нах жа дан не 
іх пе ра адо лець, і вы пра цяг ва е це іс ці ў 

га ру. Спра вам ні чо га не за ста ец ца, акра мя як па-
кор лі ва іс ці за ва мі. Пе ра адо лен не ро біць пос пех 
больш жа да ным, а ана ліз вы дат ка ва ных сіл і пра-
роб ле най пра цы не толь кі на дасць вам упэў не нас ці 
ў здоль нас ці спра віц ца з чым за ўгод на, але і бу дзе 
ка рыс ным для пла на ван ня дзей нас ці на ты дзень. 
Вось з яго па ня дзе лак і пач ні це.

ЦЯ ЛЕЦ. Пер шая па ло ва тыд ня бу дзе ха-
рак та ры за вац ца хут чэй дзе ла вы мі на ві-
на мі, якія пры му сяць за ду мац ца пра не-
аб ход насць змя ніць пункт гле джан ня на 

ней кае пы тан не. Дру гая ж па він на быць ад да дзе на 
бліз кім, і лепш зра біць гэ та доб ра ах вот на, чым 
пас ля не пры ем най гу тар кі з агуч ван нем уль ты ма-
ту маў. Доб ра бы ло б быць на паў кро ку на пе ра дзе, 
кры ху апя рэдж ва ю чы па дзеі, і та ды ўсё пой дзе як 
па мас ле. Пры ем ным па боч ным эфек там бу дзе 
ваш уз рос лы аў та ры тэт.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Ва шы сі лы, умен ні і здоль нас-
ці бу дуць у поў най ме ры за па тра ба ва ны 
ў тым вы пад ку, ка лі здо ле е це вы кра іць 
до сыць ча су для іх ужы ван ня. А гэ та бу дзе 

ня прос та — вель мі мно гае бу дзе ад цяг ваць вас і 
на зой лі ва па тра ба ваць ува гі. Да вя дзец ца цвёр да 
рас стаў ляць пры яры тэ ты, маг чы ма, за га дзя іду чы 
з кімсь ці на кан флікт. Ну ды нель га ж па ту раць 
усім кап ры зам! Сум на не бу дзе, га лоў нае — не 
на да рві це ся!

РАК. Уда лы ты дзень, каб па чаць рэа лі зоў-
ваць неш та маш таб нае. У аў то рак пры ня-
суць пос пех раз' ез ды, ме на ві та пра та кія 

дні ка жуць — «ваў ка но гі жы вяць». Ад лё тан ня 
ад пач ня це ў се ра ду і чац вер, гэ тыя дні лепш па ды-
дуць для маз га во га штур му. Мож на да лу чыць яшчэ 
ка гось ці — ра зам ду маць больш зай маль на і час та 
больш плён на. Вы хад ныя абя ца юць не за быў ныя 
ўра жан ні, хо чац ца ве рыць, што пры ем ныя.

ЛЕЎ. Вам па да вай ча го-не будзь но вень ка-
га, не звы чай на га, і каб дух зай ма ла. Вы-
хо дзь це па ля ваць на ўра жан ні са мі. Гэ та 
ўда лы час, каб на ву чыц ца ча му-не будзь 

но ва му, маг чы ма, не толь кі пры ем на му, але і ка-
рыс на му з пра фе сій на га пунк ту гле джан ня. Іль вы 
заў сё ды ча гось ці хо чуць, і ка лі па рыў не бу дзе гвал-
тоў на пе ра адо ле ны ге ра іч ным ля жан нем на ка на пе, 
ты дзень пры ня се ха ця б но выя зна ём ствы. Ін шыя 
вы ні кі з'я вяц ца паз ней.

ДЗЕ ВА. Не дрэн на бы ло б злёг ку пе ра-
д ых нуць: штось ці вы ў апош ні час пе ра на-
пру жы лі ся. А леп шы ад па чы нак, як вя до-

ма — зме на ві ду дзей нас ці. Так што да лоў ка на пу 
і тэ ле ві зар, чым вы там не спра ба ва лі зай мац ца? 
Зай мі це ся. Ка лі вы бра ны ва мі «ад па чы нак» ака жац-
ца ка рыс ным для гас па дар кі, гра мад ства зда бу дзе 
ў ва шай асо бе на рэд касць гар ма ніч на га чле на — 
пры нам сі да той па ры, па куль і гэ тая дзей насць вам 
не на да ку чыць. А там і ты дзень скон чыц ца. Апроч 
ак тыў на га ад па чын ку, ты дзень вар та пры свя ціць 
вы ра шэн ню праб лем. Не сва іх, чу жых.

ША ЛІ. Мэ та апраўд вае ка лі не лю быя 
срод кі, то пры нам сі на ма ган ні, на яе вы-
дат ка ва ныя, на ват ка лі на ва коль ным зда-
ец ца, што аў чын ка не вар тая вы ра бу. Уз-

бро е ныя та кой фі ла со фі яй Ша лі пры ня суць шмат 
ка рыс ці, ка лі не ча ла вец тву ў цэ лым, то ха ця б 
асоб на ўзя тай кам па ніі ці сям'і. Так, для да сяг нен-
ня мэ ты да вя дзец ца ад даць усе свае і не ка то рую 
коль касць чу жых сіл.

СКАР ПІ ЁН. Вы ка мусь ці штось ці абя ца лі? 
Час вы кон ваць. Па жа да на па спець па чаць 
ра ней, чым вам пра гэ та на га да юць, бо 

ра біць усё ад но да вя дзец ца, але за да валь нен ня 
ад дзей нас ці ўжо не бу дзе ні я ка га. Разабраў шы ся 
са спра ва мі та ко га ро ду, вар та на не ка то ры час 
пры тры маць жа дан не ад ра дас ці на абя цаць яшчэ. 
Ёсць не бяс пе ка тро хі пе ра ацаніць свае маг чы мас ці, 
так што мо жа це не толь кі не вы пра віць сі ту а цыю з 
на за па ша ны мі на гэ ты мо мант аба вя за цель ства мі, 
але і ўліп нуць у ку ды больш сур' ёз ныя.

СТРА ЛЕЦ. Да вя дзец ца асноў ную ўва гу 
на даць пра фе сій най дзей нас ці, пры чым 
пра яў ля ю чы мак сі маль ную абач лі васць. 
Па ча так тыд ня пры свя ці це раз бо ру за-

ва лаў, ка лі та кія на збі ра лі ся, — іс ці да лей вар-
та з чыс тым сум лен нем і пры бра ным пра цоў ным 
ста лом. Па збя гай це кан так таў з ма ла зна ё мы мі 
людзь мі, асаб лі ва ка лі спра ва не як звя за на з гра-
шы ма — ця пер мож на да вя раць толь кі сва ім, ды 
і то не ля ну ю чы ся пра ве рыць, ці не на пар та чы лі. 
Па кла па ці це ся пра зда роўе.

КА ЗЯ РОГ. Па ча так тыд ня пры ня се не-
ка то рыя не спа дзеў кі і пры му сіць на ха ду 
змя няць пла ны. Ні чо га страш на га, за тое 
ад чу е це ся бе больш ба дзё ра — пе ра соў-

ва ю чы ся па на ка та най ка ля і не ня доў га і за дра маць. 
Пры на яў нас ці фі нан са вых праб лем лепш па куль 
ні ко га пра іх не ін фар ма ваць — так бу дзе больш 
шан цаў, што яны вы ра шац ца хут чэй. До ма вар та 
больш ува гі на даць функ цы я наль нас ці жыл ля. Ці не 
за над та шмат у вас пы лаз бор ні каў, хла му і прос та 
смец ця, з які мі даў но час раз вітац ца?

ВА ДА ЛЕЙ. У ва шай га ла ве па ся ліў ся 
ўнут ра ны го лас і штось ці вам вя шчае? 
Пры слу хай це ся — гэ та го лас ро зу му, вар-
та пры няць яго да ўва гі. Ты дзень пры ня се 

но выя зна ём ствы — ва ша за да ча па спра ба ваць не 
аша ла міць лю дзей з пер шых жа хві лін зно сін. Яны, 
мо жа, і не бу дуць вам ка рыс ныя, але не па кі дай це 
пра ся бе цяж кае ўра жан не. Уво гу ле, будзь це больш 
стры ма ны мі — спат рэ біц ца.

РЫ БЫ. Усё, ча му на ву чы це ся, ака жац ца 
за па тра ба ва ным у най блі жэй шай бу ду-
чы ні. Лепш на глуп ства не раз мень вац-

ца і ад кры та не пры ем ныя рэ чы ча паць не вар та. 
Вель мі ўда лы ты дзень для лю дзей, якія сур' ёз на 
зай ма юц ца сва ёй кар' е рай. Па збя гай це кан флік таў 
з на чаль ствам — і гэ та га бу дзе цал кам да стат ко ва, 
каб зра біць буй ны крок уга ру. Адзі най пе ра шко дай 
мо жа ака зац ца ва ша ж улас ная не да вер лі васць. Не 
шу кай це во ра гаў ся род ка лег, вель мі ма ла ве ра год-
на, каб ме на ві та ця пер вам ра бі лі пад ко пы. 
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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 9.17 17.24 8.07
Вi цебск — 9.13 17.07 7.54
Ма гi лёў — 9.07 17.14 8.07
Го мель — 8.56 17.17 8.21
Гродна — 9.31 17.40 8.09
Брэст    — 9.26 17.48 8.22

Iмянiны
Пр. Яўгеніі, Іосіфа, Рыгора. 
К. Малгажаты, Хрысціны, Пятра.

Месяц
Поўня 16 студзеня. 
Месяц у сузор’і Льва. 
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Усходні га ра скоп на наступны тыдзеньУсходні га ра скоп на наступны тыдзень

1882 год — на ра дзіў ся Іо сіф Ры го ра віч 
Ланг бард, вя до мы бе ла рус кі ар хі тэк-

тар, за слу жа ны дзе яч мас тац тваў і ар хі тэк ту ры 
Бе ла ру сі (1934), док тар ар хі тэк ту ры, пра фе сар 
(1939). Адзін з за сна валь ні каў са вец кай ар хі тэк-
ту ры ў краіне. Ся род ра бот у Мін ску: Дом ура да, 
Цэнт раль ны Дом афі цэ раў, бу ды нак На цы я наль-
на га ака дэ міч на га Вя лі ка га тэ ат ра опе ры і ба ле та 
Бе ла ру сі, га лоў ны кор пус НАН Бе ла ру сі. Адзін 
з аў та раў «Эс кі за пла ні роў кі Мін ска» і схе мы 
генп ла на пас ля ва ен на га Го ме ля. Па мёр у 1951 
го дзе.

1654 год — ад бы ла ся Пе ра яс лаў ская ра-
да. Пад пі сан не Пе ра яс лаў ска га да-

га во ра бы ло вы му ша ным, але доб ра ах вот ным 
кро кам гет ма на Баг да на Хмяль ніц ка га. Ме на-
ві та так боль шасць гіс то ры каў рас цэнь вае гэ-
тую па дзею. 18 сту дзе ня 1654 го да боль шасць 
укра ін ска га на ро да ста ноў ча су стрэ ла ра шэн не 
Пе ра яс лаў скай ра ды пра са юз з Маск вой. Са юз 

зда ваў ся доў га ча ка ным вы ра та ван нем у зня-
сіль ва ю чай шас ці га до вай вай не. Сло вы гет ма на 
аб тым, што «пра ва слаў ны хрыс ці ян скі вя лі кі 
га су дар, цар ус ход ні, ёсць з на мі ад ной ве ры», 
схі лі лі боль шасць тых, хто са браў ся на ра дзе, 
прый сці пад цар скую ру ку Аляк сея Мі хай ла ві ча 
Ра ма на ва.

1959 год — 55 га доў та му на ра дзіў ся Аляк-
сандр Ан то на віч Са ла ду ха, вя до мы 

бе ла рус кі эст рад ны спя вак. У рэ пер ту а ры — пес-
ні бе ла рус кіх і ра сій скіх кам па зі та раў. Най больш 
вя до мыя пес ні: «Чу жая мі лая», «Ка лі на», «Ві на-
град», «Ня роў ны шлюб», «Ка ру сель» і мно гія 
ін шыя.

Він цэнт ДУ НІН-МАР ЦІН КЕ ВІЧ,
кла сік бе ла рус кай лі та ра ту ры 

і дра ма тур гіі:

«Лю дзей трэ ба слу хаць...».

ХАТНЯЯ  ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ
П А К А Ш Т У Й Ц Е Л Е Ч Ы М С Я  Б Е З  Л Е К А Ў

Адэ са.
— Ро за Мар каў на, коль кі вам га доў?
— Ды кож ны год па-роз на му!..

Учо ра пе рад сном са браў ся прэс па-
трэ ні ра ваць...

Сён ня так і пра чнуў ся: ру кі за па ты-
лі цай, но гі пад ка на пай.

Но выя апраў дан ні дзя цей у шко ле:
— Гля дзім пад руч нік на ста рон цы 32.
— Вой, Ма рыя Іва наў на, я за быў ся за-

ра дзіць іPad!

Леп шай ма шы най «Авто ВА За» пры-
зна ны «BMW» ды рэк та ра за во да.

Бі точ кі з каў ба сой 
Спат рэ біц ца: буль ба (ся рэд ня га па ме ру, ва ра-

ная) — 4 шт., каў ба са (або вянд лі на) — 150 г, сыр 
га ланд скі — 100 г., яй кі — 2 шт., цы бу ля зя лё ная — 
1 пуч., соль, му ка — па 1 ст. л., пе рац мо ла ты, алей 
(для сма жан ня).

Ва ра ную буль бу, 
сыр і каў ба су на-
дзі ра ем на буй ной 
тар цы. Да да ем яй кі, 
соль і пе рац на смак, 
лыж ку му кі і дроб на 
па рэ за ную цы бу лю. 
Усё доб ра вы меш ва-
ем і фар му ем кат лет кі. Аб валь ва ем іх у му цэ і аб смаж-
ва ем на алеі. Па да ем са смя та най.

Пі рог з яб лы ка мі
і ва ра най згу шчон кай 

Спат рэ біц ца: цу кар (у на чын ку) — 75 г, яб лы кі 
(на чын ка) — 4 шт., ма ла ко згу шча нае ва ра нае (за-
ліў ка) — 1 бля шан ка, яй кі ку ры ныя (за ліў ка) — 2 шт., 
цук ро вая пуд ра (у цес та) — 75 г, соль (у цес та), ва да 
(ле дзя ная, у цес та + тро хі ў на чын ку) — 6 ст. л., му ка 
(цес та) — 200 г, мас ла (100 у цес та + 50 у на чын-
ку) — 150 г.

Для па чат ку пры га ту ем асно ву. Для гэ та га трэ ба 
па сек чы ха лод нае мас ла на не вя лі кія ка вал кі, пе ра ма-
лоць з му кой, сол лю і цук ро вай пуд рай у блен да ры ў 
не вель мі дроб ную крош ку, за тым да даць 6 ста ло вых 

лы жак ле дзя ной 
ва ды і за мя сіць 
мяк кае цес та. 
Але не ра бі це 
яго за над та да-
лі кат ным, інакш 
яно ася дзе з 
бар тоў пры вы-
печ цы. Цес та 
рас коч ва ем і 
ўклад ва ем у 

фор му (дыя метр 24 см), пра кол ва ем ві дэль цам, пас-
ля ча го вы пя ка ем хві лін 15–20 пры 200 гра ду сах без 
гру зу. Ка лі дно тро хі ўспу шы ла ся — не страш на, яго 
лёг ка по тым мож на пры ціс нуць ру кой.

Для на чын кі яб лы кі не аб ход на па мыць, ачыс ціць 
і на рэ заць не вя лі кі мі ка ва лач ка мі. Цу кар вы сы па-
ем у па тэль ню і на ся рэд нім аг ні пе ра тва ра ем у 
ка ра мель, да да ем тро хі во ды, мас ла і на рэ за ныя 
яб лы кі. Доб ра ўсё змеш ва ем і ту шым па ру хві лін. 
Пе ра клад ва ем на чын ку ў міс ку і да ем тро хі астыць. 
Ду хоў ку на гра ва ем да 170 гра ду саў, а згу шчон ку 
ўзбі ва ем з яй ка мі.

На асно ву вы клад ва ем яб лы кі, за лі ва ем атры ма-
най су мес сю і ад праў ля ем у ду хоў ку хві лін на 15–20, 
па куль за ліў ка не за ру мя ніц ца і не за гус не як след.

«Еarl grey» — чай з бер га мо там 
Лі чыц ца, што чай з бер га мо там мае кі тай ска-анг-

лій скае па хо джан не. Яго не паў тор ны «ак са мі та вы» 
во дар з вы тан ча най рэз кай нот кай і пад ба дзёр лі вы 
смак па цвяр джа юць вы са ка род нае па хо джан не на-
поя.

Бер га мот — рас лі на, якая ад но сіц ца да ся мей ства 
цыт ру са вых, — вель мі па доб ны да лі мо на. Ён рас це 
толь кі ў кра і нах з цёп лым клі ма там. На смак плод 
бер га мо та вель мі пры ем ны, тро хі кіс лы, але знач на 
менш, чым лі мон. Ад нак ка лі ска заць пра гар ка ту, 
то бер га мот на шмат абы хо дзіць грэй пфрут. Эфір ны 
алей, які так усла віў бер га мот, атрым лі ва ец ца шля-
хам ад ціс кан ня не толь кі лу пі ны спе лых пла доў, але і 
ліс ця, кве так і на ват ма ла дых па раст каў.

Чай з бер га мо-
там спраў ля ец ца з 
праб ле ма мі стра-
ва валь най сіс тэ-
мы, спры яе па ляп-
шэн ню апе ты ту, 
асаб лі ва пас ля пе-
ра не се на га цяж ка-
га за хвор ван ня. Ён 
ва ло дае су праць ві-
рус ны мі, ан ты сеп тыч ны мі і су праць грыб ко вы мі ўлас-
ці вас ця мі.

Алей бер га мо та, які ўва хо дзіць у склад на поя, 
эфек тыў на ўма цоў вае іму ні тэт, ва ло дае га рач ка па-
ні жаль ны мі ўлас ці вас ця мі. Ён так са ма спры яе па ляп-
шэн ню маз га вой дзей нас ці ча ла ве ка, што вы яў ля ец ца 
ў па вы ша най кан цэнт ра цыі ўва гі. Пры гэ тым знач на 
па вя ліч ва юц ца ка му ні ка тыў ныя на вы кі, ра зу мо выя 
пра цэ сы, па мяць.

Фі та тэ ра пеў та мі ад зна ча ец ца, што бер га мот з'яў-
ля ец ца вы дат ным пры род ным ан ты дэ прэ сан там, 
здоль ным з не звы чай най лёг кас цю па ляп шаць на-
строй, па збаў ляць ча ла ве ка пус тых стра хаў, тры-
вог, зма гац ца са стом ле нас цю, стрэ сам, нер во вым 
на пру жан нем, нар ма лі за ваць сон. Во дар бер га мо та 
на ват мож на лі чыць пры род ным аф ра ды зы я кам: ён 
эфек тыў на сты му люе роз ныя ра ман тыч ныя фан та зіі, 
якія рас паў сюдж ва юц ца так са ма і на сек су аль ную 
сфе ру ад но сін.

Ура чы-пе ды ят ры ра яць ма ці, якія кор мяць, вы ка-
рыс тоў ваць чай з бер га мо там у якас ці срод ку, што 
пад вы шае лак та цыю, на ту раль на, пры ўмо ве, ка лі 
яны яго нар маль на пе ра но сяць.

Чай ны на пой з бер га мо там не аб ход ны для пад-
тры ман ня ў нор ме па каз чы каў ар тэ рыя льна га ціс ку. 
Эфір ны алей бер га мо та спры яе нар ма лі за цыі ўзроў ню 
ха лес тэ ры ну ў кры ві.

Ад нак вар та ве даць, што лю дзям, якія ма юць скла-
да нас ці з за сы нан нем, не рэ ка мен ду ец ца на ноч ужы-
ваць моц ны чай з бер га мо там. Во дар гэ та га цыт ру су 
не рэ ка мен да ва на ўды хаць дзе цям і пад лет кам да 
12 га доў.

ГУ МА РЭС КА

— Хві лін ку ўва гі, спа да ры-та ва ры шы! Яшчэ ад но пы тан не: па сту-
пі ла пра па но ва ў су бо ту пра вес ці крос…

— Ад куль па сту пі ла?
— Не шу мі це: не зні зу…
— Та ды га ла су ем. Ува га, хто за?.. Ад на га лос на. Да вай це скла дзем 

спіс. Пер шым за пі шам Бу зя кі на.
— Як што, дык ад ра зу Бу зя кі на!.. Ад ра бо ты га ла ва ўжо кру гам, з 

сэр цам праб ле мы… Во, поў ныя кі шэ ні ва лі до лу. Ка лі і крос яшчэ — 
па мру.

— На вош та па мі раць? Трэ ба жыць! Дзе ля гэ та га і пра во дзіц ца 
крос.

— Я не су праць, бя жы це. А я — у лі ку ба лель шчы каў. Ну які без 
іх крос?..

— Гар бу зо ва за пі шам.
— Ну во! А ў мя не што — зда роўе кон скае? Учо ра ж яшчэ ку рыў… 

Ця пер да па ма гаю жон цы бо дзі фіт не сам зай мац ца. А сам яшчэ фор-
му не на браў.

— На бя рэш… На ступ ны ў нас Емяль я наў.
— Не, мы да це шчы едзем. Юбі лей там, пяць дзя сят га доў… І столь кі 

ж ча ла век за про ша на. А прый дзе ўсе сто, бо вёс ка вя лі кая. Ці вяр-
ну ся яшчэ…

— Гэ та як ра зу мець?
— А там што ні бя се да — то бой ка. Мо ладзь ця пер ду жа фа на бэ-

рыс тая, за дзі рыс тая. Ледзь што — у «рэ пу»!
— То шчас лі вай да ро гі! А мы лю дзі мір ныя. І па він ны быць зда ро-

вы мі. Ліп кін, як ты — у фор ме? Ні фіт нес (на ват «бо дзі»), ні юбі леі да 
ўва гі не пры ма юц ца.

— Ды я заў сё ды га тоў! Але ж «на яка ры»: ад ма ёй жон кі ў су бо ту 
да лё ка не за бя жыш. Вы ж ве да е це… Яна і ў ня дзе лю ба іц ца мя не з 
ха ты вы пус каць.

— Мі ро наў, бя жым?
— Ні ко лі ў жыц ці!
— Пят роў?
— Сме я це ся? Усе не бя гуць, а Пят роў дык па ім чыц ца…
— Неш та жан чы ны пры ціх лі. Сі ма нен ка…
— Яшчэ ча го! На да рож цы ні вод на га муж чы ны, а я па бя гу. У тру-

сах, як дур ні ца…
— Хві лі нач ку! Нін ка топ лес па бя жыць. Як ле тась. За піс вай це…
— Яна ўжо да бе га ла ся: бух гал тэ рыя ў дэ крэт афор мі ла.
— Зна чыць, крос пра во дзіць не бу дзем?
— Не, не бу дзем.
— Та ды га ла су ем. Хто за? Ад на га лос на! Прэ тэн зіі да мя не ёсць? 

Ня ма. Дзя куй за ўва гу!

Вый сце!
Ад бі ра юць, як вя до ма,

Част ку па мя ці га ды:

То пра вы па кі ну до ма,

То па еду не ту ды.

То — бы ло — ма тор не цяг не,

Хоць та ко га га зу даў!

Ды й пад ба віў...

 Па куль сця міў:

Дык я ж тор маз пры тап таў...

То ўнуч ка крык ма: «Дзе ду,

Кру цяць паль ца мі ўсе!..»

Тут уба чыў я, што еду...

Па су стрэч най па ла се!

А ўжо кло пат, дзе па ста віць...

«Та чак» — поў ныя два ры...

Лепш пра дам —

 на рэш це сця міў,

Хай хто ін шы па ру ліць.

Іван АСТ РОЎ СКІ,

г. Мінск.
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…А ТЭ ЛЕ ВІ ЗАР —
У ВЁС КУ СНЕЖ НУЮ!

КРОС
Ва сіль НАЙ ДЗІН 

Дыя ло гі 
На за мерз лай рэ чцы су стрэ лі-

ся два ры ба кі:
— Ты што, су се дзе, вод пуск 

узяў?
— Не, а ча му пы та еш ся?
— Дык на ры бал ку ж ра ней 

пры хо дзіў пас ля ра бо ты, а ця пер 
во з ра ні цы тут.

— Дык я на баль ніч ным…
• • •

У за гад чы ка сель ска га клу ба 
пы та юць:

— На якіх ін стру мен тах вы іг-
ра е це?

— На гар мо ні ку, на ба я не…
— А яшчэ?
— Шчы ра ка жу чы, узяў шы чар-

ку, ма гу на лю бым.
• • •

— Неш та мой са бач ка ес ці не 
ўзяў, — скар дзіц ца жан чы на.

— А па спра буй це даць яму 
лыж ку са ма го ну…

— Што вы та кое га во ры це! У 
нас ін тэ лі гент ная сям'я…

— Ну… та ды дай це кань я ку!
Да слаў Мі хась СЛІ ВА, 

г. Ра га чоў.

ПАРТ РЭ ЦІ КІ

РАС КЛА ДУШ КА 
Свой рас клад у рас кла душ кі.

А ка лі рап тоў ны госць —

Ёсць і коў дра, і па душ ка, 

Неш та й пад па душ кай ёсць.

ТАЎ КАЧ 
На пэў на, до ля ўжо та кая.

А як ты ад яе ўця чэш?

У сту пе звык лае вя ка мі 

Ад но і тое ж ён таў чэ.

МЫШ 
Ня ма, зда ец ца, гэт кіх ніш, 

Якіх бы не зай ма ла мыш.

І стол пад чыс ціць, і ка мор ку, 

А стрэ не кот,

дык — шусь у нор ку!..

Ка зі мір КА МЕЙ ША.

Да ра гі і па ва жа ны пля мен нік
Аляк сандр Ана толь е віч СМО ЛІЧ з Мін ска!

Пры мі мае сар дэч ныя він ша ван ні з на го ды 
50-год дзя! Зы чу зда роўя, ся мей на га даб-
ра бы ту, ла ду і зго ды, плён най пра цы на 

ка рысць на шай Ра дзі ме! Не за бы вай 
мя не.

Твая Но вік Та і сія Іва наў на.


