
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. ВАДОХРЫШЧА 
(Богаяўленне — 
Хрышчэнне Гасподняе).
К. Марты, Сары, 
Браніслава, Генрыха, 
Юзафа.

Месяц
Апошняя квадра 
20 студзеня.
Месяц у сузор’і Шаляў.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня
   дня

Мiнск — 9.15 17.26 8.11

Вi цебск — 9.11 17.10 7.59

Ма гi лёў — 9.06 17.16 8.10

Го мель — 8.55 17.20 8.25

Гродна — 9.30 17.42 8.12

Брэст — 9.23 17.50 8.27

— Ды хто мы та кія, каб су-
праць ста яць сі лам пры ро ды?! 
Так, па ру шын кі на ўскра і не 
Су све ту...

— Пят ро віч, гад, бя ры рыд-
лёў ку і пры бі рай снег!

Тры ста дыі раз віц ця муж-
чы ны:

1. «Агу» — не маў ля.
2. «Ага» — пад ле так.
3. «Угу» — муж.

На стаў ні ца — ма ці вуч ня:
— Во вач ка вель мі здоль ны 

хлоп чык, але за над та шмат 
ду мае пра дзяў чы нак! Гэ та 
ад цяг вае яго ад па-са праўд-
на му важ ных спраў.

Ма ці:
— Аба вяз ко ва па ве да мі це, 

ка лі зной дзе це ра шэн не! У яго 
та ты та кая ж праб ле ма...

Ні што так не марнуе час, 
як кі ла грам се мак.

— Пра фе сар, ча му вы ні чо га 
не па ста ві лі мне ў за лі коў ку?!

— Ды та му, што вы ў яе ні-
чо га не па кла лі!

На аме ры кан скіх хла печ-
ні ках дзяў чы на вы скок вае 
з тор та та ды, ка лі страляе 
хла пуш ка.

...На на шых — та ды, ка лі 
па чы на юць рэ заць торт.

УСМІХНЕМСЯ

Фота Надзеі НІКАЛАЕВАЙ.
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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

Анек дот, пра чы та ны ў на шай га зе-
це: « — Што азна чае вы раз «спаль ваць 
мас ты»? — Ну, на прык лад, гэ та ка лі ты 
ад крыў бу тэль ку ў паў та ра літ ра пі ва, 
ко рак вы кі нуў...» За баў на, ды апі са ны 
прык лад, не су мнен на, мо жа слу жыць 
тлу ма чэн нем фра зе а ла гіз ма, тлу ма чэн-
нем са ма га бес тур бот на га кштал ту. Але 
ёсць у гэ тым шэ ра гу над рыў на-дра ма-
тыч ныя гіс то рыі, су стра ка юц ца і ка ме-
дый на-са ты рыч ныя, хоць ты кі на стуж ку 
зды май.

Дра ма тыч ным я б на зва ла ня ўда лае 
ка хан не Ма ры ны, сва яч кі ма ёй бліз кай 
сяб роў кі. Яе я ра ней не ве да ла, су стрэ-
лі ся ў баль ні цы, ка лі абедз ве ў адзін 
час зай шлі пра ве даць Іры ну. Іра по тым 
і рас ка за ла пра бя ду сва ёй пры яцель кі-
сва яч кі, якую на зы вае ах вя рай жа но чых 
ра ма наў. Тая, і праў да, глы тае тво ры 
мас куль ту пар ты я мі, пад чыт вае глян-
ца выя ча со пі сы. З са мых юных га доў 
дзяў чы на жы ла ў ней кім ра ман тыч ным, 
на па ло ву вы ду ма ным све це. І ўсё ча-
ка ла свай го ге роя. Але ге рой па зніў ся, 
га ды іш лі. Ма ры на вый шла за муж за 
ці ха га сціп ла га хлоп ца, на ра дзі ла дач-
ку. Род ныя і бліз кія ўздых ну лі з па лёг-
кай. Усё бы ло б, мо жа, доб ра і да лей, 
каб ад ной чы ня чыс цік не пры нёс ге роя 
яе мар. Ён пры ехаў у іх го рад з дру гой 
кра і ны су дзіць спар тыў ныя спа бор ніц-
твы. Яна пра цуе ад мі ніст ра та рам у гас-
ці ні цы, уба чы ла яго і ад ра зу па зна ла. 
Ён быў та кім, якім на ма ля ва ла яго ва 
ўлас ным уяў лен ні шмат га доў та му. Ад-
ным сло вам, ра ман атры маў ся імк лі вым 
і бур ным. Ён па клі каў з са бой. Яна, як 

сум лен ны ча ла век, ад ра зу рас ка за ла 
му жу, ста ла збі раць рэ чы.

Але ў са мы апош ні мо мант на ме ры 
«ге роя» па мя ня лі ся. Аб пры чы нах не 
ве дае ні хто. Бо ён знік з гас ці ніч на га ну-
ма ра ра зам з рэ ча мі, а тэ ле фон па кі нуў, 
як яна мяр куе, зна рок. Як ня цяж ка зда-
га дац ца, ра ман тыч ная асо ба за ста ла ся 
ад на. На зад у сям'ю да ро гі ня ма, бо са ма 
ж спа лі ла мас ты. Іры на шка дуе ня ўда лую 
сва яч ку, ка жа, што ра ней яна ха дзі ла з 
пры чос кай а-ля Мі рэй Мацье, ця пер на 
яе га ла ве штось ці на кшталт пры чос кі са-
ні тар кі цёт кі Ва лі, ка лі апош няя, рас тра-
па ная, з веч на не за да во ле ным вы гля дам 
пра ці рае пад ло гу.

Па дзя лі ла ся гэ тым сю жэ там з ка ле-
гам, які вя дзе кры мі наль ную хро ні ку ў 
ін шай га зе це. А ён ска заў, што ў яго па 
азна ча най тэ ме гіс то рый цэ лы воз. Ад на 
з іх кра са моў на ха рак та ры зуе вяс ко вае 
жыц цё з усі мі ат ры бу та мі ХХІ ста год-
дзя. Хоць яе не вар та лі чыць пра ві лам, 
хут чэй вы клю чэн нем з сель скіх буд няў. 
Ад ным сло вам, у вёс цы ку піў дом рэ-
спек та бель ны ва ен ны пен сі я нер. І стаў 
не дач ні кам, як ця пер ро бяць мно гія га-
ра джа не, а пе ра браў ся на па ста ян нае 
жы хар ства. Муж чы на, які ня даў на стаў 
удаў цом, зра біў вы бар свя до ма. На вяс-
ко вай ся дзі бе заў сё ды мож на знай сці 
пры мя нен не ру кам і энер гіі, а ў го ра дзе 
гу ляць у да мі но з су се дзя мі ці шу каць 
кам па нію ка ля ма га зі на — не яго ін та рэс. 
Вяс ко вым ба буль кам, якіх у не перс пек-
тыў най вёс цы за ста ло ся трое, ча ла век з 
ма шы най стаў ні бы зна ход ка. У го ра дзе 
ён бы вае час та, ні ко лі, на прык лад, не 

ад маў ляў зай сці ў ап тэ ку, у кра му, ка лі 
ў ка го з ад на вяс ко вак зда ра ла ся па трэ-
ба. А ў вы хад ныя ча сам сва іх су се дак 
у царк ву пад во зіў і на зад за бі раў. Ну, і 
на эк стран ную да па мо гу па гас па дар цы, 
дзе па тра бу ец ца муж чын ская сі ла, вяс-
ко выя жы хар кі маг лі заў сё ды раз ліч ваць. 
Жы лі яны так ужо не адзін год.

Ды ад ной чы да вес ніц су се да па д'-
ехала не ту тэй шая да ра гая ін ша мар ка. З 
са ло на вы ска чы ла зноў жа не ту тэй шая 
пры га жу ня, гас па дар жа неш та пе ра даў 
кі роў цу, а гос цю па вёў у дом. Ба буль кі за 
ўсім гэ тым са чы лі ўваж лі ва і зра бі лі свае 
вы сно вы. Яны ж се ры я лы, а так са ма 
пе ра да чы кштал ту «Скан да лы, інт ры гі, 
рас сле да ван ні» гля дзяць спраў на, та му 
ў кур се тэ мы, якая ў тэ ле ві за ры на зы-
ва ец ца «дзяў чы на па вы клі ку». Піль ныя 
су сед кі бы ло га вай скоў ца па лі чы лі сва-
ім аба вяз кам ад ра зу ж па тэ ле фа на ваць 
участ ко ва му. Той, вя до ма, па вы клі ку 
пры быў, але ж зда рыў ся кан фуз. Бо ні-
я кіх рэ аль ных до ка заў кры мі наль на га 
біз не су атры маць не ўда ло ся. Лю бы ча-
ла век у сва ім до ме мо жа пры маць яко га 
за ўгод на гос ця, што нель га рас цэнь ваць 
як па ру шэн не за ко на.

Ця пер, як ня цяж ка зда га дац ца, у ба-
бу лек за ста ла ся ад на за ба ва — тэ ле ві-
зар. А су сед спы ніў уся ля кія ста сун кі з 
імі, і ня ма на ка го па спа дзя вац ца на ват 
у вы пад ку якой над звы чай най сі ту а цыі. 
Ня хай яны абы хо дзяць бокам тую не вя-
лі кую вёс ку.
Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ. yackevіch@zvіazda.by
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Не фар матНе фар мат  ��

НЕ СПЯ ШАЙ СЯ СПАЛЬ ВАЦЬ МАС ТЫ

Га ю чую ва ду до рыць лю дзям Ва дох ры шча. Але не толь кі са сту дзень скі мі дня мі звя за ная жыц-
ця дай ная плынь кры ніц, рэк, азёр. Гар та ю чы ста рон кі свай го фо та ар хі ва, я знай шоў шмат та му 
пры кла даў. Здым кі свед чаць, што на роз ных шы ро тах пла не ты з ад ноль ка вай ве раю і спа дзя ван-
нем пры хо дзяць лю дзі і да пра слаў ле най ра кі Іар дан, дзе быў ахры шча ны Зба ві цель, і да ма лень кіх, 
ма ла вя до мых ляс ных кры ні чак. На ад ным здым ку вы ба чы це бе раг той са май ра кі Іар дан, ку ды 
пры яз джа юць вер ні кі з усіх кан ты нен таў, каб пры няць хры шчэн не. На дру гім — кас кад кры ніц у 
Бы хаў скім ра ё не, якія названыя вер ні ка мі свя ты мі і зна хо дзяц ца пад ахо вай дзяр жа вы.

У ра сін ках ба чу не ба, зніч кі,
Тое ж не ба — ў люст рах рэк шы ро кіх.
Акі я ны — гэт кія ж кры ніч кі,
Толь кі бе ра гі ля жаць да лё ка.

Пад На ва град кам ру чай спя вае
Тое, што пад Ры мам ці Маск вою.
Ўся пла не та сма гу на та ляе
Жыц ця дай най, веч наю ва дою.

Ад ча соў ства рэн ня так вя дзец ца:
Ў по вя зі Зям ля і ўсе зям ля не.
Хва ля Іар да на ка лых нец ца —
Ад гук нуц ца пры пяц кія хва лі.

Хва лі Іар да на боль пра го няць,
І над зеі вер нуць ча ла ве ку...
Мне ўсё гэ та баць ка Нё ман до рыць,
Як дзя дам ма ім да рыў спрад ве ку.

Аца лі нас і за ха вайАца лі нас і за ха вай

Мі ніс тэр ства су вя зі і ін фар ма ты за-
цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь 20 сту дзе ня 
вы пус кае ў аба ра чэн не паш то вую 
мар ку да 25-год дзя ўста наўлен-
ня дып ла ма тыч ных ад но сін па між 
Рэс пуб лі кай Бе ла русь і Кі тай скай 
На род най Рэс пуб лі кай.

Раз віц цё гэ тых ад но сін — пры яры тэт-
ны кі ру нак знеш няй па лі ты кі Бе ла ру сі. 
Кра і ны рэ гу ляр на аб мень ва юц ца ві зі та мі 
на вы шэй шым уз роў ні, вя дуць ак тыў ны 

між пар ла менц кі дыя лог, ды на міч на раз-
ві ва юць між ве да мас ныя кан так ты.

На мі нал мар кі Н ад па вя дае та ры фу 
на пе ра сыл ку між на род най прос тай пісь-
мо вай ка рэс пан дэн цыі (пісь маў, бан дэ-
ро ляў, дроб ных па ке таў) ма сай да 20 г, 
не пры яры тэт най.

У дзень вы пус ку паш то вай мар кі на 
паш там це Мін ска і ў Пе кі не бу дзе пра во-
дзіц ца спе цы яль нае га шэн не на кан вер-
це «Пер шы дзень»
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Фі ла тэ лістФі ла тэ ліст  ��

ДА ЮБІ ЛЕЮ СЯБ РОЎ СТВА
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