
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Аляксея, Вячаслава, 
Леаніда, Міхаіла, Пятра, 
Рыгора.

К. Рэнаты, Эдуарда.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 7.33 18.17 10.44

Вi цебск — 7.25 18.05 10.40

Ма гi лёў — 7.23 18.07 10.44

Го мель — 7.18 18.06 10.48

Гродна — 7.48 18.33 10.45

Брэст — 7.47 18.36 10.49
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12 кастрычніка 2018 года.

Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым значком, носяць рэк   ламны ха рак тар. Адказ-
насць за змест рэкла мы ня суць рэкла ма даў цы.
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Месяц
Маладзік 9 кастрычніка.

Месяц у сузор’і Стральца.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

УСМІХНЕМСЯ
Мой муж ка жа, што я не 

па він на ўсё пла на ваць так 

да лё ка на пе рад.

Праў да, ён мне яшчэ не 

муж...

— Сён ня мы возь мем ін-

тэр в'ю ў ча ла ве ка, які ўсё 

па спя вае.

— Ска жы це, як вы ўсё па-

спя ва е це?

— Ідзі це к 

чор ту, мне ня ма 

ка лі.

Глеб пра ца-

ваў у жа но чым 

ка лек ты ве, і ўсе 

ве да лі, што ён 

спіць з на чаль-

ні цай. Толь кі 

Глеб не ве даў.

— Да ра гі, што 

та кое 10 тэст?

— Гэ та — ІQ 

тэст.

— Мо жа, мне прай сці?
— Ду маю, не трэ ба.

Не як на стаў ні ца спе ваў 
у кла се спы та ла нас: «Дзе-
ці, хто хо ча спя ваць у хо-
ры?» Ах вот ных не бы ло. 
Прай шло трыц цаць га доў, 
са бра лі ся мы на су стрэ-
чу ад на клас ні каў у ка ра о-
ке-ба ры. І тут рап там усіх 

пра рва ла...

ca
ric

atu
ra

.ru

ПА ГА РЫ ЗАН ТА ЛІ: 1. Ма ці і дзі-

ця — ру жа і ... (уз бек ская прык.). 

5. «На ву лі цы ... іг рае,//Мя не ма ма не 

пус кае. //Пус ці, ма ма, па гля дзець, //

Ці ха ро шы ма ла дзец». Пры пеў ка. 

8. Мат чы ным сло вам ... кі руе (прык.). 

9. І ... сва іх дзя цей хва ліць (прык.). 

12. «Як ве ра шча ка ў ... спа да ла, //То 

ма ці ес ці па кі да ла//Ды йшла ў ка мо ру 

па дру гое». З паэ мы Я. Ко ла са «Но вая 

зям ля» («За ста лом»). 13. «Бі ла ж мя-

не ...//Ка нап ля ным пу там. // — Не ха дзі 

ты, да чу шач ка, //З гэ тым ба ла му там».

Пры пеў ка. 17. Грыб на ства ле бя ро зы. 

18. Ста ра жыт на рым скі бог ка хан ня. 

19. «... ў мам кі да чу шач ка, //Дзеў ка 

ма ла дая». З пры пеў кі. 20. Тое, што і 

бія по ле. 21. Стра ва з дроб ных ка ва-

лач каў мя са, га род ні ны. 22. Стан раз-

ва жан ня (уст.). 24. Ба бі на ... . Зва рот 

уво сень цёп ла га на двор'я. 25. Дроб-

ная ма не та ў не ка то рых кра і нах све ту. 

30. Гас па дар за га рэ лач ку, а ... за та-

ле рач ку (прык.). 32. «Ма мі на ...//Са-

мае леп шае, //Ма мі на сло ва//Най да-

ра жэй шае». З вер ша М. Хве да ро ві ча 

«Ма мі на імя». 33. Тое, што і ад ры на. 

35. ... жа ніў ся — у ма ці спі на са гну ла ся, 

доч ка вый шла за муж — вы пра ста ла-

ся (ча чэн ская прык.). 37. Род ная зям-

ля — ма ту ля, чу жая ... — ма ча ха (прык.). 

38. Дзе ма ці на ра дзі ла, там і ...(прык.).

ПА ВЕР ТЫ КА ЛІ: 2. Прад мет хат ня-

га аб ста ля ван ня. 3. Тан ца валь ны крок. 

4. Сям'я, род, вы ва дак. 6. 17-я лі та ра 

грэ час ка га ал фа ві та. 7. У не ка то рых 

кра і нах вет лі вы зва рот да жан чы ны. 

9. Ма ту ля род ная — ... не зга саль ная 

(прык.). 10. Доб рая жон ка — до ма 
..., злая — хоць ты ця гу дай (прык.). 
11. За кон ча ная част ка спек так ля. 
14. У дзі ця ці за ба ліць па лец, а ў ма ці — 
...(укра ін ская прык.). 15. «Кож най ма ме — ... , //Кож най 
ма ме — па ца лу нак». З вер ша А. Воль ска га «Свя та мам». 
16. «І іс ці на ад на, ад на за мо ва: //Уз рост лю бой жан чы-
ны — ...». З вер ша Д. Пят ро ві ча «Жан чы не». 21. «Сы нок і 
ма ці — зер не і ... . //Сы нок і ма ці — муд рая іко на». З вер ша 

Я. Яні шчыц «Сы нок і ма ці». 23. «Ця бе ... збе ра гае, //Па куль 

тры ма ец ца са ма». З вер ша Р. Бя ля чы ца «Во чы ма літ вы». 

26. Ка ро ва це ліц ца, а ў бы ка ... ба ліць (прык.). 27. Не вя лі кі 

лі та ра тур ны твор. 28. Аф ры кан ская ан ты ло па. 29. Не вя лі-

кае па глыб лен не. 31. «Са мыя доб рыя во чы — мат чы ны, 

//Са мыя дбай ныя ... — мат чы ны». З вер ша М. Па зня ко ва 

«Трып ціх». 34. Ма ла азій ская ба гі ня, ма ці ба гоў. 36. Хі міч-

ны эле мент.

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ, 

г. Дзяр жынск.

«МА МІ НА ІМЯ СА МАЕ ЛЕП ШАЕ»
Пры свя ча ец ца Дню ма ці

Куп лет 1:

Быць ра зам вы па дае нам так ма ла.

За будзь тры во гу веч ную сваю,

Пры ляж, мая на том ле ная ма ма,

Як не ка лі ты мне, та бе спяю.

Пры пеў:

За дрэм люць веі над ва чы ма ка ры мі —

Не дам упа сці й па ру шын цы я.

Су стрэнь ся ў сне з са бой, 

мая лас ка вая,

З вяс ной сва ёю, лю бая мая.

Куп лет 2:

Хоць кроп ля з абя ца на га нам  ма ем

Збы ва ец ца праз мул кія га ды.

Пры ляж, мая да вер лі вая ма ма,

Спяю та бе, як мне спя ва ла ты.

Пры пеў.

Куп лет 3:

Лю боў ня бё сы над та бой тры мае,

Лю боўю зо раць дні ў тва ім акне.

Пры ляж, мая усмеш лі вая ма ма,

Спяю та бе, як ты спя ва ла мне.

Прыпеў.

КА ЛЫ ХАН КА МА МЕ
Вер шы — Ні на Ма цяш, му зы ка — Яў ген Кся не віч

Пра вер це, ка лі лас ка, ад ка зы Пра вер це, ка лі лас ка, ад ка зы
ПА ГА РЫ ЗАН ТА ЛІ: 1. Цюль пан. 5. Скрып ка. 8. Бог. 9. Са ва. 12. Дно. 

13. Ма ту леч ка. 17. Ча га. 18. Амур. 19. Ад на. 20. Аў ра. 21. Ра гу. 22. Одум. 

24. Ле та. 25. Цэнт. 30. Гас па ды ня. 32. Імя. 33. Пу ня. 35. Сын. 37. Ста ра на. 

38. Ра дзі ма. ПА ВЕР ТЫ КА ЛІ: 2. Ла ва. 3. Па. 4. Код ла. 6. Ро. 7. Па ні. 9. Свеч-

ка. 10. Рай. 11. Акт. 14. Сэр ца. 15. Па да ру нак. 16. Ма ла досць. 21. Рал ля. 

23. Ма ту ля. 26. Зад. 27. На рыс. 28. Гну. 29. Ям ка. 31. Ру кі. 34. Ма. 36. Ёд.

Ні на Ма цяш (1943—

2008) — вы дат ная бе ла рус-

кая паэ тэ са і пе ра клад чы ца. 

Скон чы ла Мін скі дзяр жаў ны 

пе да га гіч ны ін сты тут за меж-

ных моў. Член Са ю за пісь-

мен ні каў СССР. Лаў рэат 

Лі та ра тур най прэ міі СП 

Бе ла ру сі імя А. Ку ля шо ва. 

Аў тар паэ тыч ных збор ні-

каў «Агонь», «Удзяч насць», 

«Пры ру чэн не вяс ны», «Поў-

ны ке ліх», «Жні вень», «Па-

ва рот на ле та», «Вы бра-

нае».

У ве рас ні гэ та га го да 

споў ні ла ся б 75 га доў з дня 

на ра джэн ня зна ка мі тай бе-

ла рус кай паэ тэ сы Ні ны Ма-

цяш — ча ла ве ка цяж ка га лё-

су, шчы ра га сэр ца і вя лі ка га 

та лен ту. Пес ня «Ка лы хан ка 

ма ме» пры све ча на свя ту 

ма ці, га лоў на му ча ла ве ку 

для кож на га на зям лі.
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Песню бярыце з сабою...Песню бярыце з сабою... Руб ры ку вя дзе Яў ген КСЯ НЕ ВІЧ. 
evgenyksenevіch@gmaіl.com


