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Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня

   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 6.51 19.39 12.48
Вi цебск — 6.40 19.29 12.49
Ма гi лёў — 6.41 19.29 12.48
Го мель — 6.39 19.24 12.45
Гродна — 7.07 19.54 12.47
Брэст    — 7.09 19.53 12.44

ЗАЎТРА
Як ка за ла цё ця Со ня:

«Не так цяж ка за ва я ваць муж чы ну, як 

кож ны дзень кар мiць яго ў палоне!»

Пра да вец жан чы не ў ма га зi не:

— Вам чым-не будзь да па маг чы?

— Так. Я шу каю па да ру нак са ма му 

блiз ка му ча ла ве ку.

— Ну... Мо жа, ноў тбук?

— Не, ноў тбук у мя не ўжо ёсць.

Яшчэ ў шко ле чы таў ней кае фан тас-

тыч нае апа вя дан не, дзе апiс ва ла ся да лё-

кая бу ду чы ня, у якой ежа бу дзе ра бiц ца 

з хi мii, а на смак не бу дзе ад роз нi вац ца 

ад са праўд най.

Я та ды яшчэ па ду маў: «Эх, шка да, 

не да жы ву!»

На жаль, да жыў...

З за ла тым вя сел лем, з 50-год дзем су мес на га жыц-

ця, шчы ра вiн шу ем Алу Вiк та раў ну i Iва на Мi ка ла е вi ча 

Чам ба ро вi чаў!

Ад шчы ра га сэр ца ў дзень юбi лею

Жа да ем, каб яваю ста лi над зеi!

Ла го ды, усме шак у буд нi i свя ты!

Хай доб рыя вест кi пры хо дзяць у ха ту!

Хай бу дуць заў сё ды зда роўе i сi лы!

Жыц цё ня хай бу дзе доў гiм, шчас лi вым!

Ве ра, Але на.

28 СА КА ВI КА

1910 год — на-

р а  д з i ў  с я 

Мi ко ла (Мi ка лай Аляк се-

е вiч) Вiш неў скi, бе ла рус кi 

пiсь мен нiк. Аў тар збор нi ка 

апа вя дан няў «Скарб зям-

лi», а так са ма на ры саў, сцэ на ры яў на ву-

ко ва-па пу ляр ных фiль маў.

1920 год — на ра дзi ла ся Лi дзiя Анд-

рэ еў на Ба за на ва, раз вед чы-

ца-ра дыст ка ў га ды Вя-

лi кай Ай чын най вай ны. 

У 1941-м доб ра ах вот на 

ўсту пi ла ў Чыр во ную Ар-

мiю. Пас ля за кан чэн ня 

кур саў ра дыс таў у жнiў-

нi 1943 го да на кi ра ва на ў 

тыл во ра га. Дзей нi ча ла ў 

Баб руй ску, Ба ра на вi чах, 

са снеж ня 1943-га ў Брэс це, дзе ўста на вi-

ла су вязь з пад поль шчы ка мi. Зда бы ва ла i 

сiс тэ ма тыч на пе ра да ва ла ў цэнтр звест кi 

аб дыс ла ка цыi i пе ра мя шчэн нi вай ско вых 

час цей пра цiў нi ка, раз мя шчэн нi яго скла-

доў, ума ца ван няў i г. д. Фа шыс ты доў га 

па ля ва лi за раз вед чы цай, не ад на ра зо ва пе-

лен га ва лi яе пе ра да чы. У кра са вi ку 1944-га 

арыш та ва на i рас стра ля на.

1940 год — на ра дзiў ся Вя ча слаў 

Сяр ге е вiч Та на еў, ву чо ны 

ў га лi не ма тэ ма тыч най кi бер не ты кi, док-

тар фi зi ка-ма тэ ма тыч ных на вук (1978), 

пра фе сар (1980), ака дэ мiк НАН Бе ла ру сi 

(2000), за слу жа ны дзе яч на ву кi Бе ла ру сi 

(1995). Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ мii Бе ла-

ру сi (1998).

У гэ ты ж дзень на ра дзiў ся Яў ген Мi-

ка ла е вiч Паў ло вiч, ар тыст ба ле та, рэ жы-

сёр-па ста ноў шчык, пе да гог, за слу жа ны 

ар тыст Бе ла ру сi (1970).

1950 год — на ра дзiў ся Аляк-

сандр Вiк та ра вiч Бон дар, 

бе ла рус кi ву чо ны-эка на мiст, док тар эка-

на мiч ных на вук (1994), пра фе сар (1997). 

Аў тар на ву ко вых прац па праб ле мах пра-

цоў ных ад но сiн, тэ о рыi ча ла ве ча га ка пi-

та лу, мiж на род най пра цоў най мiг ра цыi 

на сель нiц тва.

1755 год — на ра-

дзiў ся Сяр гей 

Пят ро вiч Ру мян цаў, рус кi 

дзяр жаў ны дзе яч, дып ла-

мат, га на ро вы член Iм пе ра-

тар скай ака дэ мii на вук.

1845 год — на ра дзiў ся Па вел 

Мi хай ла вiч Га лу бiц кi, рус кi 

вы на ход нiк у га лi не тэ ле фон най су вя зi. 

Пi я нер ука ра нен ня тэ ле фон най су вя зi на 

чы гу нач ным транс пар це.

1925 год — на ра дзiў ся Iна кен-

цiй Мi хай ла вiч Смак ту-

ноў скi, ра сiй скi ак цёр, на род ны ар тыст 

СССР (1974), Ге рой 

Са цы я лiс тыч най Пра-

цы (1990). Слу жыў у 

тэ ат рах На рыль ска, 

Вал га гра да, Маск вы, у 

ле нiн град скiм Вя лi кiм 

дра ма тыч ным тэ ат ры 

iмя Гор ка га, у Ма лым тэ ат ры (Маск ва), 

МХАТ. Лаў рэ ат Ле нiн скай прэ мii (1965), 

Дзяр жаў най прэ мii Ра сii (1971).

1930 
год — на ра дзiў ся Джэ ром Ай-

зек Фрыд ман, аме ры кан скi 

фi зiк, член На цы я наль най АН ЗША (1992), 

Аме ры кан скай ака дэ мii мас тац тваў i на-

вук (1980). Баць кi — ура джэн цы Бе ла ру сi. 

Лаў рэ ат Но бе леў скай прэ мii (1990) у га лi не 

фi зi кi за ас но ва твор ныя да сле да ван нi, якiя 

па цвяр джа юць iс на ван не квар каў.

1945 год — вой скi 2-га Бе ла рус-

ка га фрон ту (ка ман ду ю чы 

Мар шал Са вец ка га Са ю за Кан стан цiн 

Ра ка соў скi) ава ло да лi го ра дам-пор там 

Гды ня ў Поль шчы.
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Месяц
Маладзік 24 сакавіка.

Месяц у сузор’і Цяльца.

Iмянiны
Пр. Агапія, Аляксея, Аляксандра, 

Дзмітрыя, Дзяніса, Міхаіла.

К. Анелі, Яны, Аляксандра, Антона, 

Яна.

В
АЛЬ КА пра вя ла ба бу лю Па-

рас ку толь кi да вес нi чак, тая 

да лей не да зво лi ла: дзьмуў 

ха лад на ва ты ве рас нёў скi ве цер, це-

ру сiў дож джык.

— Вяр тай ся, уну чач ка, у ха ту i за-

шча пi ся. Гля дзi бра цi ка i сяст рыч ку, 

я ўпраў лю ся до ма i прый ду да вас 

на ча ваць, — ска за ла на раз вi тан не 

ба бу ля.

— Не за будзь хлеб ца нам, — рас-

пла ка ла ся ма лая.

— Пры ня су, пры ня су! I хлеб ца, i 

саль ца... Дзед Кузь ма хут ка па вi нен 

вяр нуц ца з Бы ха ва, неш та ж пры-

ня се... Буль бач кi на ва ру... Iдзi мая 

сi ра цi нач ка, у ха ту...

Валь ка яшчэ па ста я ла кры ху, 

гля дзе ла, як ба бу ля тэ пае па граз-

кай ву лi цы, вы бi ра ю чы леп шую да-

ро гу. За тым ма лая, ад чуў шы хо лад, 

ад яко га не ўра та ваў та таў ста ры 

пiн жак, па хлю па ла ба са нож па лу-

жын ках на га нак. Вы цер ла бруд ныя 

но гi су хой ану чай, на ма ца ла клям-

ку, з цяж кас цю ад чы нi ла дзве ры i 

амаль ус кок ну ла ў ха ту. Зня ла вя лi кi 

мок ры пiн жак i за цяг ну ла яго на печ, 

ча рэнь якой пры ем на ды ха ла цяп-

лом. Мен шыя Пет рык i Галь ка яшчэ 

не спа лi, але ля жа лi на лож ку ка ля 

пе чы, на кры тыя коў драй, ма быць, 

на па ло ха ныя ба бу ляй Па рас кай, 

што iх ухо пiць злы воўк, ка лi яны 

рап там на ду ма юц ца вы слiз нуць на 

двор. Валь ка пры лег ла ху ды мi пле-

чу ка мi на цвёр дую, але яшчэ да во лi 

цёп лую ча рэнь пе чы. З лож ка па чуў-

ся Пет ры каў плач:

— Ха чу ес цi... — скар дзiў ся ён 

праз слё зы.

— I я ха чу ес цi, — да лу чы ла свой 

пiск ля вы, сла бы i за пла ка ны га ла-

сок Галь ка.

— Пе ра стань це выць, — ада-

зва ла ся Валь ка, — ба бу ля Па рас ка 

пай шла вя чэ ру га та ваць, па ля жы це 

трош кi, па ча кай це. Дзя ду ля ско ра 

вер нец ца з ба за ру.

— Ха чу на печ, тут хо лад на, — 

за кап ры зiў Пет рык.

— I я ха чу на печ, — за пла ка ла 

мац ней Галь ка.

— Доб ра. Па ды май це ся да мя-

не, — па га дзi ла ся Валь ка. — Па дай-

це па ду шач кi i коў дру сю ды, — яна 

ўсцяг ну ла на печ па да дзе ныя рэ чы, 

рас кла ла iх i да па маг ла ма лым пад-

няц ца.

Дзе цi ля жа лi ўтрох i пла ка лi. 

Галь ка — моц на, з ус хлi па мi, Пет-

рык — кры ху цi шэй, час ад ча су 

пе ра хо дзя чы на гуч ныя ўсхлi пы, 

а Валь ка — амаль моўч кi. Але гор-

кiя, ба лю чыя слё зы ду шы лi яе, i яна 

ледзь стрым лi ва ла ся, каб не за га ла-

сiць. Ёй бы ло ўся го толь кi во сем го-

дзi каў, ка лi моц на за хва рэ ла на тыф 

ма цi, якая праз не каль кi ме ся цаў 

па мер ла. Пет ры ку хут ка споў нiц ца 

шэсць, а Галь цы ўся го толь кi ча ты-

ры га ды. Та та iх ва юе на фрон це. 

Вось ужо трэ цi ме сяц яны жы вуць з 

ба бу ляй. Але ся гон ня яна ча мусь цi 

пры вя ла iх ра нi цай у баць коў скую 

ха ту, вы па лi ла ў пе чы пе рад гэ тым. 

Вi даць, та му, што па хва рэ лi цёт кi 

На дзея, Ма ня i Зi на — доч кi ба бы 

Па рас кi. I, каб убе раг чы ўну каў, тая 

вы ра шы ла ад ся лiц ца з iмi ў пус тую 

ха ту. Ды, на пэў на, бы ла i яшчэ ней-

кая, вель мi важ кая пры чы на. Валь-

ка ўспом нi ла пiсь мо ад тат кi. Ён пi-

саў са шпi та ля, ку ды тра пiў пас ля 

ра нен ня. Яе не бы ло ў ха це, ка лi 

ба бу ля ўго лас чы та ла пiсь мо, та му 

дак лад на не ве дае, што на пi саў та-

та. А са ма чы таць яшчэ не ўмее, 

шко ла даў но за кры та. Вай на... Ды 

ба бу ля з дзе дам кры ху па ве ся ле лi 

пас ля та та ва га пiсь ма. «Не вы клю-

ча на, што дэ ма бi лi зу юць...» — паў-

та ра ла час та ба бу ля Па рас ка сло вы 

з та та ва га пiсь ма. А што яны азна-

ча юць, Валь ка не ве дае.

«Трэ ба па цi ка вiц ца ў ба бу лi, што 

гэ та та кое — «дэ ма бi лi зу юць»? Мо-

жа, да моў пры вя зуць да леч вац ца? 

А ня хай бы! Я ца ла ва ла б, гла дзi ла 

тат ку, чай на зёл ках яму га та ва-

ла б...»

— Мне го ра ча! — за га ла сiў рап-

там Пет рык.

— I мне! — да лу чы ла ся да яго 

Галь ка. — А дзе мам ка? Ма ма! Ма-

а-а-ма-а! — за цяг ну ла яна, як гэ та 

з ёю бы ло вель мi час та, не вы нос на 

ба лю чым пла чам.

Валь ка не ве да ла, як су це шыць 

яе. По тым, ус пом нiў шы, як гэ та 

звы чай на ра бi ла ба бу ля, за пла ка-

ла са ма, за ля ман та ва ла, вы цi ра ю чы 

слё зы:

— А сi ра цi нач кi мае!.. А да ра-

жэнь кiя мае!.. А ва шай ма мач кi ня-

ма на бе лым све це!.. А ва ша ма мач-

ка на не бе, на вас ад туль гля дзiць 

i хо ча, каб вы не пла ка лi, не га ла-

сi лi... А то ж ёй ба лю ча ста не, i яна 

мо жа зва лiц ца, свае ру чач кi-но жач кi 

па ла маць!.. Ой, не плач це, мае вы 

род нень кiя!..

— Чу ла! Не плач, сцiх нi, — стаў 

су па кой ваць Галь ку i Пет рык.

Валь ка да па маг ла ма лым злез цi 

з пе чы, за бра ла па ду шач кi i коў дру, 

за га да ла бра ту i сяст рыч цы пры лег-

чы на лож ку, ста ран на на кры ла iх.

— Цi шэй! Па ля жы це кры ху, я вам 

каз ку рас ка жу пра за ла тую яб лынь-

ку. Яе мне наш тат ка рас каз ваў.

— А дзе наш тат ка? — зноў рас-

пла ка ла ся Галь ка. — Якi ён?..

— Ён... Я i не пом ню, якi ён, — 

пры зна ла ся Валь ка. — Але — ду жы, 

доб ры...

— Не плач, — ада зваў ся Пет-

рык. — Наш тат ка ва юе. Ён спа чат-

ку на ад ной вай не злых лю да е даў 

пра гнаў, по тым на дру гой. А ця пер 

фа шыс таў у Бер лiн яму трэ ба за-

гнаць i там iх усiх у тур му па са дзiць, 

каб яны не стра ля лi i не па лi лi на шу 

ха ту...

Валь ка ад шу ка ла ў шуф ля дзе 

ста рую кнiж ку без вок лад кi, якую ёй 

не ка лi чы таў та та. I, па зi ра ю чы ў яе, 

па ча ла рас каз ваць дзi вос ную гiс то-

рыю пра за ла тую яб лынь ку. На ват 

не за ўва жы ла, як ма лыя за сну лi... 

Ад кла ла кнiж ку ўбок, на цяг ну ла коў-

дру. Але за снуць так i не змаг ла.

Рап там хтось цi па гру каў у дзве-

ры, на ган ку па чу лi ся чы есь цi цяж кiя 

кро кi.

«Хто гэ та? — спа ло ха ла ся дзяў-

чын ка. — Ба бу ля Па рас ка так не 

гру кае i го лас па дае».

— Ад чы нi це! Я — свой! — па чуў-

ся не зна ё мы муж чын скi го лас.

У Валь кi моц на за бi ла ся сэр ца, 

пе ра смяг лi вус ны. Яна за та i ла ды-

хан не...

— Ад чы нi це, дзет кi! — зноў да-

нёс ся па тра ба валь ны, але доб ры го-

лас. I Валь цы па да ло ся, што яна не-

ка лi чу ла ўжо яго. Неш та ў iм бы ло 

зна ё мае, ма гiч на-пры ця галь нае.

Не як ня ўцям на яна па су ну ла ся 

да дзвя рэй i ад кры ла iх. Праз па рог 

пе ра сту пiў вы со кi, строй ны i пры-

го жы вай ско вец. Быў ён у доў гiм 

шы ня лi, вы со кiх бо тах. За пля чы ма 

вi сеў вя лi кi рэ ча вы мя шок, а на га-

ла ве на дзе та са праўд ная пi лот ка з 

вя лi кай чыр во най зор кай.

Ма гут ная, цёп лая, пры ем ная хва-

ля, зда ва ла ся, поў нас цю ахi ну ла, 

за поў нi ла раз губ ле на-шчас лi вую 

Валь ку.

— Дзя дзеч ка, а хто ты? — сла бым, 

не па слух мя ным го ла сам за пы та ла-

ся яна, па зi ра ю чы на та го здзiў ле-

ны мi ва чы ма ў прад чу ван нi са праўд-

на га цу ду. А з лож ка на дзi вос на га 

незнаём  ца па зi ра лi яшчэ дзве па ры 

не ве ра год на ўра жа ных ва ча нят.

Сал дат быц цам зне ру хо меў i 

стра цiў мо ву. Ён ста яў па ся род ха ты 

i моўч кi пла каў. З яго ва чэй ка цi лi ся, 

лi лi ся па ня бры тых шчо ках буй ныя 

слё зы. Ру кi сал да та, пра цяг ну тыя 

на пе рад, за сты лi без ру ху. Яго вус-

ны дры жэ лi, i ён нi чо га не мог вы ма-

вiць. На рэш це цi ха, а Валь цы па да-

ло ся, што гуч на, пра мо вiў:

— Дзет кi, я ваш та та...

Валь ка кi ну ла ся да сал да та, ад-

чу ва ю чы ў iм са ма га да ра го га, доў-

га ча ка на га ча ла ве ка.

— Та тач ка! — вы гук ну ла яна 

ўпер шы ню ў сва iм жыц цi так не вы-

моў на хва лю ю ча гэ та род нае сло ва 

i моц на аб шча пе ры ла но гi не спа дзя-

ва на га, але са ма га жа да на га гос ця 

сва i мi ху ды мi руч ка мi.

А з лож ка ўжо ля це лi да iх Пет-

рык i Галь ка. Та та аб няў iх тра iх 

ра зам i доў га ца ла ваў, аб лi ва ю чы 

слязь мi.

— Дзе тач кi мае, — шап таў ён, — 

не плач це. Мя не на заў сё ды ад пус-

цi лi да вас.

Ён зняў рэ ча вы мя шок i па чаў да-

ста ваць з яго хлеб, кан сер вы, драб-

ко вы цу кар i яшчэ неш та за гор ну тае 

ў па пе ру.

— Ты пра гнаў фа шыс таў у Бер-

лiн? — гор да спы таў Пет рык.

— А ты рас ка жаш нам каз ку пра 

за ла тую яб лынь ку? — уз дых ну ла 

Галь ка, не зво дзя чы ва чэй з та ты.

— Пра гнаў, сы нок!.. Рас ка жу, 

да чуш ка, — усмiх нуў ся праз слё зы 

шчас лi вы баць ка.

— А на заў сё ды пра гнаў? — 

не ад ста ваў Пет рык.

— На заў сё ды, сы нок! На заў сё ды, 

мае дзе тач кi...

З ву лi цы да ля цеў го лас ба бу лi 

Па рас кi, якая спя ша ла ся ў ха ту, каб 

аб няць свай го сы на.

Склаў Юрый ФА ЛІН СКІ, г. Мінск.
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Скан  ворд
У тво рах Мi ха ся Па зня ко ва, на ват ад ра са ва ных да рос лым, га лоў ны мi 

ге ро я мi вель мi час та з'яў ля юц ца дзе цi. Са праў ды, тэ ма дзя цiн ства — ад-

на з са мых блiз кiх яму, пра што свед чаць яго шмат лi кiя збор нi кi паэ зii i 

про зы, ад ра са ва ныя юным чы та чам. Ся род якiх, не су мня ва ем ся, i блiз кiя 

ро дзi чы Мi ха ся Паў ла вi ча — а гэ та, мiж iн шым, тры нац цаць уну каў пiсь-

мен нi ка! Да рэ чы, i сам ён на ра дзiў ся ў вя лi кай сям'i — у яго бы ло пяць 

бра тоў i пяць сяс цёр.

Ка жуць, у ча ла ве ка, якi лю бiць дзя цей, свет лая ду ша. Мо жа, та му i ўся 

твор часць Мi ха ся Па зня ко ва на поў не на свят лом i пры га жос цю.

Алесь БА ДАК.

Мi хась ПА ЗНЯ КОЎ

ВЯР ТАН НЕ 
З ФРОН ТУ

АВЕН.  На гэ тым тыд нi вар та знай сцi час для шчы-

рай раз мо вы з най леп шым сяб рам. Уда лы ты дзень 

для тых, хто зай ма ец ца кар' е рай. Га лоў нае — па-

збя гай це кан флiк таў з на чаль ствам. Вы мо жа це 

ака зац ца за над та на дум лi выя. У вы хад ныя па спра буй це знай-

сцi трош кi ча су для блiз кiх.

ЦЯ ЛЕЦ.  Ад да цца сур' ёз най пра цы бу дзе для вас 

па на цэ яй. Чым больш ча су вы пра ве дзя це пра цу ю-

чы, тым менш за ста нец ца на глуп ствы. Iнакш бу дзе 

цяг нуць на аван ту ры. У чац вер не рэ ка мен ду ец ца 

па чы наць но выя спра вы, бо iх вы нi кам мо гуць стаць рас ча ра-

ван не i стра та каш тоў ных сiл. А вось пят нi ца ўда лая для па чат ку 

но ва га i раз бу рэн ня ста ро га, што ўжо цал кам вы чар па ла ся бе. 

I гэ та да ты чыц ца не толь кi ра бо ты, але i аса бiс та га жыц ця.

БЛIЗ НЯ ТЫ.  Ты дзень бу дзе прос та вар' яц кi, але 

цi ка вы, пры быт ко вы i па спя хо вы для вас. Рых туй-

це ся да пры ем ных не ча ка нас цяў. Па ду май це, цi так 

не аб ход ныя ня змен ныя прын цы пы, або ча сам вар та 

ад сту пiць ад пра вiл, каб атры маць неш та асаб лi вае. 

Больш усмi хай це ся i жар туй це — гэ та па ды мае не толь кi ўлас-

ны на строй, але i на строй лю дзей, якiя вас акру жа юць.

РАК.  На гэ тым тыд нi не вар та пры цяг ваць да ся бе 

за над та шмат ува гi, тым больш ра бiць гэ та на ўмыс-

на. Час сам усё рас ста вiць па сва iх мес цах, вас 

за ўва жаць ме на вi та та ды, ка лi гэ та бу дзе не аб ход на. Ты дзень 

на огул да во лi ўда лы ў пла не вы ра шэн ня праб лем. Са мы час 

пра яў ляць ам бi цый насць на ра бо це i змя няць штось цi ў аса-

бiс тым жыц цi.

ЛЕЎ. Да вя дзец ца да каз ваць свой пра фе сi я на-

лiзм. Так што не бой це ся браць ад каз насць. Уваж-

лi вей са чы це за на вi на мi, каб не пра пус цiць важ най 

iн фар ма цыi. Раз моў з на чаль ствам па куль лепш 

па збя гаць, асаб лi ва ка лi хо ча це ад яго ча гось цi да маг чы ся. 

Прэ тэн зii мож на бу дзе вы ка заць по тым. Бы та выя пы тан нi за-

па тра бу юць ува гi ў вы хад ныя.

ДЗЕ ВА.  Па жа да на менш ча су тра цiць на на ва-

коль ных, а больш пры свя цiць са бе. Iн фар ма цыя, 

якая па сту пiць у па чат ку тыд ня, мо жа ака зац ца 

не дак лад най або на ўмыс на ска жо най. У аў то рак 

або чац вер маг чы мыя змя нен не пла наў i рап тоў ны ад' езд. У 

вы хад ныя ад цяг нi це ся ад хат нiх праб лем.

ША ЛI.  У па ня дзе лак па спра буй це не да пус каць 

пра яў эга iз му ў ад но сi нах да ка лег i блiз кiх лю дзей, 

не будзь це дро бяз нымі. У се ра ду вы, хут чэй за 

ўсё, штось цi не па спе е це цi ку ды-не будзь споз нi-

це ся. Да вя дзец ца на га няць у iн шыя днi. У су бо ту ў спа кой най 

аб ста ноў цы мож на i трэ ба вы ра шаць бы та выя праб ле мы, якiя 

так доў га ад кла да лi ся. У ня дзе лю толь кi вам бу дзе па сi лах 

утай ма ваць кi пен не ся мей ных страс цей.

СКАР ПI ЁН.  Ска рыс тай це ся ўда лым тыд нем i мак-

сi маль на яго вы ка рыс тоў вай це. Не ад маў ляй це ся ад 

но вых пра ек таў, яны ака жуц ца на рэд касць уда лыя. 

Не вар та за ле жаць ад iн шых — вы кон вай це свае 

жа дан нi, гэ та зро бiць вас больш шчас лi вы мi. Чац вер да зво лiць 

раз бу рыць ста рое, вы зва лiў шы мес ца для ства рэн ня но ва га. 

I перш за ўсё гэ та да ты чыц ца ся мей на га, аса бiс та га жыц ця. 

Ця пер са мы час за вяр шыць нi ко му ўжо не па трэб ныя фар маль-

ныя ад но сi ны i знай сцi са праўд нае ка хан не.

СТРА ЛЕЦ. Вы па спя хо ва скi ну лi груз праб лем i га-

то выя да вы ра шэн ня но вых за дач. Ва шы твор чыя iдэi 

пры ем на здзi вяць сяб роў i парт нё раў па бiз не се, трэ-

ба толь кi свое ча со ва i пе ра ка наў ча пра iх рас ка заць. У чац вер 

маг чы мыя пра вер кi, атэс та цыi, iн спек цыi — будзь це га то выя. I 

па мя тай це, што спа кой i са бра насць да зво ляць у рэш це рэшт усё 

вы пра вiць. Не фар маль ная дзе ла вая су стрэ ча ў пят нi цу пры ня се 

шмат ка рыс цi i ад крые пе рад ва мi но выя перс пек ты вы.

КА ЗЯ РОГ.  Аў то рак па гра жае ака зац ца эма цы я-

наль на на пру жа ным днём, ка лi лепш аб ме жа вац ца 

ро ляй на зi раль нi ка. Блi жэй да вы хад ных сiл i энер гii 

да дас ца. Вар та за ду мац ца пра сваё стаў лен не да 

лю дзей — маг чы ма, вы схiль ныя па тра ба ваць шмат. Той, хто 

зу сiм ня даў на зда ваў ся ледзь не iдэа лам, мо жа вы явiць да лё ка 

не леп шы бок ха рак та ру. У вы хад ныя па спра буй це за сце раг чы 

ся бе ад не па трэб ных кан так таў i пус той бал бат нi.

ВА ДА ЛIЎ. На гэ тым тыд нi пры ем ныя сюр пры зы i 

не пры ем ныя не ча ка нас цi бу дуць у асноў ным да ты-

чац ца ра бо ты, але ў не ка то рых вы пад ках мо гуць 

быць звя за ныя са зда роў ем. У па ня дзе лак i се ра ду 

не вар та за лiш не ся бе пе ра гру жаць зно сi на мi з вя лi кай коль кас-

цю лю дзей. Не пра вод зьце шмат ча су ў iн тэр нэ це, не ўсту пай це 

ў дыс ку сii ў сац сет ках. У хат нiх спра вах бя ры це iнi цы я ты ву на 

ся бе. I хут ка зра зу ме е це, што на мя ча ец ца па зi тыў ны зрух.

РЫ БЫ. Ва шы са ма кры тыч насць i па тра ба валь насць 

да ся бе i да iн шых па гра жаюць са пса ваць ад но сi ны з 

на ва коль ны мi. У пер шай па ло ве тыд ня будзь це абач-

лi выя ў кан так тах, не ша кi руй це лю дзей сва ёй пра ма лi ней нас цю 

i за лiш няй рэз кас цю. У чац вер мо гуць з'я вiц ца перс пек ты вы, 

звя за ныя з аса бiс тым раз вiц цём або кар'ер ным рос там. У вы-

хад ныя вам, цал кам ве ра год на, за хо чац ца адзi но ты.
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