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Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня

   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 4.38 21.46 17.08
Вi цебск — 4.19 21.44 17.25
Ма гi лёў — 4.28 21.36 17.08
Го мель — 4.34 21.23 16.49
Гродна — 4.55 21.59 17.04
Брэст    — 5.05 21.50 16.45

ЗАЎТРА
У мя не сён ня ўве ча ры за віб-

ры ра ваў фіт нес-бран за лет, та му 
што я прай шоў дзён ную нор му. 
Што ці ка ва: у гэ ты мо мант я ішоў 
у ха ла дзіль нік па торт.

— Фі ма, што ты ро біш?

— Я цяг ну ся да зо рак!

— Але ж ты цяг неш ся да па лі цы 
з кань я ком!

— Ро зач ка, дык я так і ска заў!

Ка лі вас жу дас на па стрыг 
цы руль нік-па чат ко вец, ста-
рай це ся моц на не нер ва вац ца, 
а то па ды мец ца ціск і вам прый-
дзец ца звяр тац ца да ўра ча-
па чат коў ца.

Месяц
Маладзік.

Месяц у сузор’і Рака.

Iмянiны
Пр. Варфаламея, Яфрэма.
К. РАСТВО СВ. ІААНА 
ХРЫСЦІЦЕЛЯ.
Дануты, Эміліі, Яніны.

24 ЧЭР ВЕ НЯ

1497 год — італь ян скі ма ра пла вец Джа ва ні 
Ка бот, які быў на служ бе ў анг лій ска га 

ка ра ля Ген ры ха VІІ, на па рус ні ку «Мэцью» да сяг нуў уз-
бя рэж жа вост ра ва Нью фаў ндленд. Гэ тую да ту ча сам 
на зы ва юць днём ад крыц ця Ка на ды.

1717 год — у Дзень свя то га Яна прад стаў ні кі 
анг лій скай ма сон скай ло жы ся дзе лі ў піў-

ной «Гусь і ра жон» і за сна ва лі «Вя лі кую ло жу Анг ліі». 
Гэ ты дзень лі чыц ца да тай за сна ван ня ма сон ства як ар-
га ні за ва на га ру ху.

1777 год — на ра дзіў ся Ян Ходзь ка (Ба рэй-
ка), бе ла рус кі пісь мен нік, фальк ла рыст, 

гра мад скі дзе яч. Аў тар апо вес цяў «Пан Ян са Свіс ла-
чы...», «Брат і сяст ра», ка ме дыі «Вы зва ле ная Літ ва, 
або Пе ра ход Нё ма на», тра ге дыі «Кра кус», ус па мі наў і 
ар ты ку лаў па гіс то рыі Мін шчы ны. П'е сы Ходзь кі ў 1812 
го дзе ста ві лі ся ў Мін ску на ама тар скай сцэ не. Па мёр 
у 1851 го дзе.

1812 год — ар мія На па ле о на пе рай шла мя жу на 
ра цэ Нё ман у ра ё не Коў на. Па ча так вай-

ны 1812 го да. З яе 
па чат кам Бе ла русь 
ста ла арэ най ва ен-
ных дзе ян няў. У вы-
ні ку вай ны ска ра ці-
ла ся на сель ніц тва 
Бе ла ру сі, асаб лі ва 
га рад ское. Ма тэ-
ры яль ныя стра ты 
пяці бе ла рус ка-лі-
тоў скіх гу бер няў і 
Бе ла стоц кай воб лас ці, па пад лі ках та го ча су, скла лі 
ка ля 160 міль ё наў руб лёў се раб ром.

1907 год — на ра дзіў ся Язэп За зе ка, бе ла рус кі 
пісь мен нік, кан ды дат фі ла ла гіч ных на вук. 

Аў тар збор ні каў апа вя дан няў «Ру кою во ра га» і на ры саў 
«Пар ты зан скія сцеж кі», кніг для дзя цей. Збі раў і да сле-
да ваў бе ла рус кі фальк лор. 
Укла даль нік збор ні каў пар-
ты зан скай твор час ці. Па мёр 
у 1977 го дзе.

1927 год — на ра-
дзіў ся Мар цін 

Лью іс Перл, аме ры кан скі 
фі зік, пра фе сар, гра мад скі 
дзе яч, лаў рэ ат прэ міі Воль-
фа за ад крыц цё шэ ра гу эле мен тар ных час ціц, у тым лі ку 
квар каў, лаў рэ ат Но бе леў скай прэ міі па фі зі цы. Баць ка 
вы ха дзец з Пру жан. Па мёр у 2014 го дзе.

1947 год — у све це бы ло ўпер шы ню афі цый на 
за рэ гіст ра ва на з'яў лен не НЛА. Аме ры кан-

скі лёт чык Кэ нэт Ар нольд, шу ка ю чы над кас кад ны мі га-
ра мі (штат Ва шынг тон) мес ца па дзен ня транс парт на га 
са ма лё та, за ўва жыў у па вет ры дзе вяць дыс ка па доб ных 
прад ме таў бе ла-бла кіт на га ко ле ру, якія ля це лі з вя лі кай 
хут ка сцю. У ЗША і ў мно гіх кра і нах гэ ты дзень ад зна ча-

юць як Дзень уфа ло гіі.

1977 год — у СССР з кас ма дро ма Пля сецк 

пра ве дзе ны пер шы вы пра ба валь ны пуск 

ра ке ты-нось бі та «Цык лон-3» са штуч ным спа да рож ні кам 

Зям лі «Кос мас-921».

Іван МЕ ЛЕЖ, на род ны пісь мен нік Бе ла ру сі:
«Но выя тры во гі, но выя тур бо ты спак ва ля змы ва юць 

усё, што бы ло ня даў на».

ПА ГА РЫ ЗАН ТА ЛІ: 1. Но-
гі но сяць, а ... кор мяць (прык.). 
5. ... На віц кі. Імя ра сій ска га кас-
ма на ўта, ура джэн ца г. Чэр ве ня. 
8. Наз ва да 1923 го да г. Чэр ве-
ня, які сё ле та свят куе 630 га-
доў з ча су пер ша га ўпа мі нан ня. 
10. Пры ста са ван не, якім аб-
мах ва юц ца ў ду ха ту. 11. Ду ха-
вы мед ны му зыч ны ін стру мент. 
12. Га лі на гас па дар чай дзей нас-
ці, якой жы ха ры Чэр вень шчы ны 
(Ігу мен шчы ны) зай ма лі ся з сі вой 
даў ні ны. 15. Гра фіч ны знак для 
за пі су гу каў му зы кі. 16. ... Су-
цін. Імя вы дат на га фран цуз ска-
га мас та ка, які на ра дзіў ся ў г.п. 
Смі ла ві чы бы ло га Ігу мен ска га 
па ве та. 17. Аф ры кан ская ан-
ты ло па. 18. Афі цэр скае зван не. 
19. «Ідуць кас цы, зві няць іх ко сы, 
// Ві та юць іх буй ныя ...». З паэ мы 
Я. Ко ла са «Но вая зям ля» («Лет-
нім ча сам»). 20. Коль касць ура-
джэн цаў Чэр вень шчы ны, якія 
атры ма лі за подз ві гі ў ча сы Вя лі-
кай Ай чын най вай ны га на ро вае 
зван не Ге роя Са вец ка га Са ю за. 
22. Не вя лі кая лу га вая птуш ка; 
дзяр кач. 23. Сім вал паэ тыч най 
твор час ці; та кую наз ву но сіць 
і клуб ама та раў паэ зіі і му зы кі 
пры Смі ла віц кай гар па сял ко вай 
біб лі я тэ цы. 24. Той, хто зай ма-
ец ца вы ву чэн нем род на га краю; 
... — ад на з пра фе сій бе ла рус-
ка га пісь мен ні ка, эт ног ра фа 
Аляк санд ра Ель ска га, які на ра-

дзіў ся ў в. Ду дзі чы Ігу мен ска га 

па ве та (ця пер Пу ха віц кі ра ён). 

Яго брат, Мі ха іл, вы зна чыў ся як 

вы дат ны скры пач, кам па зі тар. 

28. У грэ час кай мі фа ло гіі ба гі ня, 

за ступ ні ца на вук і мас тац тваў. 

29. Бе лы клён. 30. ... Мя ко та. 

Імя і дзя во чае проз ві шча ма ці 

паэ та Мак сі ма Баг да но ві ча, якая 

на ра дзі ла ся ў г. Ігу ме не (Чэр-

ве ні). 31. «Чэр вень — ме сяц, 

Чэр вень — го рад // Май го сэр ца не па кой». 
З пес ні «Чэр вень скія ...» (сло вы А. Воль ска га, 
муз. К. Це са ко ва). 32. «... прый шла да Стар шы-
ні // І ка жа: // «Вы дай мне да вед ку, // Што не ... 
я — сам зір ні — // Ка ро ва я. Ёсць на ват свед кі». 
З бай кі «Ка за — ка ро ва» паэ та — бай ка піс ца М. 
Вяр шы ні на, ура джэн ца г. Чэр ве ня.

ПА ВЕР ТЫ КА ЛІ: 2. ..., бе лы амур, таў ста-
ло бік, строн га. Ад на з прэс на вод ных рыб, якую 
раз вод зяць у Чэр вень скім рыб га се «Вол ма». 
3. Прад стаў нік ад на го з на ро даў Да ге ста на; ра ка 
ў Крас на яр скім краі. 4. У ста ра жыт най грэ час-
кай мі фа ло гіі — вяр хоў ны бог. 6. Ка лі ... доб рым 
бы вае, мёд у вул лях пры бы вае (прык.). 7. ..., 
Пе ру. Кра і ны Паўд нё вай Аме ры кі, дзе за олаг, 

ге ог раф, па да рож нік Кан стан цін Ель скі, ура джэ-

нец Ігу мен шчы ны, ад крыў но выя ві ды рас лін і 

жы вёл, не ка то рыя з якіх бы лі на зва ныя яго імем. 
9. ... Чар ноў скі. Імя ад на го з вы на ход ні каў пад-
вод на га ка раб ля, які на ра дзіў ся на Ігу мен шчы не 
ў 1791 го дзе. 13. ... Ма нюш ка. Імя вы дат на га 
кам па зі та ра, ды ры жо ра і пе да го га, ства раль ні ка 
поль скай на цы я наль най опе ры, які на ра дзіў ся ў 
фаль вар ку Убель Ігу мен ска га па ве та. 14. Сын 
ка ра ля (звы чай на ў каз ках). 19. Дзе ма ці на ра-
дзі ла, там і ... (прык.). 21. «Сён ня ку па ла — ... 
Ян, // Узый дзі, узый дзі, со ней ка, зай грай нам». 
З ку паль скай пес ні. 24. Ста лі ца Егіп та. 25. Ры ба-
лоў ны кру чок з тры ма зуб ца мі (разм.). 26. «... — 
са ма лё ты // Свід ру юць пра стор, // Не зна ю чы ў 
лё це // Ні меж, ні ра зор». З вер ша Я. Ку па лы 
«Заў сё ды на пе рад». 27. Імк нен не.

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ, 
г. Дзяр жынск.

«Чэр вень — ме сяц, Чэр вень — го рад»
Да 630-год дзя г. Чэр ве ня

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, 
АД КА ЗЫ:

Па га ры зан та лі: 1. Ру кі. 
5. Алег. 8. Ігу мен. 10. Ве ер. 
11. Ту ба. 12. Пча ляр ства. 15. Но-
та. 16. Ха ім. 17. Гну. 18. Ма ёр. 
19. Ро сы. 20. Сем. 22. Драч. 
23. «Лі ра». 24. Края зна вец. 
28. Му за. 29. Явар. 30. Ма ры-
ля. 31. Зо ры. 32. Ка за.

Па вер ты ка лі: 2. Карп. 
3. Агул. 4. Зеўс. 6. Ле та. 7. Гві-
я на. 9. Ка зі мір. 13. Ста ні слаў. 
14. Ка ра ле віч. 19. Ра дзі ма. 
21. Заўт ра. 24. Ка ір. 25. Якар. 
26. Ар лы. 27. Ця га.

МІ ХАСЬ МІ РА НО ВІЧ
Ві лы

Ня роў на Бог

Нас на дзя ляе —

Пі шу на гэ ту тэ му

Зноў ку:

Хтось на Ка на рах

Ві лы мае,

Я ж — ві лы, граб лі

І рыд лёў ку.

Горш і лепш
Ды кінь це, урэш це,

Ва шую тры во гу,

Усё па він на

З ча сам вы ра шац ца:

Ка лі ўжо спра вы

Го рай быць не мо гуць —

Яны пач нуць па тро ху

Па ляп шац ца.

Іс ці на і сі ня кі
— Ка жуць лю дзі:

Як хто дзе спра ча ец ца —

Ні бы іс ці на там

На ра джа ец ца.

Мы ж вось з сяб рам

У спрэч цы сча пі лі ся —

Дык у нас

Сі ня кі на ра дзі лі ся!

На ка ні і пад ка нём
За ўва жу мі ма ходзь,

Што на ба ле ла.

На сён ня ма ем мы

Рас клад та кі:

Быць на ка ні —

Ка неч не, лепш на бе лым,

А пад ка нём —

Усё роў на, пад якім.

На род і мо ва
Ёсць пры кла даў

У све це да стат ко ва —

Ня ма на ро да,

Ды жы вая мо ва.

А вось у нас

Усё на ад ва рот —

Зні кае мо ва,

Хоць жы вы на род...

г. Ві цебск.

ПЕ РА СТАЎ БА ЯЦ ЦА
Су стрэ лі ся зна ё мыя.

— Ка жуць, што ты пай шоў на пен сію. Як на строй?

— Вы дат ны! На чаль ні ка больш не ба ю ся, за ста ла ся толь кі жон ка...

Да слаў Мі хась СЛІ ВА, г. Ра га чоў.

Ан то сі кі
Ні бы ў ка та, жыц цё маё ця пер:
Па еў, па спаў, па мыў ся —

вось і ве чар.
А ўсё та му, што я — пен сі я нер,
Мне да спа до бы гэ ты факт, да рэ чы.

* * *

У род ны порт спя ша ец ца ма рак,
Вяр та ец ца на ба зу суб ма ры на,
Бо без Ра дзі мы ча ла век — жаб рак,
Па він на быць у кож на га Ай чы на!

* * *

Хоць гэ та і не так, зда ец ца,
Але чым бо лей ад дас цё,
Тым больш са мім вам за ста нец ца —
Не я пры кме ціў, а жыц цё.

* * *

Дзе со рак кро пель элік сі ру ўзяць,
Каб за тры маць ста рэн не на га ды?
Каб во пыт — ні бы ў во сем дзе сят

пяць,
А ар га нізм, бы ў трыц цаць, —

ма ла ды!

* * *

Цаг лі на мо жа ўпа сці з да ху,
Ка лі вяр та еш ся да до му...
Што нас ча кае — не вя до ма:
Жыц цё — то ко мік сы, то жа хі.

Ан тон АНІ СО ВІЧ,
Дзяр жын скі ра ён, в. Пут чы на.

Àíåê äî ö³ê
У ка бі нет да псі хі ят ра за паў зае муж чы на з ней кім дро-

там у зу бах. Псі хі ятр:
— Вой, хто да нас прый шоў? Ко цік, пэў на ж?
Муж чы на, не ад каз ва ю чы, паў зе ўздоўж сця ны. Док-

тар ідзе сле дам:
— Не, не ко цік! Ты ў нас са бач ка, так?
Муж чы на ма цае ру кой плін тус і паў зе да лей. Псі хі ятр 

не ад стае:
— Ты, на пэў на, во жы чак? Што, не во жы чак? Та ды — 

ча ра паш ка?
Муж чы на вы мае з ро ту дрот і па ва роч ва ец ца да ўра ча:
— Ты да сі мне спа кой на ін тэр нэт у гэ ты ка бі нет пра-

вес ці?

Ка хан не
Бай ка

Су се даў Пе вень —

лад ны, глад кі, —

У чу жым два ры знай шоў

Чу бат ку.

Ён доў га ту паў, ку ка рэ каў,

Гля дзеў ся збо ку не да рэ кам.

На сіў зяр ня ты про са, грэч кі...

Смя я лі ся ў хля ве Авеч кі:

— Ты бе-бе-бе без га ла вы!

Там пе вень свой, хоць

ледзь жы вы!

Ды наш ге рой не ад сту пае

І на ку рат нік на ся дае.

Па чыс ціў хвост, шлі фуе

дзю бу —

Усё, каб спа да бац ца лю бай.

Раз за пы ніў яе ў два ры,

Ды ўба чыў Пе вень іх ста ры.

Ён доў га час не мар на ваў,

З раз го ну кры лы аб ла маў,

На чыс ціў грэ бень, вы біў зуб —

І тра піў ка ва лер у суп.

Тым ча сам Кур ка ма ла дая

Увіш на яй кі ад кла дае.

Ста ро му Пеў ню ўсё са ко ча,

Што толь кі з ім яна жыць хо ча.

* * *
Каб грэ бень у бяс пе цы

за ха ваць,

У чу жы ку рат нік лепш

не за гля даць!

Лю ба ва ВЛА ДЫ КА,
г. Мінск.

МАЯ НА СТАЎ НІ ЦА
Усмеш ка

Іры на Ві таль еў на прый шла да ста ма то ла га, усе ла ся ў крэс-
ла. Той неш та шпар ка пі саў у карт цы, по тым па мыў ру кі і 
пад аў ся да яе.

«Ней кі па доб ны да Са шкі Гусь ко ва — май го ад на клас ні-
ка», — па ду ма ла ся ёй. За зір ну ла ў та лон чык — дак лад на: 
Аляк сандр Іва на віч Гусь коў! Як жа па ста рэў, скро ні сі выя, 
мар шчын кі пай шлі, ды і фі гу ра не тая...

— Ад кры вай це рот! — пра мо віў док тар.

— Са ша, ты мя не што, не па знаў? Ты быў у ма ім кла се! — 
ус крык ну ла ка бе та.

— Пра бач це, неш та зу сім не пры гад ваю, — збян тэ жыў ся 
муж чы на. — А які прад мет вы вы кла да лі?

Пад слу ха ла Але на БА СІ КІР СКАЯ,

г. Мё ры.

Жан чы ны здоль ныя на ўсё, 

муж чы ны — на ўсё ас тат няе.

Ан ры дэ Рэ нье,

фран цуз скі пісь мен нік

Уда лыя шлю бы 

за клю ча юц ца толь кі па між 

сля пой жон кай і глу хім му жам.

Эразм Ра тэр дам скі,

ні дэр ланд скі пісь мен нік

Чым больш я ста лею, тым больш не да вя раю вя до май фра зе, 

якая сцвяр джае, што муд расць пры хо дзіць з га да мі.

Ген ры Мен кен,

аме ры кан скі кры тык і пуб лі цыст

Жан чы на ство ра на для та го, каб яе ка хаць, а не для та го, каб 

яе ра зу мець.

Ос кар Уайльд,

анг лій скі пісь мен нік

Жа
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з
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Спры яль ныя дні для стрыж кі — 1, 2, 6, 8, 10, 
11, 12, 14, 15, 18, 19, 24, 26, 27 лі пе ня.

Спры яль ныя дні для афар боў кі ва ла соў — 1, 2, 
8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 24, 26, 27 лі пе ня.

1 лі пе ня. Пад стры жа ныя сён ня ва ла сы ста-
нуць гус цей шы мі, а рас ці бу дуць у ра зы больш 
па воль на. Мож на фар ба ваць ва ла сы ўстой лі вы мі 
фар ба валь ні ка мі і абяс ко лер ваць іх.

2 лі пе ня. На вед ван не цы руль ні пры ня се ра-
дасць і ўзба дзё рыць. Вы дат ны дзень для афар-

боў ван ня ва ла соў у цём ныя то ны.

3 лі пе ня. Стрыж ка мо жа не га тыў на паў плы-

ваць на ва ша са ма ад чу ван не. Афар боў ку ва ла соў 

вар та ад клас ці.

4 лі пе ня. Не спры яль ны дзень для стрыж кі, ус-

тры май це ся ад ма ні пу ля цый з ва ла са мі. Фар ба-

ваць ва ла сы не рэ ка мен ду ец ца.

5 лі пе ня. Стрыж ка, зроб ле ная сён ня, хут ка 

стра ціць фор му, ня доў га пра тры ма ец ца і ўклад ка. 

Абяс ко лер ваць ва ла сы сён ня не вар та.

6 лі пе ня. Ідэа льны дзень для та го, каб змя ніць 

імідж пры да па мо зе стрыж кі. Для афар боў кі нейт-

раль ны дзень, уз ру шаль ных вы ні каў не ча кай це.

7 лі пе ня. Па ча кай це са стрыж кай: ры зы ку е це 

са пса ваць зрок. Дзень не па ды хо дзіць для ра ды-

каль най зме ны ко ле ру ва ла соў.

8 лі пе ня. Стрыж ка пры му сіць ва ла сы рас ці 

на шмат хут чэй. Уда лай ака жац ца хі міч ная за-

віў ка.

9 лі пе ня. У поў ню не вар та пад стры гаць ва ла-

сы. Для афар боў кі так са ма не спры яль ны дзень.

10 лі пе ня. Мож на ра біць стрыж ку. Спры яль на 

афар боў ваць ва ла сы ў ру дыя то ны.

11 лі пе ня. Доб ры дзень для ма дэль най стрыж-

кі, а вось з афар боў кай сён ня лепш па ча каць.

12 лі пе ня. Пас ля стрыж кі ўда ча бу дзе лі та-
раль на пе ра сле да ваць вас. Афар боў ваць ва ла сы 
мож на толь кі ў цём ныя і каш та на выя то ны.

13 лі пе ня. Ад моў це ся ад ідэі пад стрыг чы ся. 
А вось для афар боў кі ва ла соў у брон за выя то ны 
дзень вы дат ны.

14 лі пе ня. Вы дат ны дзень для кла січ най 
стрыж кі. Пры афар боў ван ні ад дай це пе ра ва гу 
брон за вым ад цен ням.

15 лі пе ня. Ка рот кія стрыж кі бу дуць уда лы мі. 
Ва ла сы мож на афар боў ваць на ту раль ны мі фар-
ба валь ні ка мі, але нель га іх абяс ко лер ваць.

16 лі пе ня. Не спры яль ны дзень для стрыж кі 
ва ла соў. Афар боў ка толь кі на ту раль ны мі фар-
ба валь ні ка мі.

17 лі пе ня. Пры да па мо зе стрыж кі не вар та 
кар ды наль на мя няць сваё аб ліч ча. Афар боў ван не 
асла біць не толь кі ва ла сы, але і ўвесь ар га нізм 
у цэ лым.

18 лі пе ня. Пас ля стрыж кі ва ла сы пе ра ста нуць 
вы па даць і сек чы ся. Ды і ўсё ва ша жыц цё зме ніц-
ца ў леп шы бок. Спры яль ны дзень для афар боў-
ван ня ва ла соў.

19 лі пе ня. Адзін з са мых леп шых дзён для 
стрыж кі ва ла соў у гэ тым ме ся цы. Пад стрыг шы 
ва ла сы сён ня, вы пры цяг ва е це ў сваё жыц цё ка-
хан не, но вых ці ка вых лю дзей, а жыц цё на поў ніц-
ца па дзея мі. Афар боў ка ва ла соў у свет лыя то ны 
да дасць упэў не нас ці.

20 лі пе ня. Неспрыяльны дзень для стрыжкі, 
афарбоўвання і нарошчвання валасоў.

21 лі пе ня. Не стры жы це і не афар боў вай це 
ва ла сы сён ня. Асаб лі ва ка лі вы схіль ныя да дэ-
прэ сій.

22 лі пе ня. Пад стры гаць ва ла сы сён ня — да 
праб лем з гра шы ма, людзь мі і цяж кас цяў у пра-

цы і ву чо бе. Пры афар-
боў ван ні ні чо га но ва га 
лепш не прад пры маць, 
ка рыс тай це ся толь кі 
пра ве ра ны мі ко ле ра мі.

23 лі пе ня. Не стры-
жы це і не афар боў вай-
це ва ла сы сён ня, ка лі 
не хо ча це на клі каць на 
ся бе праб ле мы ў пра-
цы, ву чо бе, кар' е ры.

24 лі пе ня. Стрыг чы ва ла сы сён ня ці на ват пад-
раў ноў ваць кон чы кі — дрэн ная ідэя. Гэ та не га тыў-
на паў плы вае на пра соў ван не на пра цы і пры цяг-
не не да вер на ва коль ных. Спры яль ны дзень для 
афар боў ван ня ва ла соў.

25 лі пе ня. Па ча ка е це і са стрыж кай, і з афар-
боў ван нем ва ла соў.

26 лі пе ня. Спры яль ны дзень для стрыж кі і 
афар боў ван ня ва ла соў, гэ та пры ня се вам пос-
пех.

27 лі пе ня. Сме ла за піс вай це ся на стрыж ку да 
свай го май стра. Пры афар боў ван ні ва ла соў мож-
на ра шац ца на лю быя экс пе ры мен ты.

28 лі пе ня. Не стры жы це і не афар боў вай це 
ва ла сы сён ня, інакш мо жа це на клі каць не пры-
ем нас ці.

29 лі пе ня. Стрыж ка ня се ін фар ма цыю страт. Не-
спры яль ны пе ры яд для афар боў ван ня ва ла соў.

30 лі пе ня. Ка лі не хо ча це праб лем, тры май це-
ся да лей ад цы руль няў. Ад афар боў ван ня ва ла соў 
так са ма ад моў це ся.

31 лі пе ня. Стрыж ка мо жа пры нес ці з са бой 
дроб ныя траў мы і не пры ем нас ці. З-за афар-
боў ван ня мо гуць ад быц ца кан флік ты з на ва-
коль ны мі.

КА ЛЯН ДАР СТРЫ ЖАК НА ЛІ ПЕНЬ
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