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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 5.15 21.16 16.01
Вi цебск — 4.58 21.12 16.14
Ма гi лёў — 5.05 21.06 16.01
Го мель — 5.09 20.56 15.47
Гродна — 5.32 21.30 15.58
Брэст    — 5.39 21.24 15.45

Iмянiны
Пр. Анісіма, Івана, Сцяпана.
К. Марты, Наталлі, Юліі, Рудольфа, 
Фелікса, Юрыя.

Месяц
Апошняя квадра 29 ліпеня. 
Месяц у сузор’і Авена.
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1990 год — Вяр хоў ны Са вет БССР пры няў Дэк ла ра цыю 
аб дзяр жаў ным су ве рэ ні тэ це Бе ла рус кай Са вец кай 

Са цы я ліс тыч най Рэс пуб лі кі. У да ку мен це аб вя шчаў ся «поў ны 
дзяр жаў ны су ве рэ ні тэт БССР як вяр шэн ства, са ма стой насць і 
паў на та дзяр жаў най ула ды ў ме жах яе тэ ры то рыі, пра ва моц-
насць яе за ко наў, не за леж насць рэс пуб лі кі ў знеш ніх ад но-
сі нах». Та кім чы нам Кан сты ту цыя і за ко ны рэс пуб лі кі на бы лі 
пры яры тэт над за ка на даў ствам СССР, хоць не ад прэч ва ла ся 
зна хо джан не Бе ла ру сі ў яго скла дзе. Су ве рэ ні тэт за цвяр джаў ся 
ў імя вы шэй шых мэт — сва бод на га раз віц ця і даб ра бы ту, год на-
га жыц ця кож на га гра ма дзя ні на рэс пуб лі кі на асно ве за бес пя-
чэн ня пра воў асо бы. Пры няц це Дэк ла ра цыі аб умо ві ла раз віц цё 
пра ва вых нор маў: гра ма дзян ства Бе ла ру сі, не па дзель насць і 
не да ты каль насць тэ ры то рыі, улас насць бе ла рус ка га на ро да 
на зям лю, не тры, па вет ра ную пра сто ру, на цы я наль ныя, куль-
тур ныя і гіс та рыч ныя каш тоў нас ці, пра ва на ства рэн не сва іх 
фі нан са ва-крэ дыт най і гра шо вай сіс тэм, пра ва за клю чаць са-
ю зы з ін шы мі дзяр жа ва мі і вы хо дзіць з іх і г.д. 5 жніў ня 1991 
го да 5-я не чар го вая се сія Вяр хоў на га Са ве та Бе ла ру сі на да ла 
Дэк ла ра цыі ста тус кан сты ту цый на га за ко на.

1841 год — ка ля Пя ці гор-
ска, на ніж нім схі ле 

га ры Ма шук, нех та ма ёр Мар ты-
наў за біў на ду э лі вя лі ка га рус ка-
га паэ та, яко му не бы ло і двац ца-
ці ся мі га доў. Мно гія лі чаць, што 
Лер ман та ва за гу біў Мі ка лай І. У 
1837 го дзе юны Лер ман таў на-
пі саў сла ву ты верш «На смерць 
паэ та», дзе, па сут нас ці, аб ві на ва ціў ра сій скую арыс та кра тыю ў 
гі бе лі Пуш кі на. За гэ ты верш лейб-гвар дыі па руч нік Лер ман таў 
быў ад праў ле ны на Каў каз, пад ку лі. Па эт ад важ на ва я ваў, вы лу-
чыў ся ў ба ях. А яго баб ка па ма ці Ар сень е ва тым ча сам аба бі ва ла 
вы со кія па ро гі ў Пе цяр бур гу. Дзя ку ю чы яе на ма ган ням у 1838-м 
Лер ман та ву да зво лі лі вяр нуц ца. Але ў лю тым 1840-га ма ла ды 
афі цэр па сва рыў ся з сы нам фран цуз ска га па сла. Ду эль, ва ен-
ны тры бу нал і но вая вы сыл ка на Каў каз, у пя хот ны полк. Праз 
год тая ж баб ка зноў ад бі ла свай го ге ні яль на га ўну ка — і той 
зноў вяр нуў ся ў Пі цер, дзе быў су стрэ ты са сла вай, як на ступ нік 
Пуш кі на. Як раз гэ та і не спа да ба ла ся ца ру. Праз не каль кі тыд-
няў прый шоў за гад: вяр нуц ца ў полк. У Пя ці гор ску знай шлі ся 
во ра гі і зайз дрос ні кі, а Лер ман таў быў за паль чы вы. І мі зэр ны 
Мар ты наў, чыё імя за ста ло ся ў гіс то рыі толь кі та му, што ён за біў 
Лер ман та ва — як імя Ге раст ра та, які спа ліў храм Ар тэ мі ды, — 
гэ ты Мар ты наў зра біў сваю чор ную спра ву... Вя до ма, што ўжо 
ў год сва ёй гі бе лі, за ча ты ры ме ся цы да яе, Лер ман таў па чаў 
кла па ціц ца аб ад стаў цы. Па эт ха цеў за няц ца толь кі лі та ра ту рай, 
ма рыў аб вы дан ні свай го ча со пі са.

1938 год — 75 га доў та му на ра дзіў ся (вёс ка Рэ чань Лю-
бан ска га ра ё на) Ле а нід Ва сіль е віч Кук рэш, бе ла рус-

кі ву чо ны ў га лі не рас лі на вод ства, се лек цы я нер, ака дэ мік НАН 
Бе ла ру сі (2003), док тар сель ска гас па дар чых на вук, пра фе сар, 
за слу жа ны дзе яч на ву кі Бе ла ру сі. Аў тар больш як 180 на ву ко-
вых прац у га лі не се лек цыі, зем ля роб ства і рас лі на вод ства. 
Унёс знач ны ўклад у рас пра цоў ку тэх на ло гіі вы рошч ван ня зер-
не ба бо вых куль тур, ра шэн не праб лем вы твор час ці рас лін на га 
бял ку, па вы шэн не пра дук цый нас ці збож жа вай гас па дар кі. Пад 
яго кі раў ніц твам і пры не па срэд ным удзе ле ў Бе ла ру сі шы ро ка 
раз гор ну ты ра бо ты па се лек цыі га ро ху і яра вой ві кі.

Ры гор ШЫР МА, ха ра вы ды ры жор, фальк-
ла рыст, гра мад скі і му зыч ны дзе яч:

«Праз су час насць мы па да ём ру ку бу ду чы ні і па кла да-
ем над зеі на свой край, свой на род, на са міх ся бе».

ХАТНЯЯ  ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

-2947--2946-

С А Л О Н  П Р Ы Г А Ж О С Ц І

Р А І М  П Р Ы Г А Т А В А Ц Ь

Р У П Л І В Ы М  Г А С П А Д Ы Н Я М

Д А Ч Н Ы Я  С А К Р Э Т Ы

АВЕН. На па чат ку тыд ня не вар-
та бу да ваць за ліш не гран ды ёз ных 
пла наў, бу дзе знач на лепш ад па-
чыць і са брац ца з сі ла мі. Бяз лі тас-

на па збаў ляй це ся ад не па трэб на га хла му, 
вы зва ляй це пра сто ру для но вых ста ноў чых 
змен. Ва ша энер гія і на пор га ран ту юць пос-
пех у шмат лі кіх спра вах.

ЦЯ ЛЕЦ. На па чат ку тыд ня па спя хо-
ва прой дуць дзе ла выя пе ра мо вы, 
якія да зво ляць ста бі лі за ваць уз ро-
вень даб ра бы ту. У чац вер на пра-

цы лепш не вы яў ляць за ліш няй ак тыў нас ці 
і іні цы я ты вы, бо гэ та мо жа вы клі каць толь кі 
зайз драсць і па га лос ку. Ва шу свет лую га ла ву 
на ве да юць са мыя раз на стай ныя ідэі, у гэ ты 
дзень вам на ўрад ці ўдас ца доў га ўся дзець 
на ад ным мес цы. За хо чац ца атры маць усё 
і ад ра зу.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Па ду май це пра ся бе. 
На за па сі ла ся ўжо столь кі важ ных 
спраў і ня вы ра ша ных праб лем, што 
час за няц ца іх вы ра шэн нем. Але не 

спра буй це зра біць усё ад ра зу, пач ні це з са-
ма га га лоў на га. Сяб роў скі ўдзел да па мо жа 
пе ра адо лець асноў ныя цяж кас ці. У пра цы 
вы зна ча юц ца но выя ці ка выя перс пек ты вы, 
не вы пус ці це свой шанц.

РАК. Не да зва ляй це спа ку се збі-
ваць вас з пра віль на га шля ху, па-
мя тай це, што ад даб ра даб ра не 

шу ка юць. Мо жа це стаць аб' ек там служ бо вай 
інт ры гі. Не па жа да на на но ва паў та раць прой-
дзе ныя па мыл кі, ма ты ву ю чы тым, што зруч-
ней ха дзіць па пра тап та най сцеж цы. Лепш 
спы тай це па ра ды ў на дзей ных сяб роў ці ў 
ста рэй шых сва я коў, якім вы да вя ра е це.

ЛЕЎ. Ка лі вы за ду ма лі ся над зме-
най пра цы, то ця пер доб ры мо мант 
для по шу ку но ва га мес ца. Па спра-
буй це за вяр шыць па ча тыя спра вы, 

гэ та да зво ліць па збег нуць не па ра зу мен няў 
і не пры ем нас цяў. У се ра ду па сту піць доў га-
ча ка ная ін фар ма цыя, якая рас крые пе рад 
ва мі но выя маг чы мас ці. У се ра ду і чац вер 
су праць па ка за ны спра вы, звя за ныя з тэх ні-
кай, атрут ны мі і га ру чы мі вад ка сця мі. Не па-
жа да на ў гэ тыя дні аб за во дзіц ца жы вё ла мі. 
Маг чы ма кан флікт ная сі ту а цыя з гра шы ма.

ДЗЕ ВА. Ёсць ры зы ка за ліш няй ін тэ-
ле кту аль най ак тыў нас ці. Са мо па са-
бе гэ та не не бяс печ на, але мност ва 
пра ек таў, ва мі за пла на ва ных, мо жа 

зня сі ліць яко га за ўгод на дзей на га ча ла ве ка. 
Стры май це па лёт фан та зіі, час для па лё таў 
тро хі ня ўда лы. У дру гой па ло ве тыд ня мо гуць 
па ўстаць праб ле мы з пунк ту аль нас цю, як па 
ва шай улас най ві не, так і па пры чы нах, якія 
не за ле жаць ад вас. Гэ та вар та ўліч ваць, ад-
праў ля ю чы ся на важ ныя су стрэ чы.

ША ЛІ. Мэ та на кі ра ва насць да зво-
ліць па спя хо ва вы ра шыць прак-
тыч на ўсе ак ту аль ныя за да чы. Так 

што сме ла ўва саб ляй це ва шы за ду мы ў 
жыц цё, ад тэ о рыі — да прак ты кі. Але не 
вель мі спя шай це ся з сур' ёз ны мі вы сно ва-
мі, асаб лі ва ў аў то рак і чац вер. На па чат ку 
тыд ня прад ста віц ца вы дат ны шанц зір нуць 
на ся бе збо ку. Па спра буй це яго не пра-
пус ціць. Вар та аб' ек тыў на ўспры маць кан-
струк тыў ную кры ты ку на пра цы і вы пра віць 
свае па мыл кі.

СКАР ПІ ЁН. Ве ра год ная до сыць 
рэз кая зме на дзей нас ці. Пры гэ тым 
зу сім не аба вяз ко вая зме на пра цоў-

на га мес ца — прос та з'я віц ца ін шая тэ ма ці 
на ват цэ лы кі ру нак. Пры мі це да па мо гу ка лег, 
яна ака жац ца вель мі да рэ чы. У кан цы тыд ня 
ад чу е це рап тоў ную зме ну рыт му — за мест 
на пру жан ня прый дзе лёг касць і ад кры ец ца 
дру гое ды хан не.

СТРА ЛЕЦ. Не абач лі выя ўчын кі мо-
гуць мець не па жа да ныя на ступ-
ствы, та му будзь це ўваж лі вы мі і 
асця рож ны мі і на пра цы, і до ма. 

У сі ту а цыі, якая скла ла ся, не губ ляй це пры-
сут нас ці ду ху, і здо ле е це ра за брац ца ва 
ўсім. Хут кае пры няц це ра шэн няў у чац вер 
пры ня се не ча ка на ста ноў чыя вы ні кі, але 
звяр ні це ўва гу на эма цый ны бок та ко га 
ме та ду.

КА ЗЯ РОГ. Вас мо жа ча каць твор чы 
ўздым і зна ход ка асаб лі ва ўда лых 
ра шэн няў праб лем ных за дач, якія 
па тра бу юць уз гад нен няў з на чаль-

ствам. Бу дзе це мець зно сі ны з ма ла зна ё-
мы мі людзь мі больш звы чай на га. Бліз кія да-
па мо гуць уба чыць спры яль ныя маг чы мас ці. 
Леп шым ва шым упры га жэн нем ста не сціп-
ласць, што да зво ліць па збег нуць пра ма шак 
і не да хо паў у пра цы. У дру гой па ло ве тыд ня 
лепш за няць ча каль ную па зі цыю і быць га то-
вым да пэў ных кам пра мі саў, якія да зва ля юць 
пра су нуц ца на пе рад.

ВА ДА ЛЕЙ. Па жа да на ўці ха мі рыць 
ўяў лен не, якое раз гу ля ла ся, і пе ра-
стаць звяр таць ува гу на без грун-
тоў ныя чут кі. Усе да сяг нен ні ма юць 

сваю каш тоў насць, але іх да вя дзец ца не ў-
за ба ве за ма цоў ваць і на ват ад стой ваць. 
Аў то рак і се ра да на дзі ва спры яль ныя для 
аб мер ка ван ня да лё ка іду чых пла наў і кан-
стру я ван ня роз ных пра ек таў улас най бу-
ду чы ні.

РЫ БЫ. З'я віц ца маг чы масць рэа лі-
за ваць но выя ідэі і пра ек ты. За ду-
маў шы штось ці сур' ёз нае, не спя-

шай це ся шчод ра рэ кла ма ваць гэ та на ва-
коль ным. Па ча кай це, па куль за ду ма на бу дзе 
рэ аль ныя ры сы, і та ды пос пех за бяс пе ча ны. 
Спры яль ны ты дзень для ра шэн ня праб лем, 
звя за ных з кар' е рай. У гэ тым да па мо гуць 
но выя зна ём ствы і су вя зі. У дру гой па ло-
ве тыд ня мо жа це кры ху пе ра аца ніць свае 
маг чы мас ці, та му лепш па збя гаць удзе лу ў 
сур' ёз ных ме ра пры ем ствах.

Усходні га ра скоп на наступны тыдзеньУсходні га ра скоп на наступны тыдзень
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Ка му за раз ад віль га ці доб ра, дык гэ та ля сам. І 
па жа раў ня ма, і лі січ кам да спа до бы. Ка жуць, іх ця пер 
шмат. Не ве даю, з-за па ста ян ных апад каў да ле су 
па куль не да еха лі. Чар ніц на мі ну лым тыд ні, па куль 
бы ло су ха, у па сёл ку пра да ва лі ба га та. Хто на ва гу (5,5 
кі ла гра ма за 150 ты сяч), хто па аб' ёме (пя ці літ ро вае 
вя дзер ца мож на бы ло на быць з не вя лі кай зніж кай за 
90 ты сяч). Яга ды смач ныя, буй ныя. З-пад Пе ка лі на, 
што ў су сед нім Сма ля віц кім ра ё не. І мы ту ды ез дзі лі 
ра ней увесь час.

...Які агуль ны на строй? Аб пра цы ду ма ец ца ўсё 
менш, зна чыць, ар га нізм да ад па чын ку, як той ка-
заў, адап та ваў ся. Ме на ві та пас ля не каль кіх тыд няў 
уда ле чы ні ад тлум на га го ра да тра ды цый на ўзні кае 
жа дан не яшчэ па доў жыць вод пуск. Ну, на пі саць на 
ад рас рэ дак цыі неш та кштал ту та го, што, маў ляў, не 
ча кай це па куль, за трым лі ва ем ся, абы ходзь це ся не як 
са мі, без нас. І чым да лей доў жыц ца ад па чы нак, тым 
мац ней шым ро біц ца гэ та жа дан не: па до лей па быць у 
спа коі, ці шы ні, уда ле чы ні ад го ра да...

Ці шы ня ў вод пус ку — гэ та асоб ная тэ ма. Яна бы вае 
роз най. Га лоў нае, у ёй ня ма бяс кон ца га гу лу транс пар-
ту (ха ця, па шчы рас ці, ка лі, бы вае, вый дзеш у вы хад ны 
ў цэнтр па сёл ка, дык да ро гу не пе рай сці — ма шы ны 
ідуць су цэль най плын ню; там на цэнт раль най ву лі цы 
на ват «ля жа ча га па лі цэй ска га» па кла лі і не каль кі «зеб-
раў» на ма ля ва лі). А шум ру ха ві коў кам бай наў, што 
пра хо дзяць по бач у па ход ным ста не, ус пры ма ец ца як 
пес ня. Па куль не бы ло даж джоў, яны час та ез дзі лі: то 
па асоб ку, то не вя лі кай ка ло най. Гэ ты гук не з чым не 

зблы та еш — на столь кі ён ад мыс ло вы. На ват ка лі не 
ба чыш са міх кам бай наў, па зна еш.

Ці шы ня бы вае з пеў ня мі. Ка лі гуч на па чы нае па блі зу 
адзін, по тым пад хоп лі вае тро хі да лей дру гі, яшчэ праз 
ней кі час ужо ці шэй ад гу ка ец ца трэ ці. Каб па чуць пя та га 
ці што ста га не дзе, маг чы ма, у су сед няй вёс цы, трэ ба 
ўжо «на васт рыць» ву шы. І як толь кі сці хае гэ ты ледзь-
ве чут ны гук, по бач гуч на зноў за во дзіць «пе ра кліч ку» 
пер шы... Бы вае ўсё тое ж са мае, толь кі з са ба ка мі. А 
бы вае ці шы ня толь кі з вет рам, ка лі на ват спе ваў пту-

шак не чу ваць. А ін шым ра зам толь кі яны і «га мо няць». 
Апош нім ча сам ці шы ня з гу ка мі даж джу...

Яшчэ ў вёс цы ці шы ня бы вае на поў не ная тым, што ў 
го ра дзе вель мі раз драж няе, а тут гу чыць на ту раль на: 
гу ка мі ад су се дзяў. Бо гэ та вам не бе тон ная ка роб ка, 
ка лі за гук пер фа ра та ра з якой-не будзь ква тэ ры (ча-
сам на ват не маг чы ма зра зу мець, з якой) ты па чы на еш 
зла вац ца на ўсіх... У вёс цы — пра стор, ні хто ні ко му не 
за мі нае. Вось чу ваць, як Сяр гей у га ра жы ра ман туе 
і фар буе ма шы ну. Сла ва пас ля пра цы і ў вы хад ныя 
«кля пае» но вую ме та ліч ную ага ро джу... У Фе дзі за-
скры га та ла бе то на мя шал ка... Заў сё ды здзіў ля ем ся, 
чым зай ма ец ца Дач нік — так па між са бой мы за вём 
яшчэ ад на го су се да не па да лё ку. Учас так у яго не вя лі кі, 
да гле джа ны. Але прак тыч на заў сё ды з яго пад вор ку 
чу ваць, як пра цуе то «бал гар ка», то дрыль. Ці ка ва, што 
ён май струе ўвесь час? Вось і яшчэ адзін су сед за лез 
на дах і на ўсё на ва кол ле гу чаць уда ры ма ла тка: неш та 
ра ман туе. Праў да, прос тыя ін стру мен ты — пі лу, ма ла-
ток, гэб лік (за вы клю чэн нем хі ба ся ке ры ды рыд лёў кі) 
па чу еш ужо ня час та: на зме ну ім прый шлі шру ба вёр ты, 
бен за пі лы, элект ра дры лі, зва рач ныя апа ра ты, дрэ ва-
ап ра цоў чыя стан кі. Так, су се дзі ў нас на во кал «ру кас-
тыя». Але ў вёс цы без гэ та га — ні як.

...А ці ве да е це вы, які са мы ха рак тэр ны гук ця пер 
ле там у сель скай мяс цо вас ці? Ён і ў го ра дзе час та 
гу чыць, але тут па-ін ша му... Бен за ко сы! Па чар зе то 
тут, то там су се дзі аб кош ва юць тра ву ўздоўж пла тоў, 
на ўчаст ках. У вы хад ныя ін шым ра зам атрым лі ва ец ца 
«пе ра кліч ка», як з ты мі пеў ня мі!

А вось ча го ўжо амаль не маг чы ма па чуць, дык гэ та 
як кла дзец ца тра ва пад звы чай най ка сой. Ра ней су сед 
Са ша мог раз бу дзіць ран кам, ка лі ка сіў пад вок на мі 
тра ву для сва ёй ка ро вы. Але ра гу лю ён не тры мае ўжо 
га ды са два, ка лі не бо лей. Не чу ваць больш і та го, 
як уве ча ры ча ра да ка роў вяр та ец ца да до му, як яны 
ра зы хо дзяц ца на скры жа ван ні — кож ная ў свой бок, 
«раў нуў шы» на раз ві тан не ад на ад ной... Ра ней толь кі 
по бач з на мі тры ма лі з паў ту зі на ра гуль. Удзень бы ло 
чу ваць, як браз га юць вёд ры аб ра мы ве ла сі пе даў: жан-

чы ны еха лі на луг да мос та да іць. На зад, вя до-
ма, ве ла сі пе ды ўжо ка ці лі з паў нют кі мі вёд ра мі. 
У ад на клас ні цы, што по бач жы ве, шмат га доў 
бы ла ка ро ва, яна нябла га за раб ля ла на ма ла цэ. 
Коль кі га доў та му Іра збы ла яе, а са ма ўво гу ле 
ўлад ка ва ла ся на пра цу ў Мінск... За раз, ка лі не 
па мы ля ю ся, з той коль кас ці лю дзей ка ро ва за-
ста ла ся толь кі ў ад ной жан чы ны, якая і но сіць 
нам і ін шым ах вот ным ма ла ко. Дня мі яна ска за-
ла, што па вя ліч вае ца ну на яго на дзве ты ся чы: 
не ха пае кар моў — да гэ туль тра ву вы па лі ла сон-
ца, а но вая не на рас ла.

Ад па чы нак у вёс цы — гэ та яшчэ па хі і сма кі. 
Ма лі на ва га ва рэн ня, якое зва ры ла ма ці з са бра-
ных на мі ягад. Лю бі мых жа ма ту лі ных дра ні каў, 
якія так доб ра ма чаць у смя та ну, па кла дзе ную ў 
рас топ ле ны ад шква рак га ра чы тлушч у па тэль-
ні і ўбі тыя ту ды ж яй кі (эх, трэ ба «за вяз ваць» з 
блін ца мі і ма чан кай, бо ў шта ны бу дзе цяж ка по-
тым ула зіць!..) Смак сва іх са ла дзень кіх агу роч-
каў, пах толь кі што на бра на га ў жме ню з град кі 
кро пу... Моц ны пах пас ля даж джу і ў нач ны час 
флёк саў, якія не здар ма яшчэ на зы ва юць «пан скі 
ве чар»... Раз-по раз уве ча ры ў па вет ры лу нае 
ды мок ад ман га лаў: су се дзі па чар зе сма жаць 
шаш лы кі. Дач нік, дык той уво гу ле ў абед (ка лі 
моц на га даж джу ня ма) га туе толь кі на ад кры-
тым аг ні, для ча го зра біў спе цы яль ны ман гал-бар бе-
кю з ка мі нам. І не ля ну ец ца ж ча ла век!..

...Яшчэ ха чу ад крыць не вя лі кі сак рэт. Хоць мы жы вём 
прак тыч на по бач з цэнт рам па сёл ка, за ву лак наш ці хі, 
і ў нас на ўчаст ку жы вуць... во жы кі. Не тое, каб зу сім у 
нас, але дзе зна хо дзіц ца іх «бун кер», мы зда гад ва ем-
ся... Па ся лі лі ся яны тут вель мі даў но, га доў пят нац цаць 
та му, ка лі не бо лей. Вя до ма, па ба чыць іх мож на толь кі 
поз на ўве ча ры або ноч чу, ка лі вый дзеш на двор. Ка лі 
неш та за ва ру шы ла ся, за ша ма це ла не дзе пад пло там — 
зна чыць, прый шлі. Упер шы ню во жы кі з'яў ля юц ца ка лі ў 
кра са ві ку, ка лі ў маі — у за леж нас ці ад на двор'я. Ба чы лі 
і ста рую (або ця жар ную) са мку, якая ад ной чы за храс ла 

прос та пад брам кай, і ма лень кіх во жы каў-дзе так. Мы іх 
не ча па ем, ды і са мі яны, ка лі хто не ве дае, бе га юць да-
во лі хут ка. Па гля дзім якую хві лі ну толь кі на іх, па слу ха ем, 
як яны «рох ка юць». Брат ад ной чы ад мыс ло вым свіс там 
пад ваб лі ваў ад на го ма ла до га. Той, ві даць, ду маў, што пі-
шчыць мыш, пад бя гаў амаль да на гі, але ў апош ні мо мант 
ра зу меў, што неш та не тое. Па ней кай ад мыс ло вай ду зе 
ад бя гаў, але зноў ішоў на свіст... Ві да воч на, тут вы рас ла 
ўжо не ад но па ка лен не гэ тых іс тот. Мы жар ту ем: што за 
на шым ка том Ку зем не даядуць су сед скія ка ты, пад бя руць 
во жы кі. Ну і на зда роўе!..

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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А ці ве да е це вы, які ця пер са мы ха рак тэр ны гук ле там у сель скай мяс цо вас ці? 
Ён і ў го ра дзе час та гу чыць, але тут па-ін ша му... Бен за ко сы! 
А вось ча го ўжо амаль не маг чы ма па чуць, дык гэ та як кла дзец ца тра ва 
пад звы чай най ка сой.

На пэў на, не па мы лю ся, ка лі ска жу: та ко га пра цяг ла га па ха ла дан ня і даж джоў 
у ся рэ дзі не лі пе ня не бы ло даў но. Пры нам сі, у апош нія га ды дак лад на. Як 
мі ні мум па за ле тась і ле тась усе ў гэ ты час лі та раль на «пла ві лі ся» ад спё кі, 
шу ка лі ад яе па ра тун ку. А сё ле та неш та не так «за ра дзі ла», ня гле дзя чы на 
па пя рэд нія абя цан ні сі ноп ты каў. У ней кі мо мант на ват ста ла шка да ка лег: 
дзве па ры вы хад ных — даж джы. Я ж цу доў на ра зу мею, што пра ца ва лі цэ лы 
ты дзень, а як ехаць у вёс ку, на да чы — дык які там ад па чы нак?.. Яшчэ ня-
даў на вель мі ча ка лі віль га ці, аб мяр коў ва лі, як па дае ціск у ва да пра вод зе ў 
ся рэ дзі не дня, а ця пер усе раз мо вы пра... фі та фто ру: чым абер нуц ца гэ тыя 
даж джы, якім прэ па ра там лепш апырс кваць па мі до ры. Ці іх уво гу ле ра та ваць 
трэ ба: зды маць, ня хай да спя ва юць на пад акон ні ку...

Ідэа льная жон ка — гэ та та кая жан-
чы на, муж якой не ве дае, коль кі каш туе 
хлеб. А муж звыш ідэа льнай жон кі не ў 
кур се цэн на ват на пі ва.

— Жон ка ў ад па чын ку, шта ны ўсе бруд-
ныя, ку піў джын сы, увесь ве чар ўка роч ваў.

— Хм, ма лай чы на!.. А ча го ў шор тах 
прый шоў?

Баць ка-па ляў ні чы ўсё ж та кі за біў 
мядз ве дзя. Мя са ён па кі нуў са бе, шку-
ру па да рыў жон цы, а цыр ка вы ве ла сі-
пед да стаў ся сы ну.

— Ты ча му так доў га ехаў?
— Дык да іш нік спы ніў.
— Ча го ха цеў?
— Ну ча го? Ве чар пят ні цы — за да ваў 

дур ныя пы тан ні і ўваж лі ва ню хаў мае ад-
ка зы.

Бу лён ныя ку бі кі хат ня га 
пры га та ван ня

Вель мі час та бы ва юць мо ман ты, ка лі трэ ба пры га-
та ваць штось ці вель мі хут ка, ці зра біць суп-пю рэ, ве ра-
шча ку, со ус на ку ры ным бу лё не. У та кіх вы пад ках мно гія 
вы ка рыс тоў ва юць крам ныя ку ры ныя ку бі кі, а ўме лыя 
гас па ды ні за ма рож ва юць у за пас бу лён, але ўсе гэ тыя 
па су дзі ны зай ма юць шмат мес ца ў ма ра зіл цы. Да вай це 
пры га ту ем са ма стой на хат нія, на ту раль ныя бу лён ныя 
ку бі кі, якія зой муць мі ні мум мес ца ў ма ра зіл цы.

Спат рэ біц ца: ку ры ныя на бо ры для бу лё на — 2 кг, 
морк ва (ся рэд няя) — 2 шт., сель дэ рэй ча ран ко вы — 2  шт., 
цы бу ля рэп ча тая — 1 шт., не вя лі кі пу чок кро пу і пят руш кі, 
лаў ро вы ліст — 2 шт., пе рац чор ны (све жа мо ла ты) — 
1 ч. л., соль — 1,5 ст. л., ва да (ха лод ная) — 4  л.

Усю га род ні ну ачыс ціць, пра мыць і буй на на рэ заць. 
Ку ры ныя част кі і га род ні ну па клас ці ў каст ру лю, уліць 4 
літ ры ха лод най ва ды і да вес ці да кі пен ня. Зняць пе ну, па-
мен шыць агонь, па са ліць і ва рыць 3 га дзі ны. Пра ца дзіць 
бу лён у чыс ты по суд. Вяр нуць на агонь і яшчэ раз да вес ці 
да кі пен ня. Зні мі це з па верх ні як ма га больш тлу шчу і 
га туй це на не вя лі кім аг ні, па куль вад касць не на бу дзе 
гус ты ка ра мель ны ко лер, пры клад на 2 га дзі ны. Апош нія 
30 хві лін агонь па ві нен быць мі ні маль ным. Пе ра лі це бу-
лён на плос кае пра ма ву голь нае блю да з не вя лі кі мі бор-
ці ка мі і дай це астыць да па ка ё вай тэм пе ра ту ры. За тым 
па стаў це ў ха ла дзіль нік на 6 га дзін. На рэ жце за сты лы 
бу лён на квад ра ці кі, за гар ні це кож ны асоб на ў хар чо вую 
плён ку і за ма розь це. Для та го, каб пры га та ваць бу лён-
ную асно ву для лю бо га су пу, за кі пя ці це ва ду і да дай це 
ку бі кі (з раз лі ку 1 ку бік на шклян ку ва ды).

Сыр Фе та
Спат рэ біц ца: 600 мл во ды, 400 г су хо га ма ла ка, 

100 г смя та ны, сы чуж ны фер мент (аба мін) — 3 таб-
лет кі, во цат.

Га та ва ную ва ду асту дзіць да 35 гра ду саў. Раз вес ці 
су хое ма ла ко. Раз мя шаць збі вал кай да ад на стай най ма-
сы без ка мя коў. Да даць смя та ну і энер гіч на раз мя шаць. 
Раз меш ваць трэ ба толь кі ўруч ную, не вы ка рыс тоў ва ю-
чы элект рыч ных пры ста са ван няў. Сы чуж ны фер мент 
рас тва рыць у га та ва най ха лад на ва тай ва дзе і да даць у 
ма лоч ную су месь. Ста ран на пе ра мя шаць. Да даць 0,25 
ч. л. во ца ту і энер гіч на пе ра мя шаць зноў. Усё гэ та трэ ба 
зра біць вель мі хут ка, каб ма лоч ная су месь не па спе-
ла астыць. По тым ахі нуць ёміс тасць з бу ду чым сы рам 
цёп лай коў драй і па кі нуць так на 12 га дзін. За тым трэ ба 
бу дзе ад ціс нуць сы ро ват ку. Для гэ та га сыр вы клас ці ў 
друш ляк на мар лю, а звер ху па клас ці гнёт на 7-8 га-
дзін. Пас ля гэ та га атры ма ны сыр рэ жац ца на ка ва лач кі 
і ўклад ва ец ца ў сло ік. За тым цал кам за лі ва ец ца рас тво-
рам га та ва най ва ды і со лі (соль бя рэц ца на смак). Сыр 
па ві нен па ля жаць у рас тво ры ха ця б ты дзень, бо чым 
даў жэй ля жыць, тым бу дзе смач ней шым.

Ка лі па верх нім і ніж нім краі сет кі для па вой ных рас-
лін пра пус ціць ме та ліч ны дрот, атры ма ец ца зруч ная 
апо ра для кле ма ты саў, пля ціс тых руж, якія па тра бу юць 
схо ві шча на зі му. Верх ні край сет кі пры ма цоў ва юць 

круч ка мі да сця ны бу дын ка 
або да пе ра кла дзі ны апо ры. 
Ка лі прый дзе час ха ваць лі-
я ны на зі му, сет ку зды ма юць 
і кла дуць на зям лю ра зам са 
сцёб ла мі рас лін, якія яе за ві-
лі. У та кім вы гля дзе ім мож на 
за бяс пе чыць на дзей нае схо-
ві шча. Да та го ж гэ ты спо саб 
вы клю чае траў мы і па лом ку 
сцёб лаў, якія ня рэд ка зда ра-
юц ца, ка лі лі я ны раз блыт ва-
юць, зды ма ю чы іх з апор.

Як пра вiль на 
вы браць пар фу му

Лю бы во дар скла-
да ец ца з трох нот (уз-
роў няў). 1-я (верх няя) 
но та пе рад ае на строй 
пар фу мы i тры ма ец ца 
ўся го хвi лi ну. За тым 
рас кры ва ец ца сэр-
ца во да ру, яно мо жа 
быць роз ным — усё 
за ле жыць ад цяп ла i 
ўлас цi вас цяў ва шай ску ры. I ў кан цы вы яў ля юц ца нiж нiя 
но ты, якiя на зы ва юць «шлейф». Ме на вi та ён ады грае 
важ ную ро лю пры вы ба ры пар фу мы, бо цэ лы дзень 
на ва коль ныя лю дзi чу юць шлейф во да ру.

Дзён ныя ду хi мяк чэй шыя, больш праз рыс тыя за вя-
чэр нiя — цём ныя, на сы ча ныя. У офi се або на пра гул цы 
больш па ды дуць да лi кат ныя, лёг кiя во да ры. Па чуц цё-
выя, рэз кiя во да ры да рэ чныя, ка лi вар та пад крэс лiць 
рас ко шу вя чэр ня га ту а ле та.

На ват час го да важ ны пры вы ба ры ду хоў. Узiм ку 
асаб лi ва доб рыя так зва ныя шып ра выя ду хi.

Улет ку ж да рэ чныя хут чэй да лi кат на-са лод кiя мя-
до ва-квет ка выя во да ры, з якi мi жан чы на ста но вiц ца 
па доб най да бу то на, якi рас кры ва ец ца.

Р А П Т А М  С П А Т Р Э Б І Ц Ц А

� Каб ваў ня ныя рэ чы не блi шчэ лi i за хоў ва лi яр кiя 
фар бы, iх пас ля мыц ця трэ ба пра па лас каць у ха лод-
най ва дзе з да баў лен нем у яе во ца ту да сла ба кiс ла га 
сма ку.
� Су мес сю шчаў е вай i во цат най кiс лот мож на 

вы да ляць пля мы ад iр жы.


