
…Якія за раз «дач ныя» кло па ты?.. Пі саў 
ужо, што з ты дзень не бы ло даж джоў, зям ля 
ста ла, як той ка мень. А пра гноз ці не што дня 
абя цаў: бу дуць апад кі, бу дуць апад кі… Ка лі 
ча каць ужо ста ла не вы нос на (ну рас лі ны ж 
шка да), вы ра шы лі ўве ча ры на рэш це па ліць 
ага род. Я, праў да, па пя рэ дзіў: як толь кі зро-
бім спра ву, прой дзе дождж. Гэ та, ве да е це, 
пры кме та та кая ёсць: ка лі ты па мыў вок-
ны ці аў та ма біль, аба вяз ко ва не ўза ба ве 
дождж прой дзе. Так і атры ма ла ся. Ран кам 
лі ло так, што з ліў нёў кі «Ні я га ра» на зі ра ла-
ся, а ў ба роз нах — «Ніл» пад час раз лі ву. 
Ды й па ха ла да ла. Праў да, нам на ка рысць: 
як раз тым ча сам ра монт ны мі ра бо та мі ў до-
ме зай ма лі ся. А мне пры га да ла ся, што ў 
да лё кім дзя цін стве на валь ні цы ў лі пе ні бы лі 
ці не што дня. Але як бы ло? На су не цца, паў-
га дзі ны ма лан кі, гром і… ад ра зу вя сёл ка 
на не бе. У па вет ры пах не азо нам, бур бал кі 
ў лу жы нах пла ва юць, а хма ра — вось яна, 
ужо за га ры зон там ха ва ец ца. І мы зноў бя-
жым усе на ву лі цу.

…А, дык пра ага род. Агу роч кі пай шлі, ма-
ла дзень кія ка бач кі рас туць як на драж джах, 
фа со ляй спар жа вай ла су ем ся. Ры зык ну лі сё-
ле та пай сці на экс пе ры мент: вы са дзіць ды ні і 
ка ву ны на град кі. Што ска заць, «за ва лі лі»… 
Се я лі ў ад кры ты грунт. Трэ ба, ві даць, бы ло 
ра са дай… За тое па се я лі чор ную рэ дзьку, 

дай кон, са ла ту, кроп. Апош ні ў нас пе ра важ-
на «са ма сей ка», але тут вы ра шы лі яго «па-
стро іць па ран жы ру».

Пай шлі чор ныя і чыр во ныя па рэч кі. Да рэ-
чы, па ма іх на зі ран нях, апош нія ста лі па спя-
ваць на два-тры тыд ні ра ней, чым ко лісь. Але 
са мая сма ка та — гэ та ха лод нень кі кіс лень кі 
кам пот з віш няў. Ага, атры ма ла ся тро хі ад-
біць ура джаю у шпа коў! За ма ро зі лі, коль кі 
змаг лі. Да рэ чы, гэ тыя на хаб ныя птуш кі ўжо 
па ля це лі з ага ро даў (кру жаць, праў да, у ін-
шых мес цах), та му прэ тэн зій ад іх не бу дзе.

А вось наш кот Ку зя моц на па крыў дзіў ся 
пас ля мі ну лай пуб лі ка цыі: ча му гэ та за мест 
яго парт рэ та на дру ка ва лі фо та здым кі не ка га 
з су сед скіх ру дых ка тоў?!. Бо наш — чор-
ны, як ноч ка без ме ся ца. Да рэ чы, зноў жа 
пра іх, пра ка тоў. Атры ма ла ся на прак ты цы 
пра ве рыць вы ні кі да сле да ван няў бры тан скіх 
на ву коў цаў. Тыя да ка за лі, што ка ты вель-
мі ўваж лі ва ста вяц ца да ўмоў пра жы ван-
ня сва іх са бра таў, та му і хо дзяць пад' ес ці 
з чу жой міс кі. Па раў ноў ва юць, зна чыц ца, 
умо вы хар ча ван ня, до гля ду, стаў лен ня з 
бо ку гас па да роў. А па коль кі ў на ша га Ку зі 
за раз — «ку рорт ны се зон», та кой коль кас ці 
на ва коль ных ка тоў, якія па жа да лі б пе ра ка-
нац ца, што гэ та му «па ца ну» ней кім чы нам 
моц на па шчас ці ла, я яшчэ не ба чыў. Ся дзеш 
на лаў ку пад дрэ вам пе ра ку рыць, гля дзіш — 

праз су сед скі ага род 
у тра ве чар го вы, но-
вы, кра дзец ца… 
Мо та му, што ча су 
ра ней не бы ло? Да-
рэ чы, ня гле дзя чы 
на «бар скія» ўмо вы, 
наш так са ма час ад 
ча су зні кае. Што зро-
біш, ін стынкт — у чу-
жую міс ку за зір нуць. 
Я звы чай на ка жу, што «на да лё кі кар дон 
пай шоў»…

…Ска жу шчы ра, па ку пац ца ў ра цэ па куль 
атры ма ла ся толь кі ад ной чы. Як раз пе рад 
той на валь ні цай. І ха ця, як ка заў, да гэ туль 
даж джоў не бы ло з ты дзень, уз ро вень ва-
ды ў Вол ме быў да во лі вы со кі. І са ма яна — 
не «пар ное ма ла ко», як ха це ла ся б. Але брат 
па лез, да вя ло ся і мне за ім… Ка лі аку неш ся, 
пры ем на, вя до ма, асвя жае, зноў жа — пыл 
ага род ны змыць. Але аку нуў ся і — на бе-
раг.

…Маг чы ма, ужо рас каз ваў… Там, ку ды 
мы ез дзім ка лі-не ка лі па ку пац ца або юш-
ку зва рыць ці шаш лык які пад сма жыць, бы-
лі не ка лі тор фа рас пра цоў кі. Ця пер пра тое 
амаль што ні чо га не на гад вае. А ў лі пе ні 
1944-га, лі та раль на пе рад са мым вы зва лен-
нем Мін ска, па са дзіў шы на шу ма ту лю, зу сім 

ма лую яшчэ дзяў чын ку, вер хам на ру дую ка-
ро ву, сям'я ра та ва ла ся ме на ві та ў тым ба ку… 
Га рэ лі ха ты па ву лі цы на шля ху ту ды… Як 
сцвяр джа юць мае род ныя, шко ды ад нем цаў 
прак тыч на ўжо не бы ло: на сту па лі на шы.

…Быў тут не ка лі і ста ры (га доў трыц цаць 
та му ці больш) драў ля ны мост. Я яго яшчэ 
па мя таю. Па ляў ні чыя ак тыў на стра ля лі пту-
шак па во се ні. Ад ной чы (не па мя таю ўжо, 
у якім кла се — шос тым, сё мым) пай шлі з 
хлоп ца мі з ву лі цы ў лыж ны па ход да бы ло га 
ўжо мос та. Праз по ле, па снеж най ца лі не. 
Нех та за ўва жыў, што на ві да во ку кру ціц ца 
ней кі да во лі вя лі кі са ба ка. Ду ма лі, з блі жэй-
шай вёс кі. І толь кі праз ней кі час пра гу ча ла 
чы ясь ці зда гад ка: воўк! Пу шча бы ла по бач… 
Праў да, воўк гэ та быў ці хлап чу кам пры мро-
і ла ся, не ма гу ска заць. А по тым пад па ля мі 
та го мос та стом ле ныя, але шчас лі выя мы 
елі пры хоп ле ныя не кім з до му ха лод ныя блі-

ны са сквар ка мі, ля жа лі пад яр кім сон цам 
на лё дзе і раз гля да лі праз яго на дне не вя-
лі кіх акунь коў.

…Га доў коль кі та му гэ тае мес ца ўпа да ба-
ла ней кая фір ма, што вы рошч вае ру лон ныя 
га зо ны. Гэ та ка лі та бе па за мо ве пры во зяць 
ужо га то вы га зон у скрут ку, раз горт ва юць, 
па лі ва юць і — ка лі лас ка, ні я кіх праб лем. 
На па чат ку ка ва лак по ля, дзе не ка лі бы лі 
люд скія «сот кі», а по бач па сві лі і кал гас ных, 
і па сял ко вых ка роў (а мы, іду чы на ры бал ку, 
не ду ма лі пра чар вя коў: пе ра вяр нуў паў су-
хую «ля пёш ку» — і га то ва), по тым дру гі… 
За раз фір ма пе рай шла ўжо на ін шы бок, 
праз да ро гу. Яшчэ ле тась-па за ле тась тут 
кал гас ныя кам бай ны ўбі ра лі зба жы ну. Па 
по лі зноў ка та ец ца ад мыс ло вы трак тар чык 
на шы ро кіх шы нах. Ле тась за ру лём ся дзеў 
кі роў ца ў каў бой скім ка пе лю шы. Мы яго так і 
зва лі па між са бой — «каў бой». Сё ле та трак-
тар чык быў той жа, а кі роў ца — ча мусь ці ў 
кеп цы.

...Ад ра кі, уз доўж да ро гі, праз да ро гу, праз 
по ле ля жаць тоў стыя шлан гі для па лі ву — ва-
ду пам пу юць з ра кі. Не па да лё ку ад та го мес-
ца, дзе мы не ка лі ры ба чы лі з хлоп ца мі. Ужо 
не як і не цяг не ту ды… А шлан гі на гад ва юць 
вя лі кіх ана кон даў, якія то па каз ва юц ца на ві-
да во ку, то зні ка юць у вы со кай тра ве…

За мест ста ро га драў ля на га мос та шмат 
га доў праз ра ку ля жа ла ме та ліч ная апо ра 
ад лі ніі элект ра пе ра дач. Па ёй (на ват з ве-

ла сі пе дам) мож на бы ло пе рай сці на дру гі 
бе раг. Мож на, вя до ма, і ўброд — ка лі ва да 
ма лая ці цёп лая бы ла. Звы чай на ж — па 
апо ры. На тым бе ра зе не ка лі мес ці лі ся так 
зва ныя да чы. Даў но ўжо ні да моў, ні ін шых 
па бу доў. Хі ба толь кі ча сам у гус той тра ве 
(а мес ца мі яна са праў ды бы ла тра вой-му ра-
вой) мож на на тра піць на рэшт кі ста ро га пад-
мур ка ці слуп кі ад ува ход най брам кі. Але ад 
ко ліш ніх на сель ні каў за ста лі ся рэшт кі здзі чэ-
лых са доў. Ажы ны, ма лі ны, чор ныя па рэч кі, 
куст агрэс ту тра піц ца… Да во лі шмат бы ло 
клуб ніц. Хто пер шы па спя ваў сха дзіць, ня-
бла га збі раў. Дзіў на, праў да?! Лю дзей тут 
ужо даў но ня ма, а неш та, вы ра шча нае іх 
ру ка мі, да гэ туль кор міць ін шых. Кар мі ла… 
Не каль кі га доў та му ўвес ну на на шых ва чах 
трак тар пе ра цяг нуў ме та ліч ную апо ру на той 
бе раг: зям ля за раз ва ўлас нас ці фер ме ра. 
Што ён там вы рошч вае, дак лад на не ска жу. 
Прос та так ця пер на «чу жую тэ ры то рыю» 
не пой дзеш…

Вод пуск дае маг чы масць тро хі зба віць 
ха ду, азір нуц ца. За ўва жыць тыя зме ны, 
якія звы чай на пра хо дзяць мі ма нас у мі тус-
ні што дзён ных кло па таў. Без змен у жыц ці, 
на пэў на, ні як. Не бу ду ка заць, што яны заў-
сё ды вы ключ на доб рыя ці на ад ва рот. Ёсць 
больш нейт раль ны вы раз: ня ма та го, што 
ра ней бы ло…

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 5.04 21.27 16.23
Вi цебск — 4.47 21.23 16.36
Ма гi лёў — 4.54 21.17 16.23
Го мель — 4.59 21.06 16.07
Гродна — 5.21 21.41 16.20
Брэст    — 5.29 21.34 16.05
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У кож най эліт най італь ян скай кух ні 
мож на знай сці сля ды рук эліт на га мал-
даў ска га ста ля ра.

Раз маў ля юць дзве маж ныя жан чы-
ны:

— Ты ўяў ля еш, я за мі ну лы ты дзень 
скі ну ла 10 кі ла гра маў! А ты?

— А я скі ну ла сваю ва гу з 5-га па-
вер ха.

У ап тэ цы. На вед нік пра цяг вае рэ цэпт 
у акен ца. Ап тэ кар доў га гля дзіць на рэ-
цэпт, по тым па ва роч вае яго да га ры на-
га мі. За тым гля дзіць на пра свет. Пас ля 
гэ та га па ва роч ва ец ца спі ной і раз гля дае 
яго праз пля чо.

На рэш це туж лі вым го ла сам пы та ец ца:
— Ска жы це, ка лі лас ка, а што ў вас 

ба ліць?

1573 год — на ра дзіў ся Да ні ла На ба роў скі, па эт, 
дып ла мат, урач. Вы ву чаў за меж ныя мо вы, 

ме ды цы ну ў Ба зе лі, тво ры рым скіх аў та раў у Ар ле а не 
і Страс бур гу, пры сут ні чаў на лек цы ях Га лі лея ў Пад уі, 
дзе за ха піў ся яго ву чэн нем. Жыў у Ня сві жы, Ка пы лі, 
Стань ка ва, пад На ва град кам. Ак тыў на зма гаў ся з эпі дэ-
мі я мі ў Бе ла ру сі, якія ў той час за бі ра лі ты ся чы жыц цяў. 
На асно ве ву чэн ня К. Га ле на на пі саў два ме ды цын скія 
трак та ты. Ад на ча со ва зай маў ся лі та ра тур най твор час-
цю. У вер шах і вер ша ва ных па слан нях пе ра даў кар ці ны, 
якія ад люст роў ва лі са цы яль ныя су пя рэч нас ці Бе ла ру сі 
ХVІ-ХVІІ ста год дзяў. Па мёр у 1640 го дзе.

1941 год — Гіт лер пла на ваў цал кам ава ло даць 
Брэсц кай крэ пас цю ў пер шы ж дзень вай ны 

— ня дзель най ра ні цай 22 чэр ве ня 1941 го да. Ад бор най 
ня мец кай 45-й пя хот най ды ві зіі аказ ва лі пад трым ку ар-
ты ле рыя, тан кі і авія цыя. У вы ні ку рап тоў на га на па ду 
гар ні зон крэ пас ці апы нуў ся ад рэ за ным ад асноў ных час-
цей Чыр во най Ар міі, але тут фа шыс ты су стрэ лі жорст кі 
ад пор. У аба ро не Брэсц кай крэ пас ці ўдзель ні ча лі пад-
раз дзя лен ні 6-й і 42-й страл ко вых ды ві зій, 17-га па гра-
ніч на га атра да і 132-га асоб на га ба таль ё на вой скаў 
НКУС — уся го 3500 ча ла век. З вост рым не да хо пам 
бо еп ры па саў, пра дук таў хар ча ван ня, ва ды і ме ды ка мен-
таў гар ні зон стрым лі ваў лю ты на ціск во ра га. На ват ка лі 
гіт ле раў цам уда ло ся за няць боль шую част ку крэ пас ці, 
не вя лі кія гру пы во і наў пра цяг ва лі ўпар та су пра ціў ляц-
ца. Аба рон цы Брэсц кай крэ пас ці пра цяг ва лі зма гац ца 
і та ды, ка лі ня мец кія тан кі ўжо ўва хо дзі лі ў Мінск, і не 
пры ня лі пра па но ву во ра га аб ка пі ту ля цыі, ка лі фронт 

ад су нуў ся да Бя рэ зі ны. Апош ні над піс на рас плаў ле ных 
цаг лі нах ад на го з ка зе ма таў — са мы вя до мы аў то граф 
мі ну ла га ста год дзя «Па мі раю, але не зда ю ся! Бы вай, 
Ра дзі ма» — быў выд ра па ны ў да ту на ша га агля ду — 
20 лі пе ня 1941 го да.
Брэсц кую крэ пасць вы зва лі лі праз тры га ды, 28 лі пе ня 
1944-га. Яна ста ла сім ва лам ня злом най стой кас ці і муж-
нас ці са вец кіх во і наў.

1963 год — на ра дзі ла ся Ала Ста ні сла ваў на Ня ў-
зо ра ва, бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не тэх на ло гіі 

ма шы на бу да ван ня і драў ні наз наў ства, док тар тэх ніч ных 
на вук (2004), пра фе сар (2006). Аў тар на ву ко вых прац 
па аў та ма ты за цыі раз лі ку і ма тэ ма тыч ным ма дэ ля ван-
ні тэх на ла гіч ных пра цэ саў дэ фар ма ван ня драў ні ны і 
ін шых.

Якуб КО ЛАС, на род ны па эт Бе ла ру сі:

«На што ва да, але і тая не ўсю ды но раў роў ны 
мае».

ХАТНЯЯ  ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

-2945--2944-

Як па зба віц ца
ад хар чо вай мо лі?

Хар чо вая моль ад роз ні ва ец ца ад адзеж най шэ-
рым ко ле рам і боль шым па ме рам, акра мя та го, 
яе з'яў лен не ў ква тэ ры, як пра ві ла, па чы на ец ца 
з кух ні. За нес ці хар чо вую моль мож на ра зам з 
на бы ты мі кру па мі, су ха фрук та мі.

Перш за ўсё, доб рым ра шэн нем бу дзе па чаць за хоў-
ваць кру пы і ін шыя сып кія пра дук ты ў шкля ных ёміс-
тас цях са шчыль ны мі на крыў ка мі. Па кет моль мо жа 
пра грыз ці і вы брац ца вон кі, а з шкля но га сло і ка вы ха ду 
яна не зной дзе. Ка лі ўсё ж вы вы яві лі лі чын кі мо лі ў ку-
хон най ша фе, то хут чэй вы кід вай це ўсе ста рыя па ке ты 
з кру па мі, ста ран на вы мый це ша фу мыль ным рас тво-
рам і толь кі по тым змя шчай це ў яго но выя за па сы, па-
пя рэд не рас клаў шы іх у шкля ныя сло і кі, якія шчыль на 
за кры ва юц ца. У ша фу мо жа быць па стаў ле на паст ка 
для хар чо вай мо лі, 
якую мож на ку піць 
у гас па дар чай кра-
ме. Вя до мы сро дак 
су праць хар чо вай 
мо лі, ды і адзеж най 
так са ма — ла ван да. 
Гэ та мо гуць быць 
све жыя квет кі, эфір-
ны алей або спе цы-
яль ныя спрэі і ад душ кі. Ня дрэн ным спо са бам ба раць-
бы з хар чо вай мол лю ста не пра ці ран не ша фаў, по су ду 
і ін шых ку хон ных прад ме таў мэб лі рас тво рам во ца ту. 
Та кую апра цоў ку мож на пра вес ці праз не каль кі дзён 
пас ля пра ве дзе най віль гот най убор кі і лік ві да цыі са-
пса ва ных пра дук таў. Во цат да па мо жа спра віц ца з ты мі 
лі чын ка мі, якіх вы, маг чы ма, пра пус ці це пры пер шай 
апра цоў цы па верх няў.

Іс нуе дум ка, што рэз кі пах час на ку пе ра шка джае 
з'яў лен ню мо лі ў ква тэ ры. Што ха рак тэр на, пры рас-
клад ван ні зуб чы каў час на ку ў ёміс тас ці з кру па мі яго 
пах не пе ра хо дзіць на пра дук ты. Для ўздзе ян ня час на-
ком не аб ход на ачыс ціць не каль кі зуб чы каў і рас клас ці 
іх унут ры ку хон ных ша фаў і прос та ў сло і кі або па ке ты 
з сып кі мі пра дук та мі.

П А Р А Д А К  У  Д О М Е

Дра нi кi «сыт ныя»
Спат рэ бiц ца: 500 г буль бы, 1 буй ная рэп ча тая цы-

бу лi на, 1 яй ка, 2 ст. лыж кi з вер хам му кi, 300-400 г са сi-
сак, пу чок све жа га кро пу, соль, алей для сма жан ня.

Ачы шча ныя буль бу, цы бу лю i са сiс кi на дзер цi на 
буй ной тар цы. Да даць яй ка, соль, му ку, кроп i доб ра 
змя шаць. Сма жыць дра нi кi на алеi. За мест са сi сак 
мож на вы ка рыс тоў ваць ва ра ную каў ба су цi мяс ны 
фарш.
Со ус для дра ні каў

Ка лі вы на дзі ра-
е це буль бу для дра-
ні каў, злі це сок, які 
ўтва рыў ся, у асоб ны 
по суд, да лі це ма ла ка, 
пе ра мя шай це. За тым 
да дай це ўзбі тае яй ка, 
аку рат на змя шай це з 
ма ла ком, па са лі це на смак, улі це 1 ст. лыж ку алею 
без па ху і да дай це 1 дэ серт ную лыж ку му кі. Усё доб ра 
ўзбі це, па стаў це на агонь і, па меш ва ю чы, да вя дзі це 
со ус да за гус цен ня. І, вя до ма ж, та кі со ус па ды дзе не 
толь кі для дра ні каў, але і прос та для ва ра най або пе-
ча най буль бы ці лю бой ка шы.

С Е З О Н  Н А Р Ы Х Т О В А К

Сястра,
скальпель!

П А К А Ш Т У Й Ц Е

Д А Ч Н Ы Я  С А К Р Э Т Ы

АВЕН. Па кла па цi це ся пра най блi-
жэй шую бу ду чы ню. Чым больш 
на ма ган няў вы пры кла дзя це i чым 
больш прад бач лi вас цi пра явi це, 

тым ляг чэй бу дзе по тым спра вiц ца з цяж-
кас ця мi. Пры рэа лi за цыi ва ша га твор ча га 
пра ек та мо жа ўзнiк нуць сур' ёз ная пе ра шко-
да ў вы гля дзе не за да во ле нас цi на ва коль ных. 
Да сяг нуць жа да на га ў дзе ла вых пе ра мо вах 
ляг чэй за ўсё атры ма ец ца ў чац вер.

ЦЯ ЛЕЦ. Па спра буй це не быць пе-
сi мiс там. Iнi цы я ты ва не па вiн на 
ка рац ца, на ват ка лi ва шы iдэi не 
пры муць, то ста ран насць i ам бi цыi 

бу дуць ухва ле ны. Спро ба фар сi ра ваць па-
дзеi пос пе ху не пры ня се, на бя ры це ся цяр-
пен ня. Усё ста не на свае мес цы са мо са бой, 
але не так хут ка, як хо чац ца.

БЛIЗ НЯ ТЫ. Ва кол утва ры ла ся на-
сы ча нае iн фар ма цый нае по ле, i вы 
ледзь па спя ва е це пе ра траў лi ваць 
но выя вест кi, якiя па сту па юць з усiх 

ба коў. Ад аб' ёму вы ка на най пра цы бу дзе 
за ле жаць пры бы так, але не за бы вай це пра 
ад па чы нак i не пра цуй це на шко ду зда роўю. 
Лi да рам быць ня лёг ка. Не вар та вi на ва цiць 
ся бе ў тым, што раз ла дзi лi ся ад но сi ны з не-
ка то ры мi ка ле га мi па пра цы. Вы ж да пус ка-
е це ва ры ян ты, ка лi ва шым пос пе хам маг лi 
прос та па зайз дрос цiць.

РАК. Па спра буй це ўцi ха мi рыць ам-
бi цыi, iнакш аў та ры тэт апы нец ца 
пад па гро зай. Мо жа прый сцi доб-

рая вест ка, але вы со кая ве ра год насць та го, 
што яна бу дзе тро хi пе ра боль ша ная. Ця пер 
не час ухi ляц ца ад рэ аль нас цi i сы хо дзiць у 
свет iлю зiй. Так са ма не вар та пра яў ляць сен-
ты мен таль насць. За ду май це ся над зме най 
дзе ла во га iмi джу.

ЛЕЎ. Пос пех за ле жыць ад энер гiч-
нас цi ў спра вах. Маг чы мая да па мо-
га сяб роў i блiз кiх лю дзей, што аба-
вяз ко ва вас па це шыць. Усё, звя за-

нае з да лё кi мi па езд ка мi, скла дзец ца ўда ла. 
Будзь це ўваж лi вы мi, не пра пус цi це важ най 
iн фар ма цыi, ад якой, мо жа, за ле жыць ва ша 
блi жэй шая бу ду чы ня.

ДЗЕ ВА. Ка лi вы ўсёй ду шой за цi-
каў ле ны ў служ бо вай кар' е ры, то 
ёсць сэнс звяр нуц ца па са дзей нi-
чан не да вы со кiх за ступ нi каў ме на-

вi та за раз. Ваш спа кой i мi ра люб насць згла-
дзяць усе вост рыя мо ман ты, якiя ўзнi ка юць 
у пра фе сiй най сфе ры. У чац вер не па жа да-
на вы ра шаць якiя-не будзь фi нан са выя пы-
тан нi. У су бо ту па спра буй це не па вы шаць 
го лас на блiз кiх лю дзей: яны бу дуць асаб-
лi ва ўраз лi выя.

ША ЛI. Сы хо дзяць у мi ну лае ста-
рыя крыў ды i не да стат ко вае ра-
зу мен не, а праб ле мы, якiя на за-

па шва лi ся да ня даў ня га ча су, па сту по ва 
зной дуць сваё вы ра шэн не. Змо жа це на-
ла дзiць тры ва лыя су вя зi з уплы во вы мi 
людзь мi, сяб ры пра па ну юць да ажыц цяў-
лен ня пры ваб ныя пла ны, дзе вы змо жа це 
пра явiць ва ўсiм бляс ку пра фе сi я наль нае 
май стэр ства. Акра мя аў та ры тэ ту, вы мо-
жа це раз лiч ваць i на пэў ную фi нан са вую 
вы га ду ў бу ду чы нi.

СКАР ПI ЁН. Вас мо жа за цi ка вiць 
ары гi наль ны пра ект, але не спя шай-
це ся за пра гац ца ў яго рас пра цоў ку, 

спа чат ку вар та са мо му пе ра пра ве рыць усе 
раз лi кi. Звы чай на ня прос тыя пы тан нi бу дуць 
вы ра шац ца без асаб лi вых пе ра шкод. У ся-
рэ дзi не тыд ня вар та знай сцi час для зно сiн 
з сяб ра мi i на ват вы сту пiць ар га нi за та рам. 
Не за хап ляй це ся са ма кры ты кай, на ад ва рот, 
на гэ тым тыд нi ся бе трэ ба ўся ляк пра па ган-
да ваць.

СТРА ЛЕЦ. На дай це асаб лi вую ўва гу 
пра цы. Маг чы ма, да вя дзец ца ад ка-
рэк та ваць свае пра фе сiй ныя пла ны. 

Вар та пра явiць абач лi васць i асця рож насць 
як у сло вах, так i ва ўчын ках. Пэў ныя аба-
вя за цель ствы мо гуць пры му сiць узяц ца за 
не зна ё мую пра цу: не хва люй це ся, вы ўсё 
зро бi це на вы шэй шым уз роў нi.

КА ЗЯ РОГ. Ры зы ку е це за над та 
поз на ўспом нiць адзiн з жыц цё вых 
уро каў, якi мог бы да па маг чы. Сце-
ра жы це ся не аб ду ма ных учын каў, 

на ват ка лi для рас пра цоў кi пад ра бяз на га 
пла на да вя дзец ца не спаць на ча мi. Ня дрэн на 
па на зi раць за сва iм ася род дзем, каб пас ля 
мець пра вiль нае ўяў лен не пра лю дзей, з якi-
мi ма е це зно сi ны.

ВА ДА ЛЕЙ. Ты дзень абя цае эма-
цый ную на сы ча насць i ка лей да скоп 
раз на стай ных па дзей. Жа дан нi 

атры ма юць пад трым ку з бо ку блiз кiх i сяб-
роў. Не аб ход на ска рыс тац ца спры яль ным 
мо ман там, каб блiс нуць сва i мi та лен та мi. 
Па спра буй це быць муд ры мi, умей це свое-
ча со ва пра маў чаць, хоць гэ та i цяж ка. Не-
асця рож нае сло ва, ска за нае ў пят нi цу, мо-
жа мець пра цяг лыя на ступ ствы. Фар ту на 
ўсмiх нец ца вам у са мы не ча ка ны мо мант, 
i гэ та абя цае вы ка нан не даў нiх, ужо амаль 
за бы тых жа дан няў.

РЫ БЫ. Ад на стай насць тыд ня мо-
жа кры ху на да ку чыць. Па спра-
буй це не ўпа даць у рос пач, iнакш 

пра пус цi це ўсмеш кi i пад мiрг ван нi фар ту-
ны. Па ду май це пра па вы шэн не ўзроў ню 
аду ка цыi. У кан цы тыд ня па спра буй це як 
ма га больш па важ лi ва раз маў ляць з на-
чаль ствам, не вар та да зва ляць са бе нi-
я ка га на мё ку на па нiб рац тва, на ват ка лi 
звы чай на ва шы ад но сi ны мож на на зваць 
сяб роў скi мi.

Усходні га ра скоп на наступны тыдзеньУсходні га ра скоп на наступны тыдзень

� Каб «са ста рыць» ка мень для аздоб ных ра бот, 
яго аб маз ва юць віль гот най зям лёй і пе ры я дыч на 
апырс ква юць ке фі рам або пі вам. Ужо праз ме сяц ён 
за рас це мо хам.

� Па верх ня драў ля ных да ро жак праз не ка то ры 
час ста но віц ца сліз кай. Та му час ад ча су яе трэ ба 
пра ці раць ме та ліч най шчот кай або гру бай на ждач най 
па пе рай. Драў ля нае па крыц цё доб ра так са ма мыць 
ва дой з мы лам.

Iмянiны
Пр. Еўдакіі, Ефрасінні, Марыі, 
Германа, Лук'яна, Фамы.
К. Чаславы, Гераніма, Ільі, 
Часлава.

Месяц
Поўня 20 ліпеня. 
Месяц у сузор’і Казярога.

На тат кі ад пуск ні каНа тат кі ад пуск ні ка  ��

НЯ МА ТА ГО, ШТО РА НЕЙ БЫ ЛО...

У да лё кім дзя цін стве на валь ні цы ў лі пе ні бы лі ці не што дня. 
Але як бы ло? На су не цца, паў га дзі ны ма лан кі, гром і...
ад ра зу вя сёл ка на не бе.

Не ве даю, як у ка го, а ў мя не тра ды цый на ад ноль ка ва: мі ні мум пер шы ты дзень вод пус-
ку я — «на ба я вым па сту». Зай ма ю ся ўжо зу сім ін шы мі, пры ем ны мі для ся бе рэ ча мі, 
а мозг пра цяг вае жыць сва ім, яшчэ не ад пуск ным жыц цём. Ма шы наль на ад зна чае, 
што за раз па ча ла ся пла нёр ка, што сён ня дзя жу рыць па ну ма ры Ган на, а да су бо ты 
Але на па він на здаць ма тэ ры ял. Я ўпэў не ны, што мае дзяў ча ты, ма ла дыя спе цы я ліс ты, 
зро бяць усё як след. Прос та так аў та ма тыч на не як атрым лі ва ец ца. Та му і не люб лю 
ха дзіць у вод пуск на два тыд ні. Бо толь кі не дзе пад ка нец другога тыд ня звяр та еш ся 
сам да ся бе: сяб ра, а ты ўво гу ле пра што ду ма еш, ты ж — у вод пус ку?!.

Ва рэн не-пя цi хвi лiн ка
з чор ных па рэч ак

Спат рэ бiц ца: па рэч кі чор ныя — 3 кг, цу кар — 1,5 кг.
Яга ды пе ра бi ра ем i пра мы ва ем ха лод най вадой. За-

тым па рэч кі блан шы ру ем у кi пе нi (2-3 хвi лi ны). 1 кi ла-
грам ягад пра круч ва ем на мя са руб цы, да да ем цу кар, 
раз меш ва ем i пра гра ва ем, па меш ва ю чы, да рас тва рэн-
ня цук ру. Вы сы па ем ас тат нiя яга ды, да во дзiм да кi пен ня 
(але не кi пя цiм) i пра гра ва ем не каль кi хвi лiн на сла бым 
аг нi. Раз лi ва ем па стэ рыль ных сло i ках i за кат ва ем.

Ва рэн не з цы бу лi
Спат рэ бiц ца: цы бу ля рэп ча тая —1,5 кг, цу кар — 

300 г, во цат вiн ны — 100 мл, ча бор, ка лянд ра, соль, 
пе рац, мас ла сме тан ко вае — 50 г.

Буй на рэ жам цы бу лю. Ра за гра ва ем мас ла ў глы бо кай 
па тэль нi. Вы клад ва ем цы бу лю да мас ла, со лiм i да во дзiм 
да праз рыс тас цi. Не за бы ва ем па ста ян на па меш ваць. 
Ка лi цы бу ля ста не праз рыс тай, да да ем ча бор, чор ны 
пе рац i ка лянд ру. Ста ран на 
змеш ва ем i да да ем во цат i цу-
кар. Да во дзiм да кi пен ня i ста-
вiм агонь на мi нi мум. Ча ка ем 
га дзi ны 2-3, па куль цы бу ля за-
ка ра ме лi зу ец ца. Пе ры я дыч на 
па меш ва ем. Га то вае ва рэн не 
па да ем да мя са.


