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1. ГА ТА ВАЦЬ ПА-СТА РО МУ
Імк ні це ся як ма га час цей вы-

бі раць асноў ную стра ву па прын-
цы пе, які быў да на ступ лен ня эры 
ін дуст ры яль най жы вё ла га доў лі: 80 
пра цэн таў ага род ні ны і ба бо вых, не 
больш за 20 пра цэн таў жы вёль ных 
бял коў. Так мя са ста но віц ца да паў-
нен нем, сма ка вым кам па не нтам, 
а не га лоў ным склад ні кам на шай 
стра вы.

2. ЗМЕШ ВАЦЬ РОЗ НУЮ АГА-
РОД НІ НУ.

Бро ка лі — эфек тыў ны сро дак 
пра фі лак ты кі ра ку і спры яе вы вя-
дзен ню з ар га ніз ма так сі наў. Дзей-
ні чае яшчэ мац ней у спа лу чэн ні з 
цы бу ляй або час на ком ці на ват та-
мат ным со у сам. За вя дзі це звыч ку 
да да ваць цы бу лю, час нок і цы бу-
лю-па рэй да сва іх страў.

3. УЖЫ ВАЦЬ (ПА МАГ ЧЫ-
МАС ЦІ) БІЯ ПРА ДУК ТЫ.

Але па мя тай це, што ле пей з'ес ці 
бро ка лі або лю бую ін шую ага род-
ні ну, вы ра шча ную з да па мо гай су-
час ных хі міч ных тэх на ло гій, чым 
на огул гэ та не ес ці.

4. ДА ДА ВАЦЬ СПЕ ЦЫІ.
Кур ку ма — ма гут ны су праць-

за па лен чы сро дак. Яе, як і чор ны 
пе рац, мож на да да ваць амаль ва 
ўсе стра вы, а так са ма ў за праў ку 
да са ла таў.

5. ЗА БЫЦ ЦА НА БУЛЬ БУ.
Крух мал, які ў ёй змя шча ец ца, 

пад ні мае ўзро вень цук ру ў кры ві. І 
ў ёй столь кі пес ты цы даў, што фер-
ме ры (з тых, ка го я ве даю аса біс-
та) імк нуц ца не ўжы ваць улас ную 
пра дук цыю — ка лі толь кі яна не 
вы ра шча на па бія тэх на ло гіі.

6. АД ДА ВАЦЬ ПЕ РА ВА ГУ РЫ БЕ.
Ле пей ужы ваць ры бу тры ра зы 

на ты дзень — се ля дзец, скумб-
рыю, сар дзі ны, у якіх змя шча ец ца 
менш рту ці і по лі хлор бі фе но лаў, 
чым у больш буй ной ры бе кштал-
ту тун ца. У рэ ста ра нах я па збя гаю 
страў з ры бы-меч і аку лы: у ЗША 
яны ўжо пад за ба ро най для ця жар-
ных жан чын — так шмат у іх за-
брудж ван няў (з-за буй ных па ме раў 
гэ тых рыб).

7. ВЫ БІ РАЦЬ ДОБ РЫЯ ЯЙ КІ.
Ад да вай це пе ра ва гу яй кам, якія 

змя шча юць не за мен ныя тлус тыя 
кіс ло ты аме га-3 або не ўжы вай це 
жаў ткі. З та го ча су, як ку рэй па ча-
лі ад корм лі ваць ку ку ру зай і со яй, 
іх яй кі змя шча юць у двац цаць ра-
зоў больш тлус тых кіс лот аме га-6, 
якія спры я юць раз віц цю за па лен-
чых пра цэ саў, чым ка рыс ных для 
зда роўя аме га-3.

8. ЗМЯ НІЦЬ АЛЕЙ.
Аліў ка вы і рап са вы цу доў на па-

ды хо дзяць для га та ван ня страў і 

за праў кі са ла таў. А сла неч ні ка вы, 
со е вы і ку ку руз ны лепш вы ка рыс-
тоў ваць ра дзей: у іх над та шмат 
аме га-6.

9. ВЫ КА РЫС ТОЎ ВАЦЬ МОЦ 
РАС ЛІН.

Ча бор, ма цяр душ ка, ба зі лік, 
раз ма рын, мя та... Гэ тыя дух мя-
ныя тра вы вель мі ка рыс ныя для 
зда роўя. Акра мя за да валь нен ня, 
яны да юць нам раз на стай ныя ан-
ты ак сі дан ты і на ват рэ чы вы з су-
праць ра ка вым дзе ян нем. Іх вар та 
рэ гу ляр на да да ваць у стра вы.

10. ХАР ЧА ВАЦ ЦА «ЦЭЛЬ НА».
Ад да вай це пе ра ва гу пра дук там 

з цэль на га зер ня, а так са ма су ме сі 
роз ных зла каў — цэль на зер не вай 
і шмат зер не вай ма ка ро не і хле бу. 
Па маг чы мас ці ад моў це ся ад пра-
дук таў з бе лай му кі. Ма ка ро ну ва-
ры це «аль дэ нтэ», як за ве дзе на ў 
італь ян цаў (пры гэ тым ад чу ва ец ца 
ўнут ра ная пруг касць), каб па збег-
нуць пад' ёму цук ру ў кры ві.

11. АБ МЕ ЖА ВАЦЬ ЦУ КАР.
Дэ серт, са лод кія га за ва ныя на-

поі і со кі з да баў лен нем цук ру не 
па він ны ста на віц ца што дзён най 
звыч кай. Па збя гай це пра дук таў, у 
якіх цу кар ука за ны ся род ін грэ ды-
ен таў на ад ным з пер шых трох мес-
цаў. Час цей еш це са да ві ну, асаб лі-
ва пер сі кі, слі вы, чыр во ныя яга ды. 
А ка лі хо чац ца не ча га смач на га на 
дэ серт, уз га дай це пра чор ны ша ка-
лад з коль кас цю ка ка вы звыш 70 
пра цэн таў.

12. ТРЫ КУБ КІ ЗЯ ЛЁ НАЙ ГАР-
БА ТЫ Ў ДЗЕНЬ.

Іх ле пей вы пі ваць па-за асноў-
ны мі пры ёма мі ежы.

13. НЕ БЫЦЬ КА ТЭ ГА РЫЧ-
НЫ МІ.

Нам вар та па мя таць: для на ша-
га зда роўя най боль шае зна чэн не 
ма юць на шы што дзён ныя звыч кі, а 
не ку лі нар ныя ра дас ці, якія мож на 
да стаў ляць са бе час ад ча су.

14. ЗНА ХО ДЗІЦЬ ЧАС ПРАЙ-
СЦІ СЯ ПЕШ ШУ.

Або па тан ца ваць, пра бег чы ся. 
Імк ні це ся, каб у вас атры ма ла ся хоць 
бы паў га дзі ны ха ды (або па доб на га 
ру ху) за дзень. Да стат ко ва пят нац ца-
ці хві лін, каб дай сці пеш шу да пра цы 
ці кра мы і столь кі ж пеш шу на зад. 
Са ба ка час та аказ ва ец ца леп шым 
спа да рож ні кам для пе шай пра гул кі, 
чым ча ла век. А ка лі ней кі за ня так 
пры но сіць за да валь нен не, больш 
шан цаў, што вы яго не кі не це.

15. БЫ ВАЦЬ НА СОН ЦЫ (НА-
ВАТ КА ЛІ ВОБ ЛАЧ НА).

Хві лін па двац цаць у дзень, ка ля 
поўд ня. Або па рай це ся з ура чом на-
конт та го, які ў вас уз ро вень ві та мі ну 
Д у кры ві і ці мож на вам пры маць гэ-
ты ві та мін у кап су лах або ў кроп лях.

16. ПА ЗБЯ ГАЦЬ БЫ ТА ВЫХ 
«ЗА БРУДЖ ВАЛЬ НІ КАЎ».

Пра вет ры вай це адзен не пас ля 
хім чыст кі на пра ця гу дзвюх га дзін. 
Для пры бор кі ад дай це пе ра ва гу 
менш агрэ сіў ным срод кам (со да, 
гас па дар чае мы ла) або на дзя вай це 
паль чат кі. Ста рай це ся не грэць ва ду 
і ін шыя вад ка сці ў плас ты ка вых ёміс-
тас цях (чай ні ках або ін шым по су дзе). 
Ад моў це ся ад пес ты цы даў у до ме і, 
на коль кі гэ та маг чы ма, у са дзе. За-
мя ні це ста рыя па тэль ні з па дра па ным 
тэф ло на вым па крыц цём. Філь труй це 
ва ду, ка лі ў ва шай мяс цо вас ці яна мо-
жа быць за бру джа на пес ты цы да мі. 
Ка лі раз маў ля е це па ма біль ным, тры-
май це апа рат па да лей ад га ла вы.

17. БЫЦЬ НА СУ ВЯ ЗІ ЯК МІ НІ-
МУМ З ДВУ МА СЯБ РА МІ.

І па мя таць, што да іх мож на 
звяр нуц ца па да па мо гу ў цяж кую 
хві лі ну, хоць бы па ін тэр нэ це ці тэ-
ле фо не. Ка лі яны жы вуць не да лё-
ка, су стра кай це ся з імі час цей — як 
з усі мі, ка го вы лю бі це.

18. АСВО ІЦЬ ПРОС ТЫЯ ПРЫ-
ЁМЫ РЭ ЛАК СА ЦЫІ.

На прык лад, з да па мо гай ды-
хан ня — каб зні маць на пру жан не, 
ка лі ўзні кае па чуц цё, што жыц цё 
за га няе ў кут.

19. АБА ВЯЗ КО ВА РА БІЦЬ 
ТОЕ, ШТО ПА ДА БА ЕЦ ЦА.

Ня хай гэ та бу дзе неш та ад но і 
хоць бы зу сім ня доў га, але аба вяз-
ко ва што дня.

20. РА БІЦЬ НЕШ ТА ДОБ РАЕ.
Знай дзі це маг чы масць зра біць неш-

та са праў ды па трэб нае і ка рыс нае для 
тых, хто жы ве ў ва шым пад' ез дзе, два-
ры або ра ё не. І са праў ды ра бі це гэ та.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА
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Не вар та се яць на сен не вель мі ра на — 
пе ра рос лая ра са да пры жы ва ец ца знач-
на горш за тую, якая не да рас ла. Чым 
буй ней шая рас лі на, тым больш праб лем 
уз ні кае пры яе транс пар та ван ні і вы са д-
цы на ста лае мес ца.

Да та го ж пе ра рос лая ра са да знач на больш 
ад чу валь ная да за ма раз каў і ня ўстой лі ва га вяс-
но ва га на двор'я. Па мя тай це: зу сім не аба вяз ко-
ва, каб уся ра са да бы ла ад на го ўзрос ту. Мож на 
вы га да ваць не каль кі ка ліў су пер ран ніх га тун каў 
пер цу і та ма таў у вя лі кіх двух літ ро вых кан тэй не рах, 
дзе яны бу дуць ад чу ваць ся бе до сыць кам форт на. 
Ас тат нія па сей це на тры-ча ты ры тыд ні паз ней, і 
кло па таў з імі бу дзе знач на менш. У та кім ра зе вы 
атры ма е це све жыя пла ды ўжо да ся рэ дзі ны ле та, 
а асноў ны ўра джай — у дру гой яго па ло ве. Са мае 
па ды хо дзя чае мес ца для вы рошч ван ня ра са ды — 
на пад акон ні ках з паўд нё ва г а бо ку ці по бач з імі.

Умоў на ага род нін ныя куль ту ры мож на па дзя-
ліць на не каль кі груп.

Пер шая гру па — гэ та рас лі ны, якія па тра бу юць 
на пэў ным эта пе свай го раз віц ця ні жэй шай тэм пе-
ра ту ры на ва коль на га ася род дзя: 12—15 °С удзень 
і 6—10 °С у нач ны час. Да та кіх рас лін ад но сяц-
ца роз ныя ві ды ка пус ты. Ран нія га тун кі ка пус ты 
вы са джва юць у ад кры ты грунт ва ўзрос це 45-50 
дзён, а паз ней шыя — ва ўзрос це 30 дзён.

Дру гая гру па рас лін па тра буе ўме ра най тэм-
пе ра ту ры: 15—18 °С у дзён ны час і 10—15 °С 
уна чы. Да та кіх рас лін ад но сяць ка чан ную са ла-
ту, пе кін скую ка пус ту.

Трэ цяя гру па — цеп ла люб івыя куль ту ры, для 
якіх па трэб на тэм пе ра ту ра 18—22 °С у дзён ны 
час і 14—17 °С уна чы. Па воль ней за ўсіх раз-
ві ва юц ца ўсхо ды пер цаў і бак ла жа наў, та му іх 

вы сей ва юць за 55—65 дзён да вы сад кі ў цяп лі цу і 
за 50 дзён — для па сад кі пад плё нач ныя ўкрыц ці. 
На ты дзень менш па тра бу ец ца та ма там: 50—55 
дзён для цяп ліц і 45 дзён — для плён кі.

На сен не ды ні і ка ву на вы сей ва юць пры клад-
на за 30 дзён да пе ра сад кі на ста лае мес ца, а 
на сен не агур коў і фа со лі — за 20 дзён.

Не вар та якасць ра са ды пры но сіць у ах вя ру яе 
коль кас ці. Кво лая ра са да — па ка ран не на ўсё ле та.

ЯКІ ВЫ КА РЫС ТОЎ ВАЦЬ ГРУНТ?
Са мы тан ны ва ры янт — су месь урад лі вай 

са до вай зям лі і пяс ку, але пра гэ та трэ ба бы ло 
па пя рэд не па кла па ціц ца яшчэ з во се ні. Са мы 
прос ты — ку піць га то вую су месь.

Доб ры грунт па ві нен ва ло даць на ступ ны мі 
ха рак та рыс ты ка мі:

— па ві нен лёг ка пра пус каць па вет ра да ка-
ра нёў рас лін;

— быць до сыць віль га ця ё міс тым;
— змя шчаць да стат ко вую коль касць па жыў-

ных рэ чы ваў, не аб ход ных рас лі не;
— доб ра пра во дзіць цяп ло;
— быць бяс печ ным у пла не на яў нас ці шкод-

ні каў і ўзбу джаль ні каў роз ных хва роб.
Кла січ ная пра вер ка якас ці грун ту — па сеў 

крэс-са ла ты. Яна хут ка пра рас тае, лёг ка змя няе 
афар боў ку пры дэ фі цы це і ліш ку ўгна ен няў, ліс це 
лёг ка дэ фар му ец ца пры на яў нас ці так сі наў.

Аб' ём ёміс тас цяў для ра са ды па ві нен за ле-
жаць ад куль ту ры. Ка пус та, на прык лад, утва рае 
ма гут ныя ка ра ні і ў сцяб ле ад кла дае, хай не вя-
лі кі, за пас па жыў ных рэ чы ваў, а ліс це яе ва ду 
рас хо дуе да во лі эка ном на. Дзя ку ю чы гэ та му яна 
ня дрэн на па чу ва ец ца і доб ра раз ві ва ец ца, па се-
я ная ў па раў наль на не вя лі кія ёміс тас ці. Агур кі і 
ка бач кі хут ка рас туць, не схіль ныя ра біць за па сы 
ва ўлас ных ткан ках, ма юць ад чу валь ную ка ра нё-

вую сіс тэ му і та му не вы но сяць цес на ты, пры чым 
ні для на зем най, ні для пад зем най час так.

Са мыя вя лі кія кан тэй не ры спат рэ бяц ца, для 
ра са ды: та ма таў і пер цу (60—70 дзён ад ус хо даў) 
і агур коў (25—35 дзён). Для іх спат рэ біц ца кан-
тэй нер аб' ёмам не менш за 1,5 літ ра. Для звы-
чай най ран няй ра са ды та ма таў і пер цу ад 0,7 да 
1 літ ра, а для паз ней шай — ад 0,3 да 0,5 літ ра.

У ка се тах 8x8 см ці 7x7 см вы са джва юць 
толь кі ран нюю ка пус ту. Поз нюю вы рошч ва юць у 
менш аб' ём ных кан тэй не рах (4x4 см і 2,5x2,5 см) 
ці зу сім у скры ні. Цы бу ля і сель дэ рэй усіх ві даў 
так са ма абы хо дзяц ца ма лым аб' ёмам, та му што 
на па чат ку свай го жыц ця вель мі па воль на на бі-
ра юць хут касць рос ту (гэ та по тым яны на га ня-
юць, раз рас та ю чы ся да во се ні).

Каб рас лі ны ў юным уз рос це зай ма лі менш 
мес ца, іх вы рошч ва юць з ужы ван нем пі кі роў кі, а 
для тых, якія горш яе пе ра но сяць, — з пе ра валь-
ван нем. Пе ра валь ван не — гэ та ка лі рас лі ны, якія 
рас лі ў ма лень кіх ёміс тас цях (ку бі ках, ка се тах) 
пе ра мя шча юць з ча сам у буй ней шыя ра зам з 
ка мя ком зям лі, не па шкодж ва ю чы ка ра ні.

(Заканчэнне будзе.)
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ШЛЯХ 
ДА СЭР ЦАЎ

Ува га, аў та ры! Ува га, на шы 
чы та чы, якія са чы лі за хо дам 
аб ве шча на га «Звяз дой» лі та ра-
тур на га кон кур су: 2013-ты год 
пай шоў у гіс то рыю, і вы нік яго 
та кі: 11 на дру ка ва ных тво раў, 
якія да ва лі маг чы масць ад чуць 
тое, што хва люе і ці ка віць лю-
дзей, што дае ім гле бу для раз-
ваг і глы бо кіх пе ра жы ван няў. 
І пры ем на, што ся род на шых 
пе ра мож цаў і тыя, хто з на мі 
даў но, хто сён ня пра цуе на лі-
та ра тур най гле бе, і тыя прад-
стаў ні кі но ва га па ка лен ня, якое 
ня се свой по гляд як на асоб ныя 
з'я вы жыц ця, так і на фор му, у 
якой пра іх мож на пі саць. Та кім 
чы нам, він шу ем:

1-я прэ мія — Ана толь Бі гай да раў, 
апа вя дан не «Ма русь чы на да ро га» 
(23 сту дзе ня 2013 г.).

2-я прэ мія Ва ле рый Га пе еў, апа вя-
дан не «На ціс нуць «эн тэр» (15 лю та га 
2013 го да).

3-я прэ мія — Ма ры на Яў сей чык 
«Я па ка за ла та бе кос мас! (3 каст-
рыч ні ка 2013).

Усім на шым пе ра мож цам мы зы чым 
пос пе хаў і на тхнен ня і за пра ша ем іх на 
ўзна га ро джан не, якое не ўза ба ве ад бу-
дзец ца ў рэ дак цыі (удак лад ніць ін фар-
ма цыю мож на па кан такт ным тэ ле фо не 
ў Мін ску: 287 18 69 (ад дзел куль ту ры) 
аль бо +375296910249 (Vеlсоm).

Дзя куй усім на шым ста лым аў та-
рам, якія не пер шы год да сы ла юць 
свае апа вя дан ні на кон курс. Дзя куй і 
ўсім тым, хто прос та пі ша, та му што 
хо ча пі саць па-бе ла рус ку, хто га то вы 
пра ца ваць над са бой да лей. Та му што 
бе ла рус кая мо ва ад кры вае пра сто ру 
для твор час ці.

Але ця пер ма ла ра да вац ца апа вя-
дан ню, якое пры хо дзіць у рэ дак цыю, 
толь кі та му, што яно на пі са на па-бе ла-
рус ку. Хо чац ца, каб яно нес ла дум ку і 
бы ло на пі са на па-май стэр ску, ад люст-
роў ва ла праз воб ра зы част ку су час най 
бе ла рус кай рэ ча іс нас ці. А тут ёсць над 
чым пра ца ваць на шым аў та рам, ся род 
якіх ёсць пра фе сій ныя лі та ра та ры і тыя, 
хто па чаў пі саць пад уплы вам чы тан ня 
га зе ты на бе ла рус кай мо ве. Вы зна-
чаль ная ўсё ж якасць і ад мет насць са-
мо га тво ру. Вя ду чы кон кур су 2012 го-
да Алесь Ба дак імк нуў ся вы бі раць для 
дру ку ме на ві та та кія апа вя дан ні. Але і 
ў тых аў та раў, хто хо ча пра цяг ваць пі-
саць, ёсць маг чы масць да сы лаць свае 
тво ры і на да лей.

УВА ГА: «Звяз да» пра цяг вае кон-
курс на леп шае апа вя дан не ў 2014 
го дзе.

Наш кон курс ад кры ты для ўсіх — як 
для пра фе сій ных лі та ра та раў, так і для 
тых, хто вы ра шыў толь кі па спра ба ваць 
свае сі лы, вы ка заць свае на ба ле лыя 
дум кі ці па ра да ваць чы та чоў сва і мі по-
гля да мі на ней кія па дзеі ці з'я вы.

Умо вы: раз гля да ец ца толь кі ад-
но апа вя дан не ад ад на го аў та ра (!) 
па ме рам да 5 ма шы на піс ных ста ро-
нак (ці да 10-12 ты сяч зна каў). Гэ та 
па він на быць апа вя дан не на бе ла-
рус кай мо ве, якое ні дзе да гэ туль не 
дру ка ва ла ся. Рэ дак цыя па кі дае за 
са бой пра ва не рэ цэн за ваць і не вяр-
таць тво ры.

Тво ры на кі роў ва юц ца на ад рас: 
220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяль ніц ка га, 
10-а, га зе та «Звяз да», з па мет кай «на 
лі та ра тур ны кон курс». Мож на да сы-
лаць апа вя дан ні на элект рон ны ад рас: 
іnfо@zvуаzdа.mіnsk.bу так са ма з па-
мет кай «лі та ра тур ны кон курс».

Ша ноў ныя аў та ры! Аба вяз ко ва па-
ве дам ляй це сваё проз ві шча і імя (са-
праўд нае), імя па баць ку, дак лад ны 
паш то вы ад рас і поў ныя паш парт ныя 
звест кі (ну мар, кім і ка лі паш парт вы да-
дзе ны, аса біс ты ну мар), а так са ма кан-
такт ны тэ ле фон. Ка лі лас ка, на пі шы це 
коль кі слоў пра ся бе: чым зай ма е це ся, 
ка лі і пад уплы вам ча го па ча лі пі саць.

Вя ду чым кон кур су ў 2014 го дзе за-
ста ец ца пісь мен нік Алесь Ба дак. Леп-
шыя апа вя дан ні, па да дзе ныя на кон-
курс, бу дуць на дру ка ва ны на ста рон ках 
га зе ты з вы пла тай га на ра ру. Гра шо выя 
прэ міі атрым лі ва юць пе ра мож цы пры 
пад вя дзен ні вы ні каў.

�
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20 СУ ПРАЦЬ РА КА ВЫХ ПА РАД
Да від Сер ван-Шрэй бер — ней ра бі ё лаг, клі-
ніч ны псі хо лаг, псі ха тэ ра пеўт, аў тар кні гі 
«Ан ты рак» ка заў: «У мя не час та пы та юц ца, 
ці мож на звес ці зда ро вы лад жыц ця да не-
каль кіх прос тых, зруч ных для за па мі нан ня 
пра ві лаў. Я спра ба ваў вы клас ці ўсё, пра што 
сам да ве даў ся ў гэ тай га лі не за апош нія 
двац цаць га доў за ня ткаў ін тэ гра тыў най ме-
ды цы най (но вы на пра мак у ме ды цы не, у 
якім пры ды яг нос ты цы і ля чэн ні за хвор ван-
няў спа лу ча юц ца ме та ды су час най за ход-
няй ме ды цы ны і не тра ды цый ных ме ды цын-
скіх сіс тэм (гэ та мо жа быць тра ды цый ная 
кі тай ская ме ды цы на, ін дый ская аюр ве да, 
ты бец кая ме ды цы на. — Аўт.). Атры ма ла ся 20 па рад. Я ве даю, 
што для мя не аса біс та яны пра цу юць. Спа дзя ю ся, яны пры ня-
суць зда роўе і за да валь нен не і вам!».
Шрэй бер за хва рэў у 30 га доў, а та му ў сва ёй кні зе вы сту пае і 
як ві да воч ца, і як урач: «Сён ня не іс нуе аль тэр на тыў ных ме-
та даў вы леч ван ня ра ку. Не маг чы ма на ват па ду маць аб тым, 
каб ля чыць яго, не звяр та ю чы ся да су час ных да сяг нен няў 
за ход няй ме ды цы ны. Але пры гэ тым не ра зум на грэ ба ваць 
на ту раль най здоль нас цю ар га ніз ма аба ра няц ца ад пух лін, 
па пя рэдж ва ю чы хва ро бу або да па ма га ю чы ар га ніз му пад час 
тэ ра піі». Кні га спа да ра Шрэй бе ра — не дог ма, яна прос та дае 
чы та чу на ву ко выя звест кі, якія да зво ляць лю бо му больш свя-
до ма ста віц ца да свай го зда роўя.

ЯШЧЭ РАЗ ПРА РА СА ДУ
«Цяк ла тут з ле су не вя лiч ка

Тра вой за рос шая кры нiч ка».
Якуб КОЛАС.

Рубрыку  вядзе  Ірына ТАМКОВІЧ


