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Песню бярыце з сабою...

СПЯВАЙ МНЕ, ДЗЯЎЧЫНКА
Міхась Чарот (1896—1937) — вядомы беларускі паэт,
празаік, драматург. Адзін з лідараў беларускай
літаратуры 1920-х гадоў. Скончыў Маладзечанскую
настаўніцкую семінарыю. Быў супрацоўнікам і рэдактарам
газеты «Савецкая Беларусь», ініцыятарам стварэння
і кіраўніком першага ў рэспубліцы літаратурнага
аб'яднання «Маладняк». Аўтар кніжак вершаў,
паэм і зборнікаў апавяданняў. Паводле аповесці
«Свінапас» напісаў сцэнарый да першага айчыннага
фільма «Лясная быль» (1926 год).
П'еса «Мікітаў лапаць» і цяпер з вялікім поспехам ідзе на
сцэнах беларускіх тэатраў.
Вершы — Міхась ЧАРОТ,
музыка — Яўген КСЯНЕВІЧ.
Ці помніш спатканне,
нясмелы пагляд...
Нам зорка там з неба ўпала,
Там месячык ясны
ўзіраўся на сад,
Ты думкі мае ўгадала.
Прыпеў (2 разы):
Спявай мне, дзяўчынка,
пра кветкі, пра гай,
Пра лепшыя дні, пра вясну,
Пра наша каханне,
галубка, спявай —
Пад ціхі твой спеў я засну.

У Даніі кожны паліцэйскі аўтамабіль «экіпіраваны» плюшавым мішкам
Тэдзі на выпадак, калі
якая-небудзь непрыемнасць станецца з дзіцем.

Гульцоў фондавай біржы ў ЗША сталі называць
«быкамі» і «мядзведзямі»
дзякуючы мексіканскім кабальера, якія ладзілі ў Каліфорніі баі паміж сапраўднымі быкамі і мядзведзямі
грызлі. Яны заўважылі, што
мядзведзі імкнуцца прыціснуць саперніка да зямлі,
у той час як быкі спрабуюць
падчапіць рагамі і падкінуць
уверх. Папулярнасць гэтых
баёў стала адной з асноўных пры чын вы мі рання
каліфарнійскіх грызлі.
Мар скія чэр ці пры
спарванні ў літаральным
сэнсе зліваюцца разам і
застаюцца адзіным арганізмам назаўжды. Калі самец сустракае «сяброўку
жыцця», то пранікае ў яе
ўсё глыбей і глыбей, паступова пазбаўляючыся
сваіх уласных унутраных
органаў, пакуль, у рэшце
рэшт, і крывацёку пары
не становіцца агульным.

Месяц

Сонца
Мiнск —
Вiцебск —
Магiлёў —
Гомель —
Гродна —
Брэст —

Усход

Захад Даўжыня
дня

5.03
4.46
4.53
4.58
5.20
5.29

21.28
21.24
21.18
21.06
21.41
21.34

16.25
16.38
16.25
16.08
16.21
16.05

Поўня 17 ліпеня.
Месяц у сузор’і Рыб.

Iмянiны
Пр. Еўдакіі, Ефрасінні,
Марыі, Германа, Лук'яна,
Фамы.
К. Чаславы, Гераніма,
Ільі, Часлава.

І песню пачуў я, ты пела тады,
А гукі нясліся далёка,
Той песні вясенняй
засталіся сляды,
У сэрцы запалі глыбока.
Прыпеў (2 разы)
Гады праляцелі...
Нібы неўзначай,
Мы разам спаткалі вясну...
Дык зноў тую песню,
дзяўчынка, спявай —
Пад ціхі твой спеў я засну...

Фота Алены ДАЎЖАНОК.

ЗАЎТРА

Прыпеў (2 разы)
Рубрыку вядзе
Яўген КСЯНЕВІЧ.

А вы ведалі,
што?..
Пасля падпісання Версальскага дагавора французскі маршал Фердынанд
Фош сказаў: «Гэта не мір.
Гэта перамір'е тэрмінам
на дваццаць гадоў». Праз
20 гадоў і 65 дзён пачалася
Другая сусветная вайна.

СЁННЯ

20 ЛІПЕНЯ

1931

год — у Мінску на базе факультэта народнай гаспадаркі
Белдзяржуніверсітэта створаны самастойныя інстытуты:
фінансава-эканамічны, планава-эканамічны, спажывецкай кааперацыі
(1 чэрвеня 1933 года ўсе гэтыя інстытуты былі аб'яднаныя ў адзін —
Беларускі дзяржаўны інстытут народнай гаспадаркі).
год — нарадзіўся Ігар Макараў, беларускі спартсмен (дзюдо), майстар
спорту Беларусі міжнароднага класа. Чэмпіён Алімпійскіх гульняў (2004),
бронзавы прызёр чэмпіянату свету. Сярэбраны прызёр чэмпіянату Еўропы ў камандным заліку і бронзавы прызёр у асабістым заліку.
Міжнародны дзень шахмат. Адзначаецца ў дзень заснавання ў Парыжы (1924) Міжнароднай шахматнай федэрацыі (ФІДЭ).
год — нарадзіўся Франчэска Петрарка, вялікі італьянскі паэт, родапачынальнік гуманістычнай культуры
Адраджэння, адзін са стваральнікаў літаратурнай італьянскай мовы.
Італьянскія санеты, канцоны, мадрыгалы Франчэска аказалі ўплыў не
толькі на паэзію, але і на музыку. Кампазітары, а затым і ХІХ стагоддзя паклалі многія
вершы ў аснову сваіх музычных твораў. Да прыкладу, Ферэнц Ліст напісаў «Санеты
Петраркі» для фартэпіяна пад глыбокім уражаннем ад вершаў паэта, прысвечаных яго
музе Лаўры. Памёр у 1374 годзе.
год — нарадзіўся сэр Эдмунд Персільваль Хілары (1919—2008), новазеландскі альпініст і падарожнік, першы чалавек, які падняўся на вяршыню
Эверэста (Джамалунгмы).
год — нарадзілася Таццяна Міхайлаўна Ліёзнава, савецкі і расійскі кінарэжысёр-пастаноўшчык Цэнтральнай кінастудыі дзіцячых і юнацкіх фільмаў імя
Горкага, педагог, народная артыстка СССР. Зняла фільмы «Тры таполі на Плюшчысе»,
«Сямнаццаць імгненняў вясны», «Мы, ніжэйпадпісаныя» і іншыя. Памерла ў 2011 годзе.
год — пачаўся беспасадачны пералёт лётчыкаў
В. Чкалава, Г. Байдукова, А. Белякова на самалёце АНТ-25 па маршруце
Масква—Далёкі Усход (востраў Удд).
Пералёт Масква—Зямля Франца-Іосіфа—Паў ноч ная Зям ля—Пет ра паўлаўск-Камчацкі—востраў Удд працягваўся 56 гадзін 20 хвілін да пасадкі на
пясчанай касе выспы Удд (цяпер —
востраў Чкалава). Экіпаж застаўся на
ноч у мясцовай жыхаркі Смірновай.
Каб зноў узляцець, спатрэбілася пабудаваць драўляную УПП даўжынёй 500 метраў. 28 ліпеня паласа была скончаная і самалёт
вылецеў назад. Агульная працягласць рэкорднага маршруту склала 9374 кіламетры.
год — група дзеячаў ваеннай апазіцыі Германіі на чале з палкоўнікам графам Клаўсам фон Штаўфенбергам здзейсніла замах на Гітлера ў яго стаўцы
«Вольфшанц» («Ваўчынае логава») з мэтай фізічнага знішчэння фюрэра, наступнага выхаду Германіі з вайны і пачатку перагавораў аб міры. Пасля правалу змовы яе ўдзельнікі былі
пакараныя смерцю, а больш за сем тысяч антыфашыстаў кінутыя ў турмы і канцлагеры.
год — спускальны апарат амерыканскага пілатуемага карабля «Апалон-11»
здзейсніў першую ў гісторыі пасадку на Месяц. 21 ліпеня астранаўты Ніл
Армстранг і Эдвін Олдрын выйшлі на паверхню спадарожніка Зямлі.
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УСМІХНЕМСЯ
Турыст у вёсцы пытаецца
ў мужыка:
— Як у вас залазяць на
гэты высокі дуб, каб нарваць
жалудоў?
— Вельмі проста. Рэкс,
сюды!
Няма нічога страшнейшага, чым бусел, які кешкаецца на капуснай градцы агарода шматдзетнай сям'і.

Любіш парады даваць?
Любі і да д'ябла хадзіць!
Хло пец зна ё міц ца з
бацькамі будучай нявесты.
Бацька:
— Васіль, вып'еце штонебудзь?
— Дзякуй, не трэба.
Я не п'ю.
— Хм-м. Та-ак, сумнавата вам будзе з Ганначкай...

— Бабуля,
а ты не ведаеш,
хто зламаў майго
Шчаўкунка?

1944
1969
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