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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 4.49 21.40 16.51
Вi цебск — 4.31 21.37 17.06
Ма гi лёў — 4.39 21.30 16.51
Го мель — 4.45 21.17 16.32
Гродна — 5.06 21.53 16.47
Брэст    — 5.16 21.45 16.29

Iмянiны
Пр. Ефрасінні, Давыда, Мікалая, 
Пятра. 
К. Альжбеты, Пракопа, Рыгора, 
Яўгена.

Месяц
Першая квадра 5 ліпеня. 
Месяц у сузор’і Скарпіёна. 
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Ад крыц цё — га лоў ная тэ ма ў 
іх жыц ці. Ім уда ец ца кра нуць 
са мае па та ем нае ў ду шах 
сва іх ка лег, род ных і сяб роў. Іх 
мо гуць лі чыць дзі ва ка мі, але іх 
ары гі наль ныя ідэі за слу гоў ва юць 
ува гі. З імі цяж ка ўжы ва цца, та му 
што яны па тра бу юць вя лі ка га 

ра зу мен ня і цярп лі вас ці ад сва іх парт нё раў. 
Яны мо гуць быць бліс ку чы мі вы ка наў ца мі, але 
зрэд ку зда ра ец ца, што з іх атрым лі ва юц ца 
дэс па ты і на ват дык та та ры, хоць пе ра важ на 
гэ та лю дзі з яр ка вы ра жа ны мі ін стынк та мі 
ча ла ве ка люб ства. Ім не аб ход на пе ра адо лець 
імк нен не пра сяк нуц ца жа лем да са міх ся бе ў 
вы пад ку не да ацэн кі гра мад ствам — ра на ці 
поз на іх усё ж та кі ацэ няць.

Гэ та ў най вы шэй шай сту пе ні 
праг ма тыч ныя лю дзі, здоль ныя 
не толь кі ства рыць тую ці 
ін шую ар га ні за цыю, сям'ю ці 
біз нес, але і за бяс пе чыць іх 
нар маль нае функ цы я на ван не. 
Не ка то рыя з іх ці ка вяц ца 
роз ны мі фі ла соф скі мі ідэ я мі, 

але рэ лі гій ныя ас пек ты не ўяў ля юць для 
іх ці ка вас ці. Ім уда ец ца прад ста віць ся бе 
як не за леж ных ва ўсім, ад нак не трэ ба 
ад кры та дэ ман стра ваць свой уплыў і 
фі зіч ную пры сут насць, якая мо жа пры гня таць 
больш да лі кат ных ін ды ві ду у маў. Ім мож на 
па ра іць асце ра гац ца праг нас ці, жорст кас ці, 
праз мер най агрэ сіў нас ці, га на рыс тас ці і 
па гард лі вас ці.

На эк за ме не сту дэнт Сі да раў не ча ка на 
для ся бе вы цяг нуў ва ен ны бі лет.

У ба ры.
— Му жы кі, сён ня мне на лі вай це па-

больш, а са бе па менш.
— Ча му?
— А сён ня ва ша чар га нес ці мя не да-

до му.

Удар па ва ро тах! Мяч трап ляе ў «дзя-
вят ку»! А вось і раз гне ва ны кі роў ца «дзя-
вят кі»...

— Хто са мы га лоў ны во раг па жар-
на га?

— Му ха! Яна спаць пе ра шка джае!
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АВЕН. У па чат ку тыд-
ня іні цы я ты ва і ак тыў-
насць мо гуць ака зац ца 
ня свое ча со вы мі, та му ў 

гэ тыя дні ні чо га сур' ёз на га лепш 
не пла на ваць. Ка лі вам пра па-
ну юць звыш уроч ную пра цу, не 
ад маў ляй це ся, але пе рад зго дай 
рэ аль на аца ні це свае маг чы мас-
ці — гэ та не бу дзе ліш нім. Са чы це 
за раз віц цём сі ту а цыі на пра цы 
больш ста ран на: не вы клю ча на, 
што вас мо гуць пад ста віць.

ЦЯ ЛЕЦ. Па спра буй це 
не пра пус ціць уда лы 
вы па дак, бо дзя ку ю чы 

ста рым су вя зям з'я віц ца рэ аль-
ны шанц рэа лі за ваць свае пла-
ны. Вар та быць асця рож ны мі 
пад час су стрэч і пе ра моў: іс нуе 
не бяс пе ка дроб ных хіт рас цяў. 
До сціп і кра са моў ства, а так са-
ма здоль насць лёг ка і зра зу ме ла 
вы каз ваць дум кі, да зво ляць вам 
па ка рыць усіх сва ім та лен там 
апа вя даль ні ка.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Не вар та 
здзяйс няць ге ра іч ных 
учын каў: іх прос та не 
ацэ няць. Лепш зай мі-

це ся на за па ша ны мі дроб ны мі 
праб ле ма мі. Пер шая па ло ва 
тыд ня мо жа аб ры нуць на вас па-
ток су стрэч, зван коў і па пя ро вай 
пра цы. Маг чы мы так са ма кло па-
ты, звя за ныя з ар га ні за цый ны мі 
ме ра пры ем ства мі.

РАК. Цал кам ве ра год-
на, што вы ад кры е це 
для ся бе но выя сфе ры 

дзей нас ці, а гэ та па цяг не за са-
бой зна ём ства з людзь мі, якія 
ста нуць для вас і парт нё ра мі, і 
сяб ра мі. Па доб ныя пе ра ме ны бу-
дуць у ра дасць, бо мер нае жыц цё 
ста ла па тро ху на да куч ваць. Не 
іг на руй це мер ка ван не на ва коль-
ных, бо ме на ві та яно да зво ліць 
зра біць каш тоў ныя вы сно вы, не-
аб ход ныя для рэа лі за цыі ідэй.

ЛЕЎ. Вель мі ўда лы ты-
дзень. Не ад маў ляй-
це ся ад па ез дак: яны 
ака жуц ца вы ні ко вы мі. 

За хап ляц ца міс ты кай і раз гад-
ван нем чу жых сак рэ таў ця пер не 
вар та — гэ та мо жа пры вес ці да 
плё так і інт рыг ва кол вас. Чац-
вер дасць вам маг чы масць раз-
бу рыць ста рое і вы зва ліць мес-
ца для ства рэн ня но ва га. У гэ ты 
дзень доб ра за клад ваць асно ву 
для вя лі кіх спраў.

ДЗЕ ВА. На ды хо дзіць 
пе ры яд на пру жа най 
пра цы. Вам трэ ба бу дзе 
ма бі лі за ваць усе свае 

сі лы і маг чы мас ці для ра шу ча га 
рыў ка. Не спы няй це ся і не звяр-
тай це ўва гі на дроб ныя ня ўда чы: 
яны ні як не змо гуць паў плы ваць 
на пос пех. На ва коль ныя за раз 
бу дуць вель мі доб ра зыч лі ва 
ста віц ца да лю бых ва шых па-
чы нан няў, тым не менш вар та 
быць больш пе ра бор лі вы мі ў 
ста сун ках.

ША ЛІ. Не пры спеш вай-
це па дзеі, інакш не змо-
жа це аб' ек тыў на раз лі-
чыць свае сі лы. Знай дзі-

це час для вы ра шэн ня ста рых 
праб лем. У гэ тым вы мо жа це 
раз ліч ваць на да па мо гу сяб роў 
і бліз кіх. Маг чы мая ці ка вая дзе-
ла вая су стрэ ча, якая ўня се ў ва-
ша жыц цё знач ныя зме ны.

СКАР ПІ ЁН. Будзь це га-
то вы пра явіць вы ключ-
ную вы трым ку і такт 
у гу тар ках з на чаль-

ствам, пад час дзе ла вых на рад 
і пры су стрэ чах з ка ле га мі па 
пра цы. Ка лі здо ле е це зра біць 
гэ та, то вас бу дзе ча каць пос-
пех: па сту пяць вы гад ныя перс-
пек тыў ныя пра па но вы, з'я вяц ца 
ўплы во выя зна ё мыя.

СТРА ЛЕЦ. Да вя дзец ца 
па пра ца ваць на пра-
ця гу ўся го тыд ня, але 

спра вы ўсё роў на бу дуць пра-
соў вац ца па воль на. Вар та звяр-
нуць ува гу на не ка то рыя свае 
не да хо пы і, па маг чы мас ці, іх 
вы пра віць. Так вы змо жа це па-
збег нуць мно гіх не пры ем нас цяў. 

Па спра буй це знай сці агуль ныя 
ін та рэ сы з бліз кі мі людзь мі і ар-
га ні зуй це су мес ны ад па чы нак у 
вы хад ныя.

КА ЗЯ РОГ. На гэ тым 
тыд ні ў сі ту а цыі, якая 
скла ла ся, па зі цыя сі лы 
пра ца ваць не бу дзе, а 

толь кі спра ва куе не за да во ле-
насць або кан флікт ную сі ту а-
цыю, так што да дай це па больш 
дып ла ма тыч нас ці і гнут кас ці ў 
пры няц це ра шэн няў. Пры слу-
хай це ся да го ла су ўлас най ін-
ту і цыі, і вы на бу дзе це ў асо бе 
парт нё раў са праўд ных ад на дум-
цаў. Не іг на руй це дро бя зі, і та ды 
яны ад кры юць вам вель мі шмат 
ка рыс на га і ці ка ва га. Блі жэй да 
кан ца тыд ня ве ра год ныя доб рыя 
вест кі з-за мя жы.

ВА ДА ЛЕЙ. Пра яў ля-
ю чы на гэ тым тыд ні 
та кія якас ці, як па-
блаж лі васць і цяр пен-

не, вы толь кі вый гра е це: ва шы 
кар' ер ныя па мкнен ні зной дуць 
ад люст ра ван не ў вы гля дзе пер-
шых ста ноў чых вы ні каў. Хоць 
ты дзень больш пры дат ны для 
ад па чын ку, тым не менш у гэ-
ты час мож на за няц ца і лю бі май 
спра вай. Ва ша прад бач лі васць 
да зво ліць па шы рыць га ры зон-
ты маг чы мас цяў. Па спра буй це 
спа кой на вы слу хаць прэ тэн зіі 
з бо ку бліз кіх лю дзей і знай сці 
ап ты маль нае вый сце з сі ту а цыі, 
якая скла ла ся.

Р Ы  Б Ы .  П а  м ы л  к і 
здзяйс ня юць усе, але 
муд расць жыц ця за клю-

ча ец ца ў тым, каб не паў та раць 
іх і не ру хац ца па за мкнё ным 
ко ле, а зда бы ваць з цяж кас цяў 
па зі тыў ны во пыт. Гэ та і ёсць для 
вас асноў ная за да ча тыд ня. Ка лі 
неш та не атры ма ла ся з пер ша га 
ра зу, па спра буй це яшчэ і яшчэ 
раз, але ідзі це ін шым шля хам, 
звяр ні це ся па па ра ду да ва ша га 
муд ра га да рад цы і на стаў ні ка. 
Не су мня вай це ся: ён зна хо дзіц-
ца дзесь ці зу сім по бач.

Усходні га ра скоп на тыдзеньУсходні га ра скоп на тыдзень

1766 год — на ра дзіў ся Жан Ла рэй, фран цуз скі хі рург, 
адзін з за сна валь ні каў ва ен на-па ля вой хі рур гіі. 

Удзель ні ча ю чы ва ўсіх па хо дах На па ле о на І, пра вёў поў ную 
рэ ар га ні за цыю эва ку а цыі па ра не ных з по ля бою і сіс тэ мы іх ля-
чэн ня. Упер шы ню ар га ні за ваў па ля выя ла за рэ ты («ам бу лан сы»), 
пра па на ваў і прак ты ка ваў ран нюю ам пу та цыю ка неч нас цяў, 
шы ро ка пры мя няў трэ па на цыю чэ ра па, рас пра ца ваў хі рур гію 
ва ен ных ран груд ной клет кі.

1861 год — на ра дзі ла ся Маг да ле на Ра-
дзі віл, бе ла рус кая асвет ні ца, ме цэ-

нат ка. Шмат ах вя ра ва ла на дзя цей-сі рот — ад-
кры ла для іх шэ раг пры тул каў. У сва іх вёс ках 
ар га ні за ва ла шко лы, ства ры ла та ва рыст ва 
цвя ро зас ці, уста на ві ла сту дэн там Ві лен ска га 
і ін шых уні вер сі тэ таў не каль кі сты пен дый. Але 
га лоў нае мес ца ў дзей нас ці Маг да ле ны Ра-
дзі віл зай ма ла пад трым ка пер шых бе ла рус кіх 
пе ры я дыч ных вы дан няў. Яна апе ка ва ла вы-
да вец тва «За гля не сон ца і ў на ша акон ца», «На шу ні ву»; на 
яе гро шы бы лі вы да дзе ны пер шыя кні гі Мак сі ма Баг да но ві ча і 
Кан стан цыі Буй ло. Па мер ла ў 1945 го дзе.

1941 год — у ба ях пад Ма гі лё вам быў цяж ка кан ту жа ны 
і за хоп ле ны ў па лон Дзміт рый Кар бы шаў. Ад хі ліў 

пра па но ву гіт ле раў цаў аб су пра цоў ніц тве. Звер скі за ка та ва ны 
(за ма ро жа ны жыў цом) у канц ла ге ры Маў тхаў зен. Ге рой Са-
вец ка га Са ю за (па смя рот на). У Грод не Кар бы ша ву па стаў ле ны 
пом нік.

Ян ка КУ ПА ЛА, народны паэт Бе ла русі:

«Не шу кай ты шчас ця, до лі
На чу жым, да лё кім по лі...
Не шу кай са бе, мой брат ку,
З вет рам Баць каў шчы ну-мат ку».

КОТ КА Ў МЯШ КУ
Шко ла ў вёс цы Мі ла шо ва Мёр ска га ра ё на бы ла 

ад кры та ў па за мі ну лым ста год дзі (бу ды нак яшчэ і 
ця пер кра су ец ца над во зе рам). А ў ся рэ дзі не трыц-
ца тых мі ну ла га — на стаў ні кам там (ці як та ды ка за лі, 
«кі роў ні кам»), пра ца ваў Ста ні слаў Лю бань скі. Вы-
со кі, ху дар ля вы, з мод ны мі ма лень кі мі ву сі ка мі. Ад 
вуч няў ён, мяк ка ка жу чы, па тра ба ваў (пры чым — не 
грэ бу ю чы лі ней кай... І біў, не шка ду ю чы!), каб тыя 
раз маў ля лі вы ключ на па-поль ску.

Але ж, дзя ка ваць Бо гу, дзе ці свай го на стаў ні ка не 
вель мі слу ха лі і та кім чы нам за ха ва лі мат чы ну мо ву 
да хру шчоў скай на цы я наль най па лі ты кі, да су час ных 
на шых ча соў.

Зрэш ты, пра шко лу. У ёй та ды бы лі два вя лі кія па-
коі для вуч няў і два та кія ж (плюс кух ня) — для па на 
Ста ні сла ва. Пры бі ра ла ва ўсіх ча ты рох (а за ад но і 
ку ха ры ла) увіш ная ка бе та па іме ні Маль ві на. Яна ж 
ча сам ушчу ва ла на стаў ні ка, што жы ве ха лас ця ком, 
а між тым ня вест у ва ко лі цах — якіх толь кі хо чаш! 
Вы бі рай.

Ад нак да ту тэй шых дзе вак ім пэ ту ў па на ча мусь-
ці не бы ло: ён са бе дзесь у све це яе ад шу каў праз 
служ бу зна ём стваў (бы ла та кая ў Поль шчы), рас па-
чаў ліс та ван не і вось...

Едзе яна!
Пан на стаў нік на няў брыч ку — пад аў ся на стан цыю 

су стра каць. Маль ві на ж з са ма га ран ку шчы ра ва ла 
ў па ко ях. Увесь спрыт укла ла ў пры бі ран не (з до му 
вы шы ва нак сва іх на нес ла) ды ў пад рых тоў ку ста ла. 
«Усё, мож на хоць ка ра ле ву пры во зіць!» — пра мо ві ла 
на рэш це, сеў шы ад па чыць. А тут, гля дзіш, і фур ман-
ка пад' еха ла: пан Ста ні слаў са ско чыў з брыч кі, па даў 
ру ку вы со кай жан чы не.

— Ху да ва тая неш та, — за зна чы ла пра ся бе ку хар-
ка, — але ж ні чо га, ад кор мім.

Між тым кан ды дат ка ў ня вес ты, аб мыў шы да рож-
ны пыл, вый шла да ста ла, на якім кра са ва ла ся бу-
тэль ка доб ра га ві на з пры го жы мі фу жэ ра мі, та лер-
кі з за кус ка мі. Маль ві на ўзя ла ся пад но сіць ін шыя 
пры сма кі...

Вя чэ ра па ды хо дзі ла да свай го за вяр шэн ня. Пан 
Ста ні слаў пра па на ваў гос ці пра гу ляц ца да ва ды, па-
ка тац ца на лод цы.

Тая, ад нак, пра па но ву ад мя ла: ска за ла, што хо ча 
лег чы. А пе рад тым (у па на во чы на лоб!) са ма са бе 
на лі ла ві на і... ста ла рас пра на цца.

Пан быў збян тэ жа ны! Ён зні я ка веў і як пад сма-
ле ны даў ся ў дзве ры. Тут жа пай шоў да су се да, па-
пра сіў, каб той ад вёз «ня вес ту» на зад на стан цыю, 
ды пе ра даў ёй на сло вах, што ўсё, кроп ка — ані я кіх 
ста сун каў па між імі быць не мо жа, бо... пад ма ну ла 
яна: у пісь мах ма ля ва ла ся бе юнай «дзе вэч кай», 
сціп лай і цнат лі вай, а на яве ака за ла ся...

Так што служ ба служ бай (як ка за лі по тым вяс коў-
цы пра тую служ бу зна ём стваў) і ліс та ван не ліс та-
ван нем, а ня вес ту лепш шу каць са мо му.

Ці зра зу меў гэ та пан Ста ні слаў, гіс то рыя за моўч вае, 
бо ў хут кім ча се ён з'е хаў з Мі ла шо ва, змя ніў шко лу.

Аль фрэд Тычко, 
в. Ідол та, Мёр скі ра ён.

ПОМС ТА
Хто не ве дае, як у спя кот ны дзень да ку ча юць му хі, 

сляп ні, авад ні... І, вя до ма ж, не толь кі лю дзям. Цяж кі гэ та 
час для жы вё лы: у пяць хвас тоў не аба ро ніш ся. А ка лі 
ён адзін? І но гі спу та ны... І на шыі лан цуг? І гас па дар, 
як на лі ха, спаз ня ец ца...

То бу дзе яму, як та му ка ню! Не ве ры це? Та ды слу-
хай це.

Дзядзь ка Па вел (на за вём яго так) пра мар гаў не як 
раз — за па зніў ся на па шу, каб за браць ка ня. А ле та, 
га ра чы ня... Як той бед ны Каш тан і вы тры маў!

Але ж на рэш це пры ждаў — з'я віў ся гас па дар. Каб 
хут чэй бы ло, ад вя заў ка ня, рас пу таў, ус ко чыў яму на 
спі ну. Конь тут жа ў бок ка нюш ні, з усіх ча ты рох — ку ляй 
да мчаў. Вось ужо і бу ды нак від не ец ца, дзве ры на сцеж 
рас чы не ны.

— Т-р-р! — за га дзя кры чыць гас па дар. — Стой, ха-
ле ра на ця бе!

А Каш тан — каб ву хам па вёў...
І ўсё б, мо жа, ні чо га яшэ, ка лі б дзвяр ны пра ём у ка-

нюш ні быў вы со кі, а так...
Як ні гнуў ся дзядзь ка, а па лбе та кі доб ра за ра біў!..
Мо жа, хоць пас ля гэ та га маз гі ў яго на мес ца ста лі: 

на пэў на, бу дзе ду маць, дзе ка ня на вяз ваць і ка лі яго з 
па шы за бі раць?

Аляк сандр Матошка, г.п. Ра со ны.

ПРУ ТОК
Ад ной чы наш та та ад па чы ваў у са на то рыі і, вяр нуў-

шы ся да до му, па чаў раз да ваць па да рун кі:
— Гэ та — та бе!
— Гэ та — та бе!
— А гэ та — та бе! — ска заў ён і пра цяг нуў мне... пру-

ток. Са мы што ні на ёсць звы чай ны.
Я скры ві ла вус ны: во, знай шоў па да ру нак...
— Гэ та не прос ты пру ток, — па тлу ма чыў та ды та-

та, — гэ та — ві на град ная ла за. Яе трэ ба па са дзіць у 
зям лю, па лі ваць ва дзіч кай. Яна пра рас це, за зе ля нее, і 
праз год-дру гі ў нас бу дзе свой ві на град.

На ві на гэ та ўсім спа да ба ла ся. Яшчэ б — свой ві на-
град!.. Але з ча го? Ня ўжо вось гэ ты су хень кі дуб чык мо-
жа пра рас ці, за зе ля нець? Ня ўжо на ім вы рас це смач ны 
ві на град? У гэ та не як ма ла ве ры ла ся, асаб лі ва ма ту лі. 
Ды яшчэ ка лі да ве да ла ся, што та та ку піў гэ ты пру ток 
аж за дзе сяць руб лёў...

І тым не менш мой па да ру нак быў ура чыс та па са джа-
ны ў вя лі кую кад ку з-пад ста ро га фі ку са, а да гля даць 
яго да ру чы лі мне.

Кож ны дзень я ста ран на па лі ва ла зям лю, а по тым доў-
га раз гля да ла пру ток. Я шу ка ла на ім хоць якую-не будзь 
пу пы шач ку, з якой мог бы па ка зац ца зя лё ны ліс ток. Але 
ні чо га на ват бліз ка па доб на га на дуб чы ку не з'яў ля ла ся. 
«Ці ка ва, — ад ной чы па ду ма ла, — вось я яго па лі ваю, 
па лі ваю, а ён, мо жа, і ка ра нёў яшчэ не пус ціў?»

Дву ма паль ца мі ху цень ка па цяг ну ла пру ток з зям лі. 
Так і ёсць — ка ра нёў ні я кіх. Утык ну ла дуб чык на зад і 
паль ца мі зраў на ва ла зям лю.

Уна чы я ўба чы ла сон, быц цам мой пру ток за зе ля неў, 
вы рас пад са мую столь, як наш ста ры фі кус, і ця пер аж 
гну ўся пад ця жа рам гро нак ві на гра ду.

Ра ні цай перш-на перш я па бег ла да кад кі. «Ну, — ду-
маю, — сён ня ка ра ні ўжо дак лад на вы рас лі!» Вы рва ла 
пру ток — зноў ні чо га...

Ця пер кож ны дзень пас ля па лі ву я вы цяг ва ла пру ток з 
зям лі, спа дзе ю чы ся ўба чыць ву сы ка ра нёў. Дзе там!..

Та та над та пе ра жы ваў з-за гэ та га, а ма ці толь кі пад'-
юдж ва ла:

— Ну, як жа... За ха цеў, каб на гэ тай па лцы за дзе сяць 
руб лёў ві на гра ду на рас ло!

Ад ной чы, вы цяг нуў шы пру ток і ўба чыў шы, што ка-
ра нёў усё яшчэ ня ма, я ўжо ха це ла ўса дзіць яго зноў 
у кад ку, як рап там над ма ёй га ла вой па чуў ся сяр дзі ты 
го лас баць кі:

— Што ты ро біш?
— Я... я пра вя раю, вы рас лі ка ра ні ці не...
— І час та ты гэ та ро біш? — спы таў ся баць ка.
— Кож ны дзень...
— Ну, вось, — за кры чаў та та ма ме на кух ню, — вось 

у чым тут спра ва! Не мог той ча ла век мя не ашу каць! Я 
ж ба чыў яго ві на град!

— Ну, а нам які толк з яго ві на гра ду? — ска за ла 
ма ма, за хо дзя чы ў па кой. — Вы кінь ця пер свой пру ток 
на смет нік!

— На вош та ж яго вы кід ваць? — ад ка заў та та. — За 
яго гро шы за пла ча ны. Ён яшчэ мо жа спат рэ біц ца!

І шмат знач на гля нуў шы на мя не, та та вы цяг нуў пру-
ток з зям лі і па клаў на ша фу...

Та ма ра Бун та,
г. Мінск

РАЗ МАЎ ЛЯЦЬ ТРЭ БА ПРА ВІЛЬ НА!
Бы ло гэ та га доў со рак та му, але ж ак ту аль нас ці, 

ду маю, не стра ці ла.
Ад на з на шых дзяў чат па сту пі ла ву чыц ца, па еха ла ў 

го рад. Коль кі там ча су па жы ла — пры яз джае да баць коў 
у вёс ку. Трэ ба ж пра ве даць ды хар чоў з до му ўзяць — на 
сты пен дыю не ду жа раз гу ля еш ся.

Ка ра цей, па гас ці ла яна, неш та да па маг ла, збі ра ец ца 
ад' яз джаць. Ма ці ёй сум кі па куе: і гэ та га тро хі па ла жы-
ла, і та го... А по тым ка жа да чцэ:

— Дзі цят ка, вазь мі ко шы чак, пад скоч па дра бі не 
на га ры шча. Там цы бу ля ві сіць — ты ўба чыш. Пры ня сі 
кры ху...

Гос ці б ад ра зу па слу хац ца, а яна скры ві ла ся, як той 
цы бу лі з'еў шы, ды ка жа:

— Ма ма, ну как ты разговариваешь? Что у те бя за 
сло ва такие? Нуж но говорить правильно: лестница, 
лук, чер дак...

Але ж ці ма ла пра што ма мы га во раць доч кам, а доч-
кі — ма мам. Як пра ві ла, па між імі ўсё і за ста ец ца... Праў-
да, ка лі змест раз моў на суд люд скі не вы но сіць...

У тым вы пад ку гэ та зра бі ла дач ка. Праз ней кую га дзі-
ну-дру гую вый шла яна з до му, се ла ў аў то бус по руч са 
сва ёю сяб роў кай: едзе ў го рад і рас каз вае — як быц цам 
толь кі ёй, але ж ін шыя па са жы ры так са ма не глу хія:

— Предс тав ля ешь, попрасила ме ня ма ма слазить 
на чер дак за лу ком. Я за лез ла, в корзинку его на бра ла, 
толь ко ста ла спус кать ся... А дра бі на з-пад ног як па е дзе! 
Ко шык з цы бу ляй як браз нец ца... І са ма я ледзь ве ўтры-
ма ла ся... А то б па ка ле чыц ца, му сіць, маг ла...

Не ска жу дак лад на, пас ля гэ та га вы пад ку ці не, але 
ў нас на ра дзі ла ся по каз ка. Ва ўсіх, хто тры дні па жыў у 
го ра дзе, але ўжо «на ву чыў ся» там «пра віль на» раз маў-
ляць, лю дзі ста лі пы таць: «А ты што — за Пе ра хрэс це 
вы ехаў і ўжо га рад скім стаў?»

Пе ра хрэс це — гэ та наз ва бліз ка га ле су. Як на чу жы 
ро зум, дык і гэ тае сло ва не пры го жае, «ня пра віль нае». 
А як на наш — дык сваё, род нае. Як тое ж га ры шча, 
дра бі на, ко шык і не злі чо ная без ліч ін шых.

Сяр гей Яр моль чык,
в. Баг да наў ка, Лу ні нец кі ра ён.

Руб ры ку вя дзе Ва лян ці на ДОЎ НАР.

Спорт-таймСпорт-тайм  ��

Паў фі наль ная кла сі ка: 
Ла цін ская Аме ры ка су праць Ста ро га све ту

У тыд нё вым спар тыў ным 
агля дзе «Звяз да» рас па вя-
дае пра тры ум фа та раў Уім-
блдо на, буй ныя пе ра мо гі 
«Мінска» і БА ТЭ, а так са ма 
анан суе сён няш нія мат чы 
фут боль на га мун дзі я лю.

1. У паў фі на лах чэм пі я на-
ту све ту су стрэ нуц ца па дзве 
ка ман ды ад Ла цін скай Аме ры кі 
і Еў ро пы. У пер шым чвэрць фі на-
ле збор ная Гер ма ніі пе рай гра ла 
фран цу заў. Ран ні гол Мат са Ху-
мель са, за бі ты на 13-й хві лі не, 
так і за стаў ся адзі най рэ зуль та-
тыў най ата кай у мат чы. І ха ця 
ў кан цоў цы су стрэ чы фран цу зы 
ня дрэн на прэ сін га ва лі і на ват 
ме лі не каль кі шы коў ных мо-
ман таў, па раў няць лік у «трох-
ка ля ро вых» не атры ма ла ся. У 
паў фі на ле «бун дэнс ман шафт» 
су стрэ нец ца з бра зіль ца мі, якія 
ака за лі ся мац ней шы мі за ка-
лум бій цаў (2:1). Ад нак сён ня 
гас па да ры мун дзі я лю вый дуць 
на по ле без свай го лі да ра. У вы-
ні ку су тык нен ня з ка лум бій цам 
Ху а нам Су ньі гам Ней мар атры-
маў сур' ёз ную траў му і вы быў да 
кан ца тур ні ру.

Ар ген ці нцы, як і нем цы, 
прай шлі ў паў фі нал дзя ку ю чы 
ран ня му го лу (1:0). У «ня бес-
на-бла кіт ных» у мат чы су праць 
бель гій цаў ад зна чыў ся Ган са ла 
Ігу а ін. Ад зна чым, што і ар ген-
цін цы па нес лі стра ты: у чвэрць-
фі наль най су стрэ чы Ан хель ды 
Ма рыя атры маў раз рыў пад ка-
лен на га су ха жыл ля і на ўрад ці 
змо жа да па маг чы сва ёй ка ман-
дзе. Зрэш ты, сам фут ба ліст спа-
дзя ец ца яшчэ вый сці на по ле... 
у фі наль ным мат чы. Са пер ні ка-
мі трох ра зо вых чэм пі ё наў све-
ту ста лі га ланд цы, якія толь кі ў 
се рыі пе наль ці пе рай гра лі кос-
та ры кан цаў. Які фі нал ча кае 
фут боль ных ба лель шчы каў — 
ла ці на а ме ры кан скі, еў ра пей скі 
ці зме ша ны? Уба чым — ча каць 
за ста ло ся ня доў га.

2. Мін скае «Ды на ма» пе рай-
гра ла «Го мель» (1:0) і пер шым 
за бяс пе чы ла са бе мес ца ў пер-
шай шас цёр цы. Ге ро ем су стрэ-
чы стаў Эр нан Фі ге рэ да, які 
на 34-й хві лі не за біў у ва ро ты 
Анд рэя Клі мо ві ча. Дзя ку ю чы гэ-
тай пе ра мо зе «бе ла-сі нія» зноў 
пе ра ха пі лі лі дар ства ў БА ТЭ. У 
шас нац ца тым ту ры бе ла рус-

ка га чэм пі я на ту ба ры саў ча не 
пе рай гра лі брэсц кае «Ды на ма» 
з буй ным лі кам — 4:0. Дуб лем 
ад зна чыў ся Ві таль Ра дзі во наў. 
З та кім жа лі кам скон чы ла ся і 
су стрэ ча «Мін ска» з «Наф та-
нам». «Га ра джа не» лі та раль на 
раз гра мі лі но ва па ла чан на гас-
ця вой арэ не. Дубль на ра хун ку 
Аляк санд ра Ма ка ся. Ад зна чым 
і ас тат нія вы ні кі: з ад ноль ка вым 
лі кам 1:0 у сва іх мат чах пе ра мо-
гу атры ма лі «Шах цёр», «Слуцк» 
і «Тар пе да-Бе лАЗ», пе рай граў-
шыя ад па вед на «Дняп ро», «Бел-
шы ну» і «Нё ман».

3. Мак сім Мір ны ў па ры з тай-
ван скай тэ ні сіст кай Чжань Ха-
а цын са сту пі лі ў фі на ле мікс та 
на Уім блдон скім тур ні ры. У 
паў фі на ле бе ла рус ка-тай ван скі 
тан дэм пе рай граў ле таш ніх чэм-
пі ё наў Уім блдо на — Крыс ці ну 
Мла дзе на віч/Да ні э ля Не ста ра. А 
вось у вы ра шаль ным мат чы, на 
жаль, не атры ма ла ся спра віц ца 
з аў стра лій ска-серб скай па рай 
Са ма нта Сто сур/Не над Зі ма-
ніч — 4:6, 2:6. Да рэ чы, фі наль ны 
матч Мак сім Мір ны пра во дзіў у 
свой 37-ы дзень на ра джэн ня.

У жан чын пе ра мож цай тур ні-

ру ста ла чэш ка Пет ра Кві та ва, 
якая ў фі на ле менш чым за га-
дзі ну пе рай гра ла ка над ку Эжэ ні 
Бу шар. А вось у муж чын па яды-
нак за тра фей доў жыў ся амаль 
што ча ты ры га дзі ны. Серб скі 
тэ ні сіст Но вак Джо ка віч у пя ці 
се тах адо леў швей цар ца Ро-

джэ ра Фе дэ рэ ра. Для абод вух 
тры ум фа та раў гэ та га го да ты тул 
на Уім блдо не стаў дру гім у кар' е-
ры. Гэ так жа сін хрон на Кві та ва і 
Джо ка віч пе ра ма га лі ў Лон да не 
тры га ды та му.

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ
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Ан хель ды Ма рыя па абя цаў ад на віц ца да фі на лу. 
Але ці бу дзе там яго ка ман да?
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НА РО ДЖА НЫЯ

КрыміналКрымінал  ��

Укра лі 
попельні цу 
за 1,8 млн

У дру гой па ло ве дня хло пец 
і дзяў чы на зай шлі ў па віль-
ён ад на го са ста ліч ных ганд-
лё вых цэнт раў. А вый шлі з 
по пель ні цай кош там больш 
за 1,8 міль ё на руб лёў, ні ад-
даў шы за яе ні руб ля...

Як па ве да мі лі ў Цэнт раль ным 
РУ УС г. Мін ска, па рач ка зна хо-
дзі ла ся ў па віль ё не не больш за 
15 хві лін: раз гляд ва ла вы стаў-
ле ную пра дук цыю, кан суль та ва-
ла ся з пра даў цом. Па куль хло-
пец ні бы та вы бі раў па да ру нак, 
яго спа да рож ні ца... пра вя ра ла 
шуф ля ды ста ла, дзе зна хо дзі-
ла ся ка са. Не знай шоў шы там 
гро шай, ма ла дыя лю дзі пай шлі. 
А праз не ка то ры час пра да вец 
за ўва жы ла, што ня ма хрус таль-
най по пель ні цы кош там больш за 
1,8 міль ё на руб лёў. Вось толь кі 
зла мыс ні кі не ўлі чы лі на яў насць 
ві дэа ка мер у ганд лё вай кроп цы: 
ця пер іх шу кае мі лі цыя.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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