
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Абрама, Аляксандра, 
Аляксея, Георгія, Івана, 
Кірылы, Мікалая, Сяргея, 
Фёдара, Юрыя.

К. Сусаны, Аляксея, 
Лукаша, Расціслава.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 8.25 18.22 9.57

Вi цебск — 8.18 18.09 9.51

Ма гi лёў — 8.15 18.12 9.57

Го мель — 8.08 18.13 10.05

Гродна — 8.40 18.38 9.58

Брэст — 8.37 18.42 10.05
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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.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

УСМІХНЕМСЯ

Па пя луш ка вый шла за-

муж за прын ца. Ён рас кі-

даў па яе па коі пя лёст кі 

руж, але ў 12 га дзін яны 

пе ра тва ры лі ся ў шкар пэт-

кі.

— Во ва! Што ты бе га еш 

як ду рань з той му ха бой-

кай?

— Аня, не пе ра шка джай 

мне! Я за біў аж пяць мух — 

з іх тры са мцы і дзве са мкі!

— Ад куль ты ве да еш?!

— А што тут ве даць? Тры 

на бля шан цы з пі вам, дзве 

на тэ ле фо не...

А зараз пра на двор'е. 

За ноч вы па ла 10 сан ты-

мет раў сне гу, ну, ці, як ка-

жуць муж чы ны, сан ты мет-

раў 15—16.

— Та та, а ка лі я ста ну 

на столь кі да рос лым, каб 

ра біць так, як я ха чу?

— Не ве даю, сы нок... 

Яшчэ ні адзін му жчына 

не жыў так доў га.

Месяц
Маладзік 16 лютага.

Месяц у сузор’і Рыб.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ПА ГА РЫ ЗАН ТА ЛІ: 

1. Лю ты бу дуе ..., а са ка вік 

яго раз бу рае (прык.). 6. Тое, 

што і ста рац. На пер шы 

дзень мас ле ніч на га тыд ня, 

які на зы ва лі Стрэ чан нем і 

які сё ле та пры хо дзіц ца на 

12 лю та га, су стра ка лі сон ца, 

гас па ды ня пяк ла блі ны і пер-

шы блін ад да ва ла ... . 7. Бе-

лы клён, пры го жае, ве ліч нае 

дрэ ва. 8. ... або Зай гры шы. 

Наз вы аў то рка, дру го га дня 

Мас ле ні цы, ка лі ха дзі лі ў 

гос ці, а хлоп цы за пра ша лі 

дзяў чат ка тац ца з га ры на 

сан ках. 12. Ура чыс ты, зва ны 

ве чар (устар). 13. Прый шоў 

... ды Улас — ско ра вяс на 

ў нас (прык.); пры свя так 

бе ла рус ка га на род на га ка-

лен да ра Свя ты ... ад зна ча лі 

23 лю та га. 14. Вя лі кая сет ка 

для лоў лі ры бы. 15. Спо саб 

шыц ця. 16. «... бу шуе — 

вяс ну чуе, // Ге-е-е, // Вяс ну 

чуе». З вяс нян кі. 19. Дош-

ка струн на га му зыч на га ін-

стру мен та. 20. Шос ты дзень 

мас ле ніч на га тыд ня, які 

на зы ва лі За лоў чы ны мі вя-

чор ка мі; ма ла дая ня вест ка 

за пра ша ла ў гос ці ўсіх род-

ных, а мо ладзь за пра га ла 

ў са ні ко ней. 23. Пар то вае 

збу да ван не. 24. Жон чы на 

сяст ра. 25. Ад цёп ла га сло-

ва і ... рас тае (прык.). 27. Ін-

стру мент для пра кол ван ня 

ад ту лін; ім у пер шы дзень 

пос ту вы ка луп  ва лі з зу боў ска ром нае 

і па лас ка лі рот га рэл кай. 28. Блін цы, 

блін чы кі, блі ны, як ... ў вяс ны (прык.). 

29. Во бад са спі ца мі з во за; на Мас-

ле ні цу яго ста ві лі на кол, чап ля лі да 

яго сан кі і ка та лі ся. 30. Ся мей ны са-

юз муж чы ны і жан чы ны; тым, хто да 

Мас ле ні цы, у Мя са ед не ўсту піў у ..., 

на Мас ле ні цу ў знак па ка ран ня да на гі 

пры вяз ва лі ка лод ку.

ПА ВЕР ТЫ КА ЛІ: 2. Мас ле ні ца-па-

лі зу ха: ... і мас ла па лі за ла (прык.). 

3. Мо мант най вы шэй ша га на пру жан ня 

ча го-не будзь. 4. Што край, то абы чай, 

што ста ра на, то ... (прык.). 5. Це шчы-

ны ... . Наз ва пя та га дня мас ле ніч на га 

тыд ня; у гэ ты дзень (сё ле та — 16 лю-

та га) зя ці за пра ша лі це шчаў да моў 

і час та ва лі іх блі на мі. 9. Не ка лі на Бе-

ла ру сі вель мі ша на ва ны языч ніц кі бог; 

лі чы ла ся, што ме на ві та ў яго го нар 

на шыя прод кі па ча лі ад зна чаць Мас-

ле ні цу. 10. «Ідзі, зі ма, да кры ніч кі! Ды 

за бя ры ...». З та кі мі сло ва мі звяр та лі ся 

да зі мы, ка лі спаль ва лі на вог ні шчы 

пу дзі ла. 11. Пя рун або ... . Языч ніц кі 

бог, з імем яко га звя за на наз ва свя та 

Грам ні цы, якое пры хо дзіц ца на 15 лю-

та га. На гэ ты дзень пры па дае так са-

ма і мас ле ніч ны Шы ро кі чац вер, ка лі 

час та ва лі алад ка мі ка ро ву, ста ві лі на 

ву лі цы ста лы з ежай, гуш ка лі ся на 

арэ лях. 17. Да ра валь ная ... . Апош ні 

дзень Мас ле ні цы, ка лі ўсе пра сі лі адзін 

у ад на го пра ба чэн ня, а на вя чэ ру га та-

ва лі толь кі ма лоч ныя стра вы. 18. Наз-

ва трэ ця га дня мас ле ніч на га тыд ня, 

ка лі час та ва лі блі на мі це шчы зя цёў. 

21. Гас па дар ча го-не будзь. 22. Лет няя 

пры бу до ва да до ма. 26. Грунт пад ва-

дой ва да ёма. 27. Гу лян ка.

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ,

г. Дзяр жынск.

БЛІН ЦЫ, БЛІН ЧЫ КІ, БЛІ НЫ...

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ

Па га ры зан та лі: 1. Мост. 6. Жаб-
рак. 7. Явар. 8. За га ві ны. 12. Раўт. 
13. Про хар. 14. Трал. 15. Шво. 16. Вол. 
19. Дэ ка. 20. Су бо та. 23. Пірс. 24. Шва-
гер ка. 25. Лёд. 27. Шы ла. 28. Ка лё сы. 
29. Ко ла. 30. Шлюб. Па вер ты ка лі: 
2. Сыр. 3. Раз гар. 4. На ві на. 5. Вя чор кі. 
9. Вя лес. 10. Ру ка віч кі. 11. Гры мот нік. 
17. Ня дзе ля. 18. «Ла су нак». 21. Ула дар. 
22. Тэ ра са. 26. Дно. 27. Шал.
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Пі мен Пан чан ка (1917—

1995) — на род ны па эт Бе ла ру-

сі, лаў рэ ат Лі та ра тур най прэ міі 

імя Ян кі Ку па лы, дзяр жаў ных 

прэ мій БССР і СССР, аў тар 

шэ ра гу паэ тыч ных збор ні каў.

Пес ня «Кра і на мая» пуб лі ку-

ец ца не вы пад ко ва пад час тра-

ды цый ных свят ка ван няў Дня 

аба рон цаў Ай чы ны. Верш быў 

на пі са ны Пі ме нам Пан чан кам 

у да лё кім фран та вым 1942 го-

дзе. У той час, ка лі ва кол лю та-

ва лі смерць, го ра і бы ло яшчэ 

да лё ка да кан ца вай ны. Але ён 

шчы ра ве рыў у пе ра мо гу, су-

ма ваў па ра дзі ме і ма рыў пра 

вяр тан не да до му.

Пес ня «Кра і на мая» бы ла 

на пі са на мною да 70-год дзя 

з Дня вя лі кай Пе ра мо гі. Сён ня 

яна пры свя ча ец ца ўсім ве тэ ра-

нам вай ны і тым, хто слу жыў 

і слу жыць у ар мей скіх і флоц-

кіх ра дах.

Пес ню бя ры це з са боюПес ню бя ры це з са бою  

Куп лет 1:
Ўспа мі на ец ца мне усё да драб ніц,

Што звя за на на век з род ным кра ем, —

Як жы та шу міць, як агонь за рніц

На дне азёр да га рае.

Пры пеў:
Кра і на мая, ра дасць мая,

Пес ня мая ма ла дая!

Па ні вах тва іх, па тва іх га ях

Сы на ва сэр ца ры дае.

Ты пры хо дзіш ка мне, як сон.

Хма раю пра плы ва еш,

Птуш кай са дзіш ся на ці хі клён,

Звон кім даж джом апа да еш.

Куп лет 2:
І ня ма ні чо га яр чэй на зям лі

За сон ца на род ным не бе,

Не бы ло ні чо га смач ней для мя не

Мат чы на га хле ба.

Куп лет 3:
Ні сла вы, ні скар баў я не ха чу,

Мне б да до му прый сці не пры кмет на,

Зям лю сваю пад на га мі ад чуць,

На ды хац ца род ным па вет рам.

КРА І НА МАЯ

Руб ры ку вя дзе 

Яў ген КСЯ НЕ ВІЧ, 

аў тар пе сень на вер шы 

сла вян скіх паэ таў.


