
6.25 «Іс насць».
6.55 Се ры ял «Жан чы на ў бя-
дзе-3». (16+).
8.25 «Ку лі нар ная дып ла ма-
тыя» (12+).
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 «Зо на Х». Вы ні кі тыд ня 
(16+).
9.45 «Зда роўе» (12+).
10.40 «Транс фар ма цыя» (12+).
11.20 «Да ча» (12+).
12.10 «50 рэ цэп таў пер ша га». 
(12+).
12.50 Се ры ял «Бай кі Мі цяя» 
(12+).
13.30 Ме лад ра ма «Тры та по лі 
на Плю шчы се» (12+).
15.15 «Кра і на».
15.45, 23.45 Се ры ял «Та ту лі» 
(16+).
17.00 Ме лад ра ма «Вый сці за-
муж лю бой ца ной». (16+).
21.00 «Па на ра ма».
21.45 Ка ме дыя «Трое ў ліф-
це, ка лі не лі чыць са ба ку». 
(12+).
23.35 «Дзень спор ту».

7.00 М/с «Фік сі кі». (0+).
7.35 Фільм для дзя цей «Як 
вый сці за муж за ка ра ля». 
(6+).
8.50, 21.55 Тэ ле ба ро метр.
8.55 Ка мень, на жні цы, па пе ра. 
(16+).
9.30, 0.10 «Арол і рэш ка. Кру-
га свет ка». (16+).
10.30 «Біт ва са ло наў». (16+).
11.30 Ані ма цый ны фільм «Ды-
на заўр». (0+).
12.50 Ме лад ра ма «Да вай це 
па тан цу ем». (12+).
14.40 Ка пей ка ў ка пей ку. 
(12+).
15.15 «Сям'я 3D». Скетч кам. 
(12+).
15.45 «Аб мен жон ка мі». (16+).
17.00 Ка ме дыя «Ся мей ка Тэ-
нен баўм». (16+).
18.55 Дра ма «Та ле на ві ты міс-
тар Рып лі». (16+).

21.15 Сыг рай мя не, ка лі змо-
жаш. (12+).
22.00 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
22.05 Фан тас ты ка «Жа лез ны 
ча ла век-2». (12+).

7.35 «Сі ла ве ры».
8.00, 13.40, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.15, 14.00, 20.30 Гэ ты дзень.
8.20 М/ф (0+).
8.40 «Стро га вы». Маст. 
фільм. (12+).
10.00 «Бе ла рус кая кух ня». 
Баб ка.
10.25 «Бе ла русь як пес ня». Мі-
ка лай Ско ры каў.
10.55 «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку». Тэ ле вік та ры на.
11.25 «Са ба ка на се не». Ка-
ме дыя (12+).
14.05 «На ву ка ма нія» (6+).
14.30 «Пес ні ма ёй ду шы». 
Юбі лей ны кан цэрт Яў ге на Ха-
мен кі.
15.30 «Ле ген ды кі но». Ге ор гій 
Бур коў (12+).
16.10 «Вы крас ці Бель ман до». 
Ка ме дыя (12+).
18.00 «Дзяр жаў ная гра ні ца». 
Маст. фільм «На да лё кім па-
меж жы» (12+).
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Зям ля Сан ні ка ва». 
Пры го ды (12+).
22.35 «Су се дзі». Ка ме дыя 
(12+).
23.40 «Філь мы Ва ле рыя Па на-
ма ро ва». Дак. фільм.

7.10 Тэ ніс. Тур нір WTА. Страс-
бург. 1/2 фі на лу.
9.40 Му ай-тай. К-1. Між на род-
ны тур нір. Мінск.
11.45 На шля ху да ЧС-2018. 
Ві дэа ча со піс.
12.15 Вя лі кі спорт.
13.00 Вес ла ван не на бай дар-
ках і ка ноэ. Этап Куб ка све ту. 
Дуй сбург.
14.50 Кік на дзе. Мер ка ван не.
15.20 Ха кей для ўсіх.
15.55 Ва лей бол. За ла тая Еў-
ра лі га. Жан чы ны. Бе ла русь — 
Іс па нія.
17.55, 20.55 Спорт-цэнтр.

18.10 Трэ ні ро вач ны дзень.
18.45 Спорт-мікс.
18.55 Ва лей бол. Ся рэб ря ная 
Еў ра лі га. Муж чы ны. Бе ла-
русь — Венг рыя.
21.10 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Фі нал. «Рэ ал» (Іс па-
нія) — «Лі вер пуль» (Анг лія). (У 
пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)
0.10 Лёг кая ат ле ты ка. Брыль-
ян та вая лі га. Юджын.

7.00, 9.00, 16.00 (з суб ціт ра мі) 
«На шы на ві ны».
7.10 «Ра зум ні цы і ра зум ні кі» 
(12+).
8.00 «Зда роўе» (16+).
9.10 М/с «Смя ша ры кі. Но выя 
пры го ды» (0+).
9.30 «Кла ра Луч ко. Цы ган скае 
шчас це» (12+).
10.35 «Тэ о рыя змо вы» (16+).
11.30 «Ідэа льны ра монт» (12+).
12.30 «Анд рэй Крас ко. Не па-
доб ны на ар тыс та» (12+).
13.35 Маст. фільм «Ту рэц кі 
гам біт» (12+).
16.20 Се ры ял «Ле ген ды пра 
Кру га» (12+).
20.00 «На шы на ві ны». Су бот ні 
вы пуск.
20.45 «Ме тэа гід».
21.00 «Уда ча ў пры да чу!» Дзён-
нік (12+).
21.05 «Сён ня ве ча рам» (16+).
23.40 Ка ме дыя «Пры ват ны 
дэ тэк тыў, або Апе ра цыя 
«Ка а пе ра цыя».

6.10 «Сту дэн ты-2». Се ры ял 
(16+).
7.50 «Ан фас».
8.05 «Ежа ба гоў» (16+).
9.40 «Як улад ка ва ны Су свет» 
(16+).
11.15 «Мінск і мін ча не».
11.45 Ба я вік «Ня стрым ныя» 
(12+).
13.30, 16.30, 19.30 «24 га дзі-
ны».
13.45, 0.50 Ка ме дыя «Ня ўдач-
лі выя» (12+).
15.30 «Сак рэт ныя тэ ры то рыі» 
(16+).
16.45 «Вя лі кі го рад».
17.20 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).

17.45 «Дэ парт амент». Се ры-
ял (16+).
20.00 «СТБ-спорт».
20.10 Ка ме дыя «Ка лі до ры 
ча су» (12+).
22.00 Да ку мен таль ны спец пра-
ект (16+).
23.05 Маст. фільм «Дзяр жаў-
ная гра ні ца. Аф ган ская паст-
ка» (12+).

6.00 «Як у рэ ста ра не» (12+).
6.30, 9.20, 5.35 М/ф (0+).
7.50 «Са юз ні кі» (12+).
8.20 «Сак рэт ныя ма тэ ры я лы» 
(16+).
8.50 «Вой, ма мач кі!» (12+).
9.30 «На ша кі но. Гіс то рыя вя-
лі ка га ка хан ня» (12+).
10.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
10.20 «Зда бы так рэс пуб лік. 
Вась мі дзя ся тыя» (12+).
10.50 Маст. фільм «Адзі но кім 
да ец ца ін тэр нат» (6+).
12.35 «Лю бі мыя ак цё ры». На-
тал ля Гун да ра ва (12+).
13.05 Маст. фільм «Мэ ры По-
пінс, да па ба чэн ня» (6+).
16.15, 19.15 Се ры ял «Ня на-
вісць» (16+).
1.35 Се ры ял «Кан ту жа ны, 
або Уро кі пла ван ня воль ным 
сты лем» (12+).

7.00 «Па кой сме ху». (16+).
7.35 Се ры ял «Сы шчык Са ма-
ва раў». (16+).
11.00 Вест кі.
11.20 «Жы выя гіс то рыі». 
(12+).
12.10 «Пя цё ра на ад на го». 
(12+).
13.00 «На ша спра ва». (16+).
13.15 «Па сак рэ це ўся му све-
ту». (12+).
13.35 «Гу мар! Гу мар! Гу мар!!!» 
(16+).
16.30 Маст. фільм «Злы лёс». 
(12+).
19.55 На двор'е на ты дзень.
20.00 Вест кі ў су бо ту.
20.55 «Пры ві тан не, Анд рэй!» 
(12+).
22.40 Маст. фільм «Праз бе-
ды і кло па ты». (12+).

6.20 «Аст рап раг ноз».
6.25 Се ры ял «Час Вол ка ва». 
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сён ня.
8.20 «НЗ.bу».
8.55 «Ура чэб ныя тай ны плюс». 
(12+).
9.30 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
(6+).
10.25 Га лоў ная да ро га. (16+).
11.05 «Ежа жы вая і мёрт вая». 
(12+).
12.05 Ква тэр нае пы тан не. (0+).
13.15 «Па е дзем, па я дзім!» (0+).
14.05 Тры лер «Паст ка». (16+).
16.25 «След ства вя лі...» (16+).
17.15 «Сак рэт на міль ён». Іван 
Крас ко. (16+).
19.00 «Цэнт раль нае тэ ле ба-
чан не».
20.00 «Ты су пер!» Між на род-
ны ва каль ны кон курс. Фі нал. 
(6+).
22.35 Маст. фільм «Суд-
дзя-2». (16+).
0.15 Ты не па ве рыш! (16+).

9.00, 18.25, 21.10, 23.55 «На-
двор'е».
9.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 
(0+).
9.15 Для дзя цей «Ад каз вай-
ка» (0+).
9.20 «Да вед нік па кра і нах і кан-
ты нен тах» (0+).
9.30 Се ры ял «Анг лій скае за-
бой ства» (12+).
11.10 Ме лад ра ма «Кар на вал» 
(12+).
13.40 Дак. фільм «Зор нае 
жыц цё» (12+).
14.30 «Су пер кні га».
15.00 «Гля дзім усёй сям' ёй». 
М/ф «Тай на зім ня га ле су» 
(0+).
16.10 «Зда роўе».
17.00 Ка ме дыя «Адзі но кім 
да ец ца ін тэр нат» (12+).
19.00 Ка ме дыя «Ва-банк» 
(16+).
20.50 «Ве чар ні ца» (0+).
21.15 Ка ме дыя «Удар у ад-
каз. Ва-банк-2» (16+).
23.00 М/ф «Чор ны плашч» 
(12+).
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6.00 «Тур ба мік сер» (16+).
7.00 Скетч-шоу «6 кад раў» 
(16+).
7.30 «Га ле рэя пры га жос ці» 
(16+).
8.00 Се ры ял «Та та вы доч кі» 
(12+).
9.00, 3.00 М/ф «Тры ка ты». 
(0+)
9.30, 3.25 М/ф «На ва тар». 
(6+)
9.55, 3.45 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь». (0+)
10.15, 2.20 «Ера лаш» (6+).
11.00 Ані ма цый ны фільм 
«Змы вай ся». (12+).
12.40 Се ры ял «Ма мач кі-2» 
(16+).
14.15 «Уз ва жа ныя і шчас лі выя 
лю дзі» (16+).
16.10 Ка ме дыя «50 пер шых па-
ца лун каў». (12+).
18.10 Фан тас ты ка «Эк ві ліб ры-
ум». (16+).
20.10 «Ураль скія пель ме ні». 
(16+).
22.30 Жа хі «Па кой стра ху». 
(12+).
0.40 «Ха чу ве рыць!» (16+).
4.00 «Ла ві мо мант» (16+).
5.00 «Дур ні і да ро гі» (16+).

6.30 «Прын цэ са цыр ку». Маст. 
фільм.
9.05 «Тры дры ва се кі». «Ца рэў-
на-жа ба». М/ф.
9.55 «Звы чай ны кан цэрт».
10.25 «Дзядзь каў сон». Маст. 
фільм.
11.50 Юбі лей Люд мі лы Пет ру-
шэў скай. «Уро кі ка хан ня». Дак. 
фільм.
12.30, 1.30 «Кры ла ты ва ла дар 
мо раў». Дак. фільм.
13.25 «Мі фы Ста ра жыт най 
Грэ цыі». Дак. се ры ял.
13.55 «Пя тае вы мя рэн не».
14.20 «Ста ра даў ні ва дэ віль». 
Маст. фільм.

15.30 Кан цэрт, пры све ча ны 
Дню сла вян ска га пісь мен ства 
і куль ту ры.
17.00 «Гуль ня ў бі сер». «Паэ зія 
Са шы Чор на га».
17.45 «Шу каль ні кі». «Пад вод-
ны скарб Ба лак ла вы».
18.30 «Гіс то рыя мо ды». Дак. 
се ры ял.
19.25 «Звы чай ны ча ла век». 
Маст. фільм.
21.00 «Аго ра». Ток-шоу.
22.00 Ура чыс тая цы ры мо нія 
ад крыц ця го да Япо ніі ў Ра сіі.
23.30 «Трам вай «Жа дан не». 
Маст. фільм.
2.25 «Пра ра каў». М/ф для да-
рос лых.

6.00 Маст. фільм «Поз няе ка-
хан не» (16+).
8.25, 9.40, 12.00, 13.10, 14.20, 
15.40, 17.00, 18.45, 2.10, 3.40, 
5.00 Му зыч ная на сталь гія 
(12+).
9.00, 15.00, 3.00 «Мі ну лы час» 
(12+).
10.00, 4.00 «На ро джа ныя ў 
СССР» (12+).
11.00 «У гас цях у М. Ма га ма-
е ва». Эл віс Прэс лі. 1991 год 
(16+).
12.05 «Да і пас ля...» з Ула дзі-
мі рам Мал ча на вым. Год 1978. 
1-я част ка. 2008 год (12+).
13.15 Маст. фільм «Жыў-быў 
на строй шчык» (16+).
16.00 «Кол ба ча су» (16+).
17.30 Се ры ял «33 квад рат-
ныя мет ры. Дач ныя гіс то рыі» 
(16+).
18.00 «Аку лы пя ра». Гурт 
«Русский раз мер» і пра фе сар 
Ле бя дзін скі. 1997 год (12+).
19.00 Пра гра ма «По гляд». 
1989 год (16+).
20.00 Пе ра да ча «Біз нес і па лі-
ты ка». 1992 год (12+).
21.00 «Быў час». 2009 год 
(16+).
22.00 Маст. фільм «Мой пя-
шчот на лю бі мы дэ тэк тыў» 
(16+).

23.25 «Бліц». 1991 год (12+).
0.00 «Спя ем, сяб ры!» з На-
тал ляй Ка зял ко вай. 2005 год 
(12+).
1.15 Маст. фільм «Ка пі тан Нэ-
ма». 3-я се рыя (12+).

4.00, 6.00, 8.15, 12.00 Тэ ніс. 
ATP.
5.00, 7.15, 9.45, 13.00, 14.15, 
22.00, 0.15, 2.30 Ве ла спорт. 
«Джы ра д'І та лія».
9.30, 21.15 Тэ ніс. «Рых туй ся да 
«Ра лан Га рос».
11.05 Тэ ніс. WTA.
14.00, 18.15 Ве ла спорт. «Джы-
ра»-эк стра.
18.30, 23.00, 1.30 Тэ ніс. WTA. 
Фі нал.
19.45, 23.00 Тэ ніс. ATP. Фі-
нал.
21.30 Су пер байк. Этап чэм пі-
я на ту све ту.

0.55 Маё вя лі кае грэ час кае ле-
та. (16+).
2.40 Су пер мозг. (16+).
4.50 Най ноў шы за па вет. 
(16+).
6.55 Бум. (12+).
9.05 Бум-2. (16+).
11.05 Ад на клас ні цы. (16+).
12.35 Ад на клас ні цы: но вы па-
ва рот. (16+).
14.00 Маё вя лі кае грэ час кае 
вя сел ле-2. (16+).
15.45 Ма ла ві та. (16+).
17.45 Ну ты і пры ду рак! (16+).
19.30 Су тэ нёр. (16+).
21.20 Па ле та. (16+).
23.00 Фор му ла 51. (16+).

6.00 М/ф (6+).
10.15 «Шко ла док та ра Ка ма-
роў ска га» (6+).
10.50 «Хро ні кі мас коў ска га по-
бы ту» (16+).

11.40, 0.05 «Хат ні гас па дар». 
Се ры ял (12+).
15.05 «Тай ны на ша га кі но «Ін-
тэр дзяў чын ка» (12+).
15.40 «Ін тэр дзяў чын ка». Дра-
ма (16+).
18.15 «Се зон па ля ван ня-3». 
Ані ма цый ны фільм (12+).
19.30, 4.45 «10 са мых» (16+).
20.05 «Ка хан не па-япон ску». 
Ме лад ра ма (12+).
21.55 «Заўт ра не па мрэ ні ко-
лі». Ба я вік (12+).
3.15 «Грань». Се ры ял (16+).
5.15 «Не рас кры тыя тай ны» 
(12+).

8.10 Тру сі ная на ра. (16+).
9.55 Ад да ны са доў нік. (16+).
12.20 Вар' яц кі від ка хан ня. 
(16+).
14.05 Як ба яз лі вы Ро берт Форд 
за біў Джэ сі Джэй мса. (16+).
17.05 Бан ды Нью-Ёр ка. (16+).
20.10 За ту ра: кас міч ная пры-
го да. (12+).
22.10 Джу лі і Джу лія: га ту ем 
шчас це па рэ цэп це. (16+).
0.30 Па ра ноя. (12+).
2.35 Ма біль нік. (18+).
4.15 Эван Усе ма гут ны. (12+).

6.20 Тэс ты для са праўд ных 
муж чын (16+).
7.50 Вы соц кі. Дзя куй, што жы-
вы (16+).
10.20 Вур да ла кі (16+).
12.00 Цар скае па ля ван не. 
(16+).
14.20 Лю бовь-мор ковь (12+).
16.30 Лю бовь-мор ковь-2 
(12+).
18.25 Лю бовь-мор ковь-3 
(12+).
20.20 Свадь ба (16+).
22.30 Ня бес ны суд (16+).
0.20 Пра што га во раць муж чы-
ны. Пра цяг (16+).
2.25 Жыц цё на пе ра дзе (16+).
4.20 Скрын ка (12+).

6.00, 13.15, 14.50 Не вя до мая 
пла не та Зям ля. (12+).
6.50 На ву ко выя не да рэ чнас ці. 
(12+).
7.40, 12.30 Не ве ра год ны док-
тар Пол. (16+).
8.25 Пра рыў. (12+).
9.15 Аў та-SOS. (12+).
10.05 Цу ды ін жы не рыі. (12+).
11.45 Кос мас: пра сто ра і час. 
(12+).
14.00 Гіс то рыя Га ры: ча ты ры вя-
сел лі і ад но па ха ван не. (12+).
15.40 Між на род ны аэ ра порт 
Ду бай. (12+).
16.25 Ін жы нер ныя ідэі. (12+).
17.15 Ра за браць да асно вы. 
(16+).
18.00, 22.00, 1.05 «На столь ная кні-
га дык та та ра, Кім Ір Сэн». (16+).
18.45 Не па ра жаль ныя кан-
струк цыі. (12+).
20.15 Ге ній: Пі ка са. (16+).
22.45, 1.55 «Трамп: твар у 
твар». (16+).
23.30 Апа ка ліп сіс: узы хо джан-
не Гіт ле ра. (16+).
0.20 Дзіў ная Дру гая су свет ная. 
(16+).
2.45 Ін стынкт вы жы ван ня. (16+).
3.30 Рас сле да ван ні авія ка та-
строф. (16+).
5.10 Вя до мы Су свет. (12+).

8.00 За ла тая лі ха ман ка.
9.00 Рэ аль ныя даль на бой шчы кі.
10.00 Тэх аскі ме тал.
11.00 Ву ліч ная на ву ка.
12.00 Як пра цу юць ма шы ны.
13.00, 20.00, 0.00 Вы жы ван не 
без ку пюр.
14.00, 7.10 Адам псуе ўсё.
15.00 Май стры па тар га вац ца.
16.00, 18.00, 19.30 Па ляў ні чыя 
на рэ лік віі.
1.00 Ві ру сы.
2.00 Вы жыць ра зам.
4.40, 6.45 Аку лы аў та тар гоў з 
Да ла са.

Беларусь 1Беларусь 1
Беларусь 3Беларусь 3

Беларусь 5Беларусь 5
СТБСТБ

МIРМIР

РТР—РТР—
Бе ла русьБе ла русь

НТБ—Бе ла русьНТБ—Бе ла русь

8 ка нал8 ка нал

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

Су бо та, 
26 мая

КінакамедыяКінакамедыя
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Zамор'еZамор'е  

2000 кі ла мет раў 
дзе ля вя сел ля

Кі та ец ка ля ты ся чы кі ла мет раў 

цяг нуў ка ляс ку са сва ёй дзяў-

чы най, па ве дам ляе вы дан не 

South Chіna Mornіng Post.

Больш як 40 дзён та му па ра вы-

еха ла з пра він цыі Гань су на паў-

ноч ным за ха дзе Кі тая і на кі ра ва-

ла ся ў го рад Вэй хай, раз ме шча ны 

на бе ра зе мо ра. «Мая дзяў чы на 

заў сё ды ма ры ла ўба чыць мо ра, — 

рас тлу ма чыў муж чы на. — Не каль кі 

га доў та му я даў сло ва, што за-

вя зу яе ту ды на ка ляс цы. І за раз 

тры маю яго». Па вод ле яго слоў, 

яна па абя ца ла, што вый дзе за яго 

за муж, ка лі ён са праў ды вы ка нае 

за ду ма нае. Боль шую част ку ча су 

дзяў чы на ідзе по бач і са дзіц ца на 

ка лё сы, толь кі ка лі сто міц ца. Ка лі 

стам ля ец ца яе жа ніх, яны мя ня юц-

ца мес ца мі, і яна вя зе яго. 

Та ту і роў ка 
пе ра на зва ла дзі ця

Швед ка вы ра шы ла пе рай ме-

на ваць свай го сы на пас ля та-

го, як та ту і роў шчык да пус ціў 

па мыл ку ў яго іме ні, па ве дам-

ляе пар тал The Local.

30-га до вая Ёха на Сан стром па-

пра сі ла май стра ў та ту-са ло не на-

біць ёй на ру цэ ім ёны яе дзя цей: 

Но вы і Ке ві на. Пас ля пра цэ ду ры 

яна вяр ну ла ся да до му, дзе ўба чы-

ла, што Ке він на яе ру цэ пе ра тва-

рыў ся ў Кел ві на, па мыл ка да слёз 

ус хва ля ва ла яе. Швед ка вяр ну ла ся 

ў са лон, ад нак май стар ска заў, што 

не змо жа ні чо га вы пра віць, а ёй 

вар та бы ло больш уваж лі ва вы ву-

чыць эс кіз. Ка лі Ёха на вы свет лі ла, 

коль кі пра цэ дур ёй трэ ба бу дзе пе-

ра нес ці, каб цал кам вы да ліць та туі -

роў ку, ра зам са сва ім му жам яна 

пры ня ла ра шэн не пе рай ме на ваць 

сы на ў Кел ві на. Сан стром рас-

тлу ма чы ла, што ёй прос та вель мі 

спа да ба ла ся но вае імя. Ня даў на ў 

па ры на ра дзі ла ся яшчэ ад на дач ка 

па іме ні Фрэя. Жан чы на збі ра ец ца 

зра біць та ту і роў ку і з яе імем, але 

гэ тым ра зам без па мы лак.

Ва вёр кі на бі лі аў то 
шыш ка мі

У аме ры кан скім Гей лар-

дзе, штат Мі чы ган, муж чы на 

знай шоў пад ка по там свай-

го аў та ма бі ля 23 кі ла гра мы 

яло вых шы шак, па ве дам ляе 

Mlіve.com.

Кэ лен Мур ехаў на аў то на ра-

бо ту, ка лі кан ды цы я нер стаў вы-

да ваць дзіў ныя гу кі. Ён спы ніў ма-

шы ну, за зір нуў пад ка пот і ўба чыў 

шыш кі — яны за паў ня лі ўсё воль-

нае мес ца ў ад се ку. Мур ку піў ма-

шы ну ўся го паў та ра ме ся ца та му, 

і шы шак у ёй не бы ло. І ён, і яго 

зна ё мы сы хо дзяц ца ў мер ка ван ні, 

што іх на ця га лі ту ды ва вёр кі.

Іван КУ ПАР ВАС.


