
Г
АН НА ЗІМ НЯЯ, ГАН-
НА, ГАН НЫ, ГАН КІ. 

Пра вед най Ган не ў дзень 
яе ўша на ван ня — 22 снеж-
ня — мо ляц ца пры бяз-
дзет нас ці, а ў цар коў ным 
пра ва слаў ным ка лен да ры 
гэ ты дзень за вец ца За чац-
це пра вед най Ган наю Пра-
свя той Ба га ро дзі цы Дзе вы 
Ма рыі.
� У гэ ты дзень за ба ра-

ня ла ся брац ца за вя лі кую 
і цяж кую пра цу, асаб лі ва 
ця жар ным жан чы нам, пры 
гэ тым ім аба вяз ко ва трэ ба 
бы ло па сціц ца: «На за чац-
це свя той Ган ны ця жар ным 
ба бам пост».

� У дзень па мя ці аб за-
чац ці свя той Ган ны пча ля-
ры па він ны бы лі ад ста яць 
вя чэр няе на ба жэн ства, а 
вяр нуў шы ся да до му, яны 
па ды хо дзі лі да вул ляў і 
пра маў ля лі за мо вы за сце-
ра галь на га ха рак та ру.
� У не ка то рых рэ гі ё-

нах Бе ла ру сі ў гэ ты дзень 
вы кон ва лі аб рад «пе ра ва-
роч ван ня». Ра ні цай гас па-
да ры аб хо дзі лі пад во рак 
і ўсё, што мож на бы ло, 
пе ра куль ва лі або пе ра ва-
роч ва лі: свой скую жы вё лу 
ста ві лі га ла вой да дзвя рэй, 
пе ра сы па лі зер не, пры га-
та ва нае для сяў бы, і г. д. 
Усе гэ тыя дзе ян ні бы лі скі-
ра ва ны на тое, каб «пе ра-
вяр нуць» гас па дар ку на 
но вае ле та — «на ле та і да 
рос ту».

� 22 снеж ня — дзень 
зі мо ва га сон ца ста ян ня — 
пры род ная з'я ва, у час якой 
у Паў ноч ным паў шар'і са мы 
ка рот кі дзень і са мая доў гая 
ноч. У на ро дзе лі чы лі, што ў 
гэ ты дзень Сон ца кан чат ко-
ва па мі рае, а ў ноч з 24 на 
25 снеж ня яно «пе ра на ро-
дзіц ца», і та ды дзень пач не 
па сту по ва па вя ліч вац ца. 
Ка за лі: «На за чац це свя-
той Ган ны во сень за канч-
ва ец ца, зі ма па чы на ец ца»; 
«Сон ца па ва роч вае на ле-
та, а зі ма — на ма роз»; «Па 
зі ме і ле та» (па на двор'і гэ-
та га дня мер ка ва лі аб ста не 
бу ду ча га ле та).
� Па сту по ва на ладж ва-

ла ся сан ная да ро га, та му 
пры га вор ва лі: «На Ган кі за-
пра гай ка ня ў сан кі», «На 
Ган кі ся дай це на сан кі».
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УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 9.25 16.48 7.23
Вi цебск — 9.22 16.29 7.07
Ма гi лёў — 9.15 16.37 7.22
Го мель — 9.03 16.43 7.40
Гродна — 9.39 17.04 7.25
Брэст    — 9.31 17.13 7.42

Iмянiны
Пр. МІКАЛАЯ ЦУДАТВОРЦЫ.

К. Дар'і, Элеаноры, Рыгора, Урбана.

Месяц
Першая квадра 18 снежня.
Месяц у сузор’і Авена. 
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ЗАЎТРА

СУБОТНІМ ВЕЧАРАМ

ад Янкі Крука і Аксаны Катовіч

— Ма ма, яна ку са ец ца!
— А я та бе ка за ла — не жа ні ся!..

Са ма лёт з Аф ры кі са дзіц ца ў аэ ра пор-
це. На бор це му жык, а ў яго ў ба га жы 
груз — 100 са джан цаў паль маў. Мыт ні кі, 
атры маў шы ін фар ма цыю пра гэ та, зна хо-
дзяц ца ў прад чу ван ні доб рых гро шай: як-
ні як 100 паль маў — гэ та ж ка мер цый ная 
пар тыя і для «аса біс та га вы ка ры стан ня» 
ні як не па ды дзе.

На афарм лен ні, мыт нік:
— Ну, ша ноў ны, што вя зём?
Му жык моўч кі пра цяг вае дэк ла ра цыю, 

у якой на пі са на:
«Паль ма вы гай — 1 шт.».

Ноч чу п'я ным прый шоў да до му, ці-
хень ка раз дзеў ся, лёг у ло жак, аб няў 
жон ку і рап там па чуў го лас це шчы: 
«Лю ся ў ін шым па коі». Так хут ка я яшчэ 
ні ко лі не цве ра зеў.

ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ
За ку сач ны торт «Ка ра год»

Спат рэ біц ца. Для кар жа: шам пінь ё ны — 400 г, 
му ка —1 шклян ка, яй кі — 3 шт., смя та на — 100 г, 
раз рых ляль нік — 0,5 ч. л., соль — 0,5 ч. л., цу кар — 
1 ч. л. Для крэ му: вярш кі 10% — 150 мл, сыр каў бас-
ны вэн джа ны — 250-300 г, час нок, зя ле ні ва. Блін цы 
не са лод кія тон кія — 6 шт. Для ўпры гож ван ня: морк ва 
ва ра ная — 2 шт. , бу рак ва ра ны ма лень кі — 1 шт., бя-
лок ад двух ва ра ных яек, пе кін ская ка пус та, кра ба выя 
па лач кі — 6 шт. Ма я нэз, цы бу ля зя лё ная — 2-3 шт.

Пя чэм блін цы на лю бі ма му рэ цэп ту. Для кар жа 
шам пінь ё ны дроб на на ра за ем і аб смаж ва ем да вы па-
рван ня вад ка сці. Яй кі ўзбі ва ем з сол лю і цук рам. Да-
баў ля ем смя та ну. Змеш ва ем. Па сту по ва пад сы па ем 
му ку, раз рых ляль нік. У апош нюю чар гу пад меш ва ем 
сма жа ныя гры бы. Вы лі ва ем цес та у фор му і ад праў-

ля ем у ду хоў ку хві лін 
на 20-30.

Для крэ му сыр 
чыс цім ад ска ры нач-
кі і рэ жам на ку бі кі. 
Вярш кі да во дзім да 
кі пен ня. Як толь-
кі пач нуць за кі паць, 
усы па ем на рэ за ны 
сыр і, па меш ва ю чы, 
на мі ні маль ным аг ні, 
ча ка ем, ка лі ён рас-
пус ціц ца. Ка лі жа да-

е це, каб крэм быў жоў та га ко ле ру, у вярш кі мож на 
да даць кры ху кур ку мы. Каш ту ем асты лы крэм, да-
баў ля ем на смак соль, зя ле ні ва, час нок.

Га то вы грыб ны корж раз ра за ем на дзве част кі. 
Ад ну част ку вяр та ем у фор му, у якой ён вы пя каў ся, 
па пя рэд не вы слаў шы дно хар чо вай плён кай. Змаз ва-
ем корж сыр ным крэ мам.

Да лей бя рэм блі нец, на маз ва ем крэ мам. Згорт ва ем у 
ру лет. Уклад ва ем ру ле ты ў фор му на корж. Звер ху на маз-
ва ем рэш тай крэ му і пры ціс ка ем дру гім кар жом. Пры ма-
ем у ха ла дзіль нік на не каль кі га дзін, лепш на ноч.

Вы ма ем, аб маз ва ем ма я нэ зам.
Упры гож ва ем. Морк ву на дзі ра ем на дроб най тар цы. 

Апра цоў ва ем ёю бач кі. Бу рак на ра за ем тон кай са лом кай. 
З яго ро бім «па лос кі». Звер ху сып лем «снег» з на дзёр тых 
яеч ных бял коў. Ка пус ту раз бі ра ем на ліс точ кі, склад ва ем 
іх па па лам і на ніз ва ем на драў ля ную шпаж ку. Па він на 
атры мац ца ялін ка. Звер ху — зор ка з ва ра най морк вы.

Ва кол ел кі ар га ні зоў ва ем ка ра год. Кра ба выя па-
лач кі на дзі ра ем на тар цы, 
да баў ля ем на дзёр ты вэн-
джа ны сыр, ма я нэз. Скоч-
ва ем ша ры кі. У торт па 
кру зе ўты ка ем зу ба чыст кі 
(па коль кас ці ўдзель ні каў 
ка ра го ду). На іх на са джва-
ем ша ры кі. Па пя рэд не іх 
мож на аб ка чаць у здроб-
не ных арэш ках. З пер цу-
га рош ку ро бім воч кі-но сі кі. 
Руч кі — з пё раў цы бу лі.

Га лоў ны госць
Без ел кі не абы хо дзіц ца ні адзін Но вы год. На-
ды хо дзіць час вы бі раць ляс ную пры га жу ню, і 
лепш, ка лі яна бу дзе жы вая, дух мя ная.

На ва год няя гос ця мо жа 
за ха ваць све жасць і не аб-
сы пац ца на пра ця гу не каль-
кіх тыд няў. Каб па доў жыць 
жыц цё дрэ ву ў хат ніх умо-
вах, трэ ба пры трым лі вац ца 
пэў ных пра ві лаў.

Пад час куп лі перш за 
ўсё вар та звяр нуць ува гу на 
ко лер шы пу лек. На яў насць 
жоў та га ад цен ня азна чае, 
што ел ка не ма ла дая і не-
ўза ба ве пач не аб сы пац ца. 
Так са ма спе цы я ліс ты ра яць 
з сі лай пра вес ці да лон ню па 
га лін цы: ка лі ў ку ла ку за-
ста нуц ца шы пуль кі — дрэў ца ссек лі даў но. «Ла пы» 
па він ны быць пруг кі мі і ня лом кі мі.

Пры нёс шы ел ку да до му, не вар та яе ад ра зу ста віць 
у цёп лае па мяш кан не. Ад рэз ка га пе ра па ду тэм пе-
ра тур дрэ ва мо жа згу біць усё ўбран не. Для аклі ма-
ты за цыі яго вар та на су ткі па кі нуць у ха лад на ва тым 
мес цы, на прык лад на бал ко не. Ка лі вы на бы лі ел ку 
за над та ра на, то за хоў вай це яе аб гор ну тай у па пе ру 
на хо ла дзе.

Пе рад упры гож ван нем, каб апа лі за сох лыя шы-
пуль кі, па сту кай це ства лом аб пад ло гу.

Спе цы я ліс ты ра яць пад корм лі ваць дрэ ва не ва дой, 
а спе цы яль ным рас тво рам. Каб увіль гат нен не зра біць 
мак сі маль на эфек тыў ным, з ні зу кам ля рэ ка мен ду ец-
ца зрэ заць 10 см ка ры.

Іс нуе не каль кі не да ра гіх рэ цэп таў пры га та ван ня 
спе цы яль ных рас тво раў для хвой ных рас лін. Для са-
ма га эка на міч на га ва ры ян ту спат рэ біц ца га ра чая ва да 
і во цат ная кіс ла та. Кі пень ад крые по ры драў ні ны, а 
во цат аба ро ніць ад шкод ні каў, якія жы вуць пад ка рой. 
Акра мя та го, эсен цыя вы кон вае функ цыю кан сер ван-
ту, пад аў жа ю чы жыц цё ел кі.

Дру гі ва ры янт — ха лод ны ма ры над, які га ту ец ца 
з ва ды і 2-3 ста ло вых лы жак вад кай глі цэ ры ны. Та кі 
рас твор аба ро ніць ствол ад гні ен ня.

Для трэ ця га спо са бу спат рэ біц ца чыс ты пя сок або 
звы чай ны грунт для па ка ё вых рас лін. Утрам ба ва ную 
зям лю трэ ба па ліць рас тво рам ха лод най ва ды, цук ру 
(2 ст.л.) і ас пі ры ну (2 таб лет кі). Змяс ціў шы дрэ ва ў 
«ёлач ны гар шчок», не за бы вай це яго па лі ваць.

Упры гож вай це ел ку, пры чым ра бі це гэ та не толь кі 
ша ры ка мі і мі шу рой, але і цу кер ка мі. Гэ тая тра ды цыя 
бя рэ свой па ча так з даў ніх ча соў, і лі чыц ца, што яна 
здоль ная пры нес ці пос пех. Пас ля свя та цу кер кі трэ-
ба раз даць дзе цям, а ад ну з'ес ці са мо му. Увесь год 
прой дзе як па мас ле.
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1917 год — у Ман рэ а лі стар-
та ваў пер шы рэ гу ляр ны 

чэм пі я нат На цы я наль най ха кей най 
лі гі. Лі га аб' яд на ла ў ся бе ча ты ры 
ка ман ды. У пер шы гуль ня вы дзень 
«Уонд рэрс» вый граў у клу ба «Та-
рон та Арэ нас» 10:9, а «Ман рэ аль 
Ка на ды енс» — у ха ке іс таў «Ата ва 
Се на тарз» — 7:4. Сён ня ў НХЛ гу-
ляе 30 ка ман даў з 29 га ра доў ЗША 
і Ка на ды, якія зма га юц ца што год за 
га лоў ны прыз лі гі — Ку бак Стэн лі.

1915 год — 100 га доў та му 
ха лод най сне жань скай 

ноч чу па рыж скі па лі цэй скі па чуў 
кры кі: ён уба чыў жан чы ну, якая на-
ра джа ла пра ма на ву лі цы. Но ва на-
ро джа ную дзяў чын ку яна за гар ну-
ла ў плашч па лі цэй ска га і на зва ла 
Эдзіт. Так з'я ві ла ся на свет вя лі кая 
Эдзіт Пі яф. Ар тыст ка не звы чай на 
яр кай ін ды ві ду аль нас ці, май стар 

фран цуз скай 
лі рыч най пес-
ні-спо ве дзі. 
Эдзіт спя ва-
ла з вы шы ні 
Эй фе ле  вай 
ве жы з на-
го ды прэм'-
е ры філь ма 
«Са мы доў гі 
дзень» у 1962 

го дзе. Апош няе яе вы ступ лен не на 
сцэ не ад бы ло ся 18 са ка ві ка 1963 го-
да. 10 каст рыч ні ка 1963 го да Эдзіт 
Пі аф не ста ла. На па ха ван не спя-
вач кі са бра ла ся больш за 40 ты сяч 
ча ла век. «Я спя ваю не для ўсіх — я 
пяю для кож на га!», ка за ла яна.

1935 год — на ра дзі ла ся Ва-
лян ці на Пят роў на Лем-

цю го ва, бе ла рус кая мо ва знаў ца, 
док тар фі ла ла гіч ных на вук (1988), 
пра фе сар (1993). У 1958 го дзе скон-

чы ла БДУ. З 1961-га — у Ін сты ту це 
мо ва знаў ства НАН Бе ла ру сі (у 1987-
2005 га дах за гад ва ла ад дзе лам). 
Да сле да ван ні ў га лі не лек сі ка ло гіі, 
лек сі ка гра фіі, ана мас ты кі, куль ту ры 
мо вы. Аў та рка прац «Бе ла рус кая ай-
ка ні мія», «Ус ход не сла вян ская ай ка-
ні мія апе ля тыў на га па хо джан ня». 
Укла даль ні ца «Укра ін ска-бе ла рус-
ка га слоў ні ка», слоў ні ка-да вед ні ка 
«Кі ра ван не ў бе ла рус кай і рус кай 
мо вах», «Ка рот ка га слоў ні ка бе ла-
рус кай мо вы» і ін шых.

Ар кадзь КУ ЛЯ ШОЎ, на род ны 
па эт Бе ла ру сі:

Лю боў — не рай скія са ды,
Лю боў — не дом па да ра ва ны.
Лю боў — бяз до мнік, пра пі са ны
У вер ным сэр цы на заўж ды.

У  Ч А  К А Н  Н І  С В Я  Т А

УНИВЕРМАГ УНИВЕРМАГ 

«СЛУЦК» «СЛУЦК» 

и скидок на то ва рырырыры Ждем вас ежед нев но:Ждем вас ежед нев но:
Минская об ласть, г. Слуцк, ул. Ленина, 175.Минская об ласть, г. Слуцк, ул. Ленина, 175.
Те ле фон для спра вок: Те ле фон для спра вок: 
8 01795 5 65 74.8 01795 5 65 74.

УНП 600154568.

Для васДля вас  ВЕСЬ ДЕ КАБРЬВЕСЬ ДЕ КАБРЬ

фей ер веркфей ер верк  новогоднихновогодних  

АКЦИЙ, РАС ПРО ДАЖАКЦИЙ, РАС ПРО ДАЖ  

по здрав ля ет с наступающим по здрав ля ет с наступающим 
Рож дест вом и Но вым го дом!Рож дест вом и Но вым го дом!
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Ве чар. Тэ ле ві зар. Адзі но та.
Па зя хан не. Се ры ял. Бры до та.
Сон. Бу дзіль нік. Ра дыё. Сві та нак.
Ру ка мый нік. Кух ня. Стол. Сня да нак.
Ча ра ві кі. Ка пя люш. Па пе ры.
Лес ві ца. Су сед. Вяр тан не. Дзве ры.
Бег. Трам вай. Га мон ка. Ціс ка ні на.
Ка бі нет. Раз лі кі. Пі са ні на.
Тэ ле фон. Зва нок. Сяб рук. Раз мо ва.
Ро гат. Шэф. На та цыя. Вы мо ва.
Крыў да. Дум кі. Кі пень. Чай. Пя чэн не.
За кан чэн не. Бег. Трам вай. Спаз нен не.
Ла ян ка. Ча кан не. Не цяр пен не.
Ціс ка ні на. Свят ла фор. Ры пен не.
Кант ра лёр. Та лон чык. По шук. Мар насць.
Спрэч ка. Штраф. На смеш кі. Са лі дар насць.
Вы хад. Кра ма. Хлеб. Смя та на. Ман ка.
Гро шы. Не да ста ча. Ашу кан ка.
Двор. Пад' езд. Па верх. За мок. Ква тэ ра.
Ру ка мый нік. Кух ня. Стол. Вя чэ ра.
Тэ ле ві зар. Пульт. Ка нал. Пра гра ма.
Се ры ял. Кан цэрт. Фут бол. Рэ кла ма.
Ме лад ра ма. Пры га жосць. Ка хан не.
Рэў насць. Пры мі рэн не. Па зя хан не.
Цы га рэ та. Ноч. Бал кон. Ку рэн не.
Ло жак. Сон. Бу дзіль нік. Паў та рэн не...

Да ве ча ра пе рад Ка ля да мі за ста-
ва лі ся лі ча ныя дні. На пя рэ дад ні свя-
та не каль кі ад на вяс коў цаў мы лі ся ў 
лаз ні. Гу та ры лі пра роз нае...

— Сё ле та зноў ка ля да ваць пай-
ду, — ра шу ча ска заў Ан ціп.

— Лю біш ты чу жыя кіл ба сы! — 
пад даў шы па ры, па цвя ліў з та ва ры-
ша Ры гор.

— А што, ка лі та кі звы чай ёсць?
— Але, — па га дзіў ся Да ні ла. — 

А праў да, што ты не ка лі ў ка ляд-
ны ве чар ледзь са ста рой Ду няй не 
ажа ніў ся?

— Пад ман! — мах нуў ру кой Ан-
ціп. — Ну, па да браў яе ва лё нак. А 
што там не ма ла дой ба бе пры мро-
і ла ся... Ка ля да ваць жа я са праў ды 
люб лю. У гэ ты ве чар ад ны дзі вы 
ад бы ва юц ца! На прык лад, увесь 
год це шча і сто грам шка дуе, а ў 
ка ля ды са май леп шай са ма гон кай 
уво лю час туе. Су сед — вя лі кі жмін-
да, а прый дзеш у свя ты ве чар — ён 
хат нюю каў ба су, ды не ад ну, сам у 
мех па кла дзе.

— Та кое ад чу ван не, што ка ля да-
ваць ты хо дзіш толь кі па во ра гах, — 
уста віў свае два сло вы Ры гор.

— І доб рых лю дзей не мі наю, — 
не раз гу біў ся муж чы на. — Сло вам, 
пай шлі мы ў той ве чар ка ля да ваць. 
Хто ў ка зу пры браў ся, хто ў мядз-
ве дзя...

Як толь кі за хо дзім у ха ту, дык 
ка жам: «Мы са свя там вас ві та ем, 
шчас ця, ра дас ці жа да ем! Каб у ва-
шай ха це бы ло заў сё ды што да ці! 
Каб бы лі міс кі, лыж кі па мы ты і ва-
шыя дзет кі сы ты! Каб мір на, ве се ла 
жы ло ся, каб ха це ла ся і маг ло ся!» 
Пас ля та кіх слоў на ша ка за брык — і 
на пад ло гу. А мы тут як тут: «Та бе, 
гас па дынь ка, ка ля да, а нам да вай 
пі ра га. Ме ха но шу — ка пу гро шай. 
За ка ва лак са ла — каб свін ня дзве-
ры вы стаў ля ла!» Гас па ды ня, што не 
па про сіш, усё дае. Ка лі ж ня ма ча-
го ўжо клас ці, на ша ка за раз — і 
ўзды ма ец ца. «Дзя куй гэ та му до му, 
а мы пой дзем к дру го му», — ды за 
дзве ры шусь!

— Ты да лей ка жы, не цяг ні ка та 
за хвост, — па да гнаў сяб ра Да ні-
ла.

— Сло вам, ха дзі лі мы так ад ха ты 
да ха ты. За ста ла ся ад на Яў хі ма ва 
ха та, што ка ля ле су ста іць. Мы ту ды 
ву лач кай і пай шлі. І тут не спа дзеў кі 
пе ра да мной ва лё нак ні бы та з не ба 
зва ліў ся.

«Што гэ та та кое?» — пы таю ў та-
ва ры шаў.

«Гэ та, — ка жуць, — дзяў ча ты 
на лёс ва ро жаць. «Уз брой ва юц ца» 
абут кам з ле вай на гі і кі да юць праз 
ва ро ты. У які з ба коў ён па ка жа, там 
і жы ве бу ду чы муж. А та бе, ба чыш, 
ва лё нак пра ма ў но гі зва ліў ся!»

Я та ды яшчэ быў не жа на ты. Ну, 
ду маю, вось ён, мой лёс. Пад няў ва-
лё нак і не ве даю, што з ім ра біць.

А яны мне: «Ты па ча кай, ця пер 
яго шу каць бу дуць. Вось і па зна ем, 
хто яна!»

Ка ля да ваць да лей ужо і но гі не 
ідуць! Га ры яны, ду маю, га рам, па-
час тун кі Яў хі ма вы. І без іх амаль 
поў ны мех. Стаў па ся род ву лі цы з 
ва лён кам і ча каю. Та ва ры шы так-
са ма ні ку ды не ідуць. Усім ці ка ва: 
хто прый дзе?

У гэ ты час на ву лі цы з'я ві ла ся 
дзя во чая по стаць. Гля дзім, аж да 
нас на блі жа ец ца. Дык гэ та ж мяс-
цо вая кра су ня Да р'я. У яе баць ка — 
ве ту рач. Лю бую жыў насць на но гі за 
пяць хві лін ста віць. Доб ры, ду маю, 
цесць бу дзе. І сто грам лю біць куль-
нуць.

«Доб ры ве чар, свя ты ве чар, Да-
р'я! Ці не твой абу так?» — пы та юц ца 
та ва ры шы.

А яна: «Вы што, блё ка ту аб' елі ся? 
У мя не мод ныя бо ты-пан чо хі, а свае 
ва лён кі на сі це са мі».

Рэ чыц кі ра ён, в. Ка ра ва ці чы.

Ста рое на но вы лад
�Апе тыт пры хо дзіць пас ля шас ці.

�Ад' еў ся, як пан, бо ха дзіў у фаст фуд-
рэ ста ран.

�Ня ма гор шай до лі, як за бы ваць па ро лі.

�Па мі раць збі рай ся, а па да ткі пла ці.

�Ві даць па ва чах, хто «ан лайн» па на чах.

�Не піў бы, не еў бы, се ры я лы гля дзеў бы.
Пе рай на чы ла Ган на КІС ЛУ ШЧАН КА,

г. Мінск.

У дзя цін стве мно гіх тур ба ва ла 
ад но важ нае пы тан не: са праўд ны 
Дзед Ма роз (ДМ) пры хо дзіць у 
дзі ця чы са док на ра ніш нік аль бо 
гэ та ней кі пе ра апра ну ты дзядзь-
ка? «Во жык» да па мо жа на рэш це 
ра за брац ца ў гэ тым!

• На на гах у са праўд на га ДМ 
па він ны быць не муж чын скія туф-
лі, а ва лён кі.

• Са праўд ны ДМ про сіць лас ка-
вым го ла сам: «Рас ка жы мне вер-
шык, дзі цят ка!» Не са праўд ны слу-

хае пер шыя два рад кі і пе ра пы няе: 
«Хо піць, я ве ру, што ты вы ву чыў».

• Са праўд ны ДМ пры хо дзіць з 
ме хам па да рун каў, а не са праўд-
ны — з па ке ці кам.

• Са праўд ны ДМ з'яў ля ец ца ў 
кам па ніі толь кі ад ной Сня гур кі, а 
не дзвюх, трох і г. д.

• Сня гур ка ў са праўд на га ДМ 
апра ну тая ў фут ра, а не ў мі ні-
спад ні цу.

• Ад са праўд на га ДМ пах не ел-
кай, а не кань я ком.

• Са праўд ны ДМ пры яз-
джае не на ма шы не, а на 
трой цы ко ней.

• Ка лі вы рваць ва ла сок з 
ба ра ды са праўд на га ДМ і па-
пра сіць ай фон апош няй ма-
дэ лі, то жа дан не споў ніц ца.

• Са праўд ны ДМ ве рыць 
у Дзе да Ма ро за.

Вы лу чы ла 
Ка ры на ПА ЦКО,

г. Жо дзі на.

Дум кі ўго лас
� Са праўд ны твар ча ла ве ка ха ва ец ца 

не за гры мам.

� Я не су стрэў вас... Мне па шан ца ва ла.

� Не ўсе ідэі вы хо дзяць з га ла вы.

� На вош та ча ла ве ку ка хан не? Ёсць 
жа гро шы!

� Нас, гу ма но і даў, так ма ла ў су све це...

� Ці ка ва ўсё ж, ці ёсць жыц цё на Мар се 
і мя са ў каў ба се?

� Я так кі ваў! А ты і не па чу ла...

� Ця пер бяс плат най рас пус ты больш, 
чым плат най.

Ана толь ПА ЛЫН СКІ,
г. Бе ра зі но.

Анд рэй СІ ДА РЭЙ КА

БыльБыль

Ге надзь АЎ ЛА СЕН КА

КругаваротМалюнак Вікенція ПУЗАНКЕВІЧА і Аляксандра КАРШАКЕВІЧА.

Пры кметы са праўд на га Дзе да Ма ро за

ПЕ РА КЛА ДЗІ ЦЕ З РУС КАЙ 
МО ВЫ НА БЕ ЛА РУС КУЮ 

НА СТУП НЫЯ СЛО ВЫ:
ПА ГА РЫ ЗАН ТА ЛІ: 5. Сорт. 

6. Пол. 8. Сумерки. 11. Сокрови-
ще, дра го цен ность. 14. Полнолу-
ние. 15. Сочувствие. 16. Пряник. 
17. Щепотка, кап ля. 20. Лос-
кут, об ре зок. 22. Пищик, ма нок 
(охот.) 23. Искренне, отк ро вен-
но. 26. Вдохновение. 27. Статья. 
28. Ядовитый, отравляющий.

ПА ВЕР ТЫ КА ЛІ: 1. Бел ка. 
2. Прядь. 3. Ба ня. 4. Строй ный, 
изящный. 7. Жа ло ба. 9. Хищник. 
10. Лежбище (зве рей). 12. Пе-
тель ка (для пла тя но го крюч ка). 
13. Утрен няя па стьба ко ров. 
18. По рок, изъян. 19. Урод, чу-
довище. 21. Доб ро же ла тель но. 
24. Хле вок, за кут. 25. Невинность, 
целомудрие.

Скла ла Тац ця на КУЗЬ МІЧ.
г. Ві цебск.

КРЫ ЖА ВАН КА-ПЕ РА КЛАД

Пра вер це, ка лі лас ка, ад ка зы.
Па га ры зан та лі: 5. Га ту нак. 

6. Пад ло га. 8. Змяр кан не. 11. Скарб. 
14. Поў ня. 15. Спа га да. 16. Пер нік. 
17. Ка лі ва. 20. Акра вак. 22. Ва бік. 
23. Шчы ра. 26. На тхнен не. 27. Ар-
ты кул. 28. Атрут ны.

Па вер ты ка лі: 1. Ва вёр ка. 2. Пас-
ма. 3. Лаз ня. 4. Зграб ны. 7. Скар-
га. 9. Дра пеж нік. 10. Ло га ві шча. 
12. Апліч ка. 13. Ад ра нак. 18. За га на. 
19. Па чва ра. 21. Пры яз на. 24. Ка тух. 
25. Цно та.


