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6.00, 4.00 «PLAY».
8.00 М/ф «Смя ша ры кі».
8.30, 17.00, 0.30 Скетч-шоу «6 
кад раў».
9.00 Се ры ял «Ду май як жан-
чы на».
11.00, 18.00 Се ры ял «Кух ня».
12.00 Фан тас ты ка «Фі ло са фы: 
Урок вы жы ван ня».
14.05, 23.15 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь».
14.30, 17.30 «Ла ві мо мант».
15.00 Се ры ял «90210: Но вае 
па ка лен не».
16.00, 3.00 «Маё вя сел ле леп-
шае!».
19.00 Се ры ял «Ан жа лі ка».
20.00 Се ры ял «Апош ні з Ма-
гі кян 3».
21.10 Пры го ды «Май стэр ства 
па да рож ні чаць».
0.00 «Дур ні і да ро гі».
1.00 Се ры ял «За ча ра ва ныя».

7.00 «Еў рань юс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 На ві-
ны куль ту ры.
10.15 «На гля даль нік».
11.15 «Рас сле да ван ні ка мі са-
ра Мег рэ». Се ры ял.
12.10 «Дом». Дак. фільм.
13.05 «Лі нія жыц ця». Ба рыс 
Клю еў.
14.05, 1.40 «Пе цяр бург скія 
тай ны». Се ры ял.
15.10 «Жы веш у та кім клі ма-
це». Фільм 1-ы.
15.40 «Я ро дам з дзя цін ства». 
Маст. фільм.
17.05, 1.25, 2.40 «Су свет ныя 
скар бы куль ту ры».
17.20 Вы бра ныя сім фо ніі Бет-
хо ве на. Сім фо нія № 3.
18.10 «Па лі глот». Пар ту галь-
ская з ну ля за 16 га дзін! № 9.
19.15 Га лоў ная ро ля.
19.30 «Са ці. Ня сум ная кла-
сі ка...» з Дзі най Кір нар скай і 
Ар цё мам Вар гаф ці кам.
20.10 «Пра ві лы жыц ця».
20.40 «Доб рай но чы, ма лыя!».
20.50 Ус па мі на ю чы Ва дзі ма 
Фі со на. «Ча ла век з не аб ме-
жа ва ны мі маг чы мас ця мі». 
Дак. фільм.
21.35 «Тым ча сам».

22.25 «Бла ка да... ка лі вы леч-
вае толь кі спа чу ван не». Дак. 
фільм.
23.35 Да ку мен таль ная ка ме-
ра. «Кі но і му зы ка. Мес ца су-
стрэ чы».
0.20 «Пал ка». Дак. фільм.

6.00 «Ра ніш няя пош та». 1988 
год.
6.45 «Па куль усе до ма». 1992 
год.
7.15 «Кан цэрт у го нар Ар тыс-
та». Юбі лей ны ве чар на род на-
га ар тыс та СССР А. Рай кі на. 
1987 год.
9.00 «Што ска за на, тое ска-
за на...». Спя вае Юрый Ло за. 
1991 год.
9.35, 17.40, 19.30, 1.00 Кан-
цэрт за меж най эст ра ды.
10.00 Тэ ле спек такль «Уся го 
не каль кі слоў у го нар спа да-
ра дэ Маль е ра». 1973 год.
12.00 Дак. фільм «Ула дзі мір 
Вы соц кі. Ма на лог».
13.00 «Ні хві лі ны спа кою...». 
Твор чы ве чар кам па зі та ра Вя-
ча сла ва Да бры ні на. 1990 год.
14.50 Ка пі тал-шоу «По ле цу-
даў». 1991 год.
15.35 Фільм-кан цэрт «20 хві лін 
з «Пес ня ра мі». 1980 год.
16.00 Маст. фільм «Фі зі кі».
18.00 «Да 16 і ста рэй шым». 
1989 год.
19.10 М/ф «За піс кі Пі ра та».
19.50 «Ча ты ры су стрэ чы з 
Ула дзі мі рам Вы соц кім». 1-я 
су стрэ ча: «Ста рон кі бія гра-
фіі». 1987 год.
21.00, 3.00 «Час».
22.00 «На ро джа ныя ў СССР».
23.00 «Пес ня-84». 1-е ад дзя-
лен не.
0.00 Дак. фільм «Алі са Фрэй-
ндліх. Вы бра нае».
1.20 Тэ ле фільм «След ства вя-
дуць зна та кі».
4.00 «Кол ба ча су».
5.00 Пра гра ма «По гляд». 1988 
год. 1-я част ка.

3.00, 5.00, 12.45, 18.30, 23.30 
Тэ ніс. Тур нір Вя лі ка га шле ма. 

Ад кры тае пер шын ство Аў стра-
ліі.
16.15, 23.00, 2.30 Тэ ніс. Гейм, 
Сэт і Матс.
16.45 Лыж ныя гон кі.
17.45 Скач кі на лы жах з трамп-
лі на. Ку бак све ту.
20.00 WATTS.
20.15 Фут бол. Еў ра га лы.
20.45 Фут бол. Ку бак аф ры кан-
скіх на цый.

6.00, 10.00, 3.10 Се ры ял «Маё 
вя лі кае ар мян скае вя сел ле».
6.55 Ме лад ра ма «Паст ка для 
ня вес ты».
8.25 Ка ме дыя «Не вы ні шчаль-
ны шпі ён».
9.40, 14.10, 17.00, 19.45, 22.45, 
0.50, 2.50, 5.40 Скетч ком «Па-
між на мі».
10.50 Ка ме дыя «Дзей ні чай, 
сяст ра 2. Ста рыя звыч кі».
12.45 Ка ме дыя «Тай мшар».
14.30, 17.30, 22.00 Се ры ял 
«Бы лыя».
15.20 Ка ме дыя «Сверб сё ма-
га го да».
18.20 Ка ме дыя «Ня ўда члі-
выя».
20.20 Дэ тэк тыў «Су тэ нёр».
23.10 Ка ме дыя «Апе ра цыя 
«Свя ты Яну а рый».
1.15 Ка ме дыя «Дзей ні чай, 
сяст ра!».
4.00 Пры го ды «Пры кінь ся ма-
ім му жам».

6.00 М/ф.
8.30, 19.00, 2.15 Се ры ял «Ка-
хан не і па ка ран не».
10.00, 4.25 Дак. се ры ял «Па 
спра вах ня поў на га до вых».
11.50, 18.00 Дак. се ры ял 
«Спра ва Аста ха ва».
12.45 «Сто пы тан няў да рос-
ла му».
13.30 Се ры ял «Аў ро ра».
14.20 «Жон ка. Гіс то рыя ка-
хан ня».
15.35, 22.45, 3.35 «Зор ныя гіс-
то рыі».
16.30 «Шчы рая раз мо ва».
17.30 «Прос тыя скла да нас-
ці».

20.40 Се ры ял «Ган на Гер ман».
21.45, 1.25 Се ры ял «Бры га-
да».
23.40 Се ры ял «Сак рэт ныя ма-
тэ ры я лы».
0.30 «Ча со ва да ступ ны».

6.00, 12.35 Ка ме дыя «Сцю арт 
Літл 2».
7.30, 4.00 Дра ма «Ты ся ча 
акраў».
9.20 Дра ма «Ка лі ты ў апош ні 
раз ба чыў свай го баць ку?».
10.55 Ка ме дыя «Ня знос ны 
Ген ры».
13.55 Тры лер «Пры від».
16.10 Ме лад ра ма «Тры стан і 
Ізоль да».
18.20 Ка ме дыя «Два дні ў 
Нью-Ёр ку».
20.00 Ка ме дыя «Як стра ціць 
сяб роў і пры му сіць усіх ця бе 
не на ві дзець».
22.00 Тры лер «Чыр во ны дра-
кон».
0.15 Ка ме дыя «Поў нач у Па-
ры жы».
2.00 Дра ма «Са мая п'я ная 
акру га ў све це».

6.20 Ме лад ра ма «Ме га по-
ліс».
8.10 Тра гі ка ме дыя «Май стэр-
ства жыць у Адэ се».
10.10 М/ф «Кар лік Нос».
11.40 Фан тас ты ка «Цяж ка 
быць бо гам».
14.00 Ба я вік «Бой з це нем 3D: 
Апош ні раўнд».
16.10 Дра ма «Дуб роў скі».
18.40 Дра ма «Ня бес ны суд».
20.20 Дра ма «Ня бес ны суд. 
Пра цяг».
22.10 Дра ма «Чэм пі ё ны».
23.50 Тры лер «Сам нам бу ла».
1.10 Дэ тэк тыў «Пя рэ ва ра цень 
у па го нах».
2.40 Ка ме дыя «Свя та пад зам-
ком».
4.00 Дэ тэк тыў «Па мыл ка рэ-
зі дэн та».

6.00 Ска не ры ста ра жыт на га 
све ту.

6.43 Гуль ні ро зу му.
7.07 Зай маль ная на ву ка.
7.28, 13.27 На ву ко выя не да-
рэ чнас ці.
7.52, 12.41 Зра бі або па мры.
8.13, 19.29, 23.16 90-я: дзе ся-
ці год дзе, якое нас аб' яд на ла.
9.42, 14.12, 19.29 Апа ка ліп сіс: 
Дру гая су свет ная вай на.
11.11 Ме га за во ды.
11.56, 18.44 Скар ба шу каль-
ні кі.
15.43 На ро джа ны поў заць — 
лё таць мо жа!
16.26 Па сля дах мі фіч ных па-
чва раў.
17.13 Бры тан скія НЛА.
17.59 Па вет ра ныя асы вай-
ны.
21.00, 0.47, 3.46 Між на род ны 
аэ ра порт Ду бай.
21.45, 1.32, 4.30 Рас сле да ван-
ні авія ка та строф.
22.31, 5.15 Перш за ўсё — са-
ма лё ты.
0.01, 2.17 Рэ аль нае па ра нар-
маль нае.
3.02 Вя лі кія ўцё кі.

8.00, 10.55, 15.55, 21.20 Як гэ-
та зроб ле на?
8.25, 10.30, 15.30, 21.45 Як гэ-
та ўстро е на?
8.50, 11.20 Трой.
9.40, 13.50 У па го ні за кла сі-
кай.
12.10, 18.00 Ка ра лі аў кцы ё-
наў.
13.00, 22.10, 7.05 Го лыя і на-
па ло ха ныя.
14.40, 6.05 Што бы ло да лей?
16.20, 4.25 Хут кія і гуч ныя.
17.10, 5.15 Ма хі на та ры.
18.50 Хлоп цы з Юка на.
19.40 Мя цеж ні кі ле дзя но га во-
зе ра.
20.30 Эфект Кар ба на ра.
23.00 Вост раў з Бе а рам Грыл-
сам.
23.50 Па лі ты кі на не за се ле-
ным вост ра ве.
0.40, 3.35 Па ляў ні чыя на рэ-
лік віі.
1.30 Top Gear.
2.20 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.
2.45 Са праўд ныя афе рыс ты.

6.00, 7.20, 8.15 Доб рай ра ні цы, 
Бе ла русь!
7.00, 8.00 (з сур да пе ра кла-
дам), 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
0.15 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 19.40, 23.55 Зо на Х.
9.10 Га лоў ны эфір.
10.05 Клуб рэ дак та раў.
10.45 «Зор нае жыц цё». «Ба га-
тыя і не за муж нія».
11.00, 13.00, 16.00 90 се кунд.
11.50 Ка ме дыя «Ты — мне, 
я — та бе».
13.40, 15.55 Ме лад ра ма 
«Анд рэй ка».
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
17.35 Бе ла рус кая ча сін ка.
19.20 Арэ на.
20.00 Фо рум з Дзміт ры ем Бач-
ко вым.
21.00 Па на ра ма.
21.45 Се ры ял «След».
23.40 Ак ту аль нае ін тэр в'ю.
0.30 Дзень спор ту.
0.45 Фан тас ты ка «Ра са ма ха: 
Бес смя рот ны».

7.00 Тэ ле ра ні ца.
9.00, 10.05, 21.20 Тэ ле ба ро-
метр.
9.05, 16.40 Ба я вік «Ку лі нар».
10.35 «Зра зу мець і абяс шко-
дзіць».
11.15 Дэ тэк тыў «Су стрэч ная 
плынь».
13.05 Се ры ял «Ба фі — зні-
шчаль ні ца вам пі раў».
15.30 «Соmеdу Батл». Без ме-
жаў».
17.50, 1.05 Се ры ял «Так сі».
18.50 Се ры ял «Ін тэр ны». 1-я 
і 2-я се рыі.
19.50 Се ры ял «Фіз рук». 1-я 
і 2-я се рыі.
20.50 Маз га вы штурм.
21.25 КЕ НО.
21.30 Дэ тэк тыў «Пад ма ні 
мя не».
23.20 Ха чу ў тэ ле ві зар!
23.25 Ка ме дыя «Вядзь мар-
ка».

7.15 «Даб ра ра нак».
7.50 «Ха чу ўсё ве даць!».
8.00, 16.50 «Дыя@блог P.S.».
8.25 «Бла кіт ны анёл». Дра-
ма.
10.05 «Культ пра свет».
10.40 «Ін тэр вен цыя». Тра гі ка-
ме дыя.
12.25 «Страс ці па Ула дзі мі-
ру». Ка ме дыя.
14.20 «Ка мер тон». Ста ні слаў 
Га ва ру хін.
14.45 «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку».
14.55 «Слуц кія па ясы». Дак. 
фільм.
15.25 «Сё мае не ба Паў ла Мас-
ле ні ка ва». Дак. фільм.
15.55 «Свет пры ро ды». Ля 
дрэ ва друж бы трох на ро даў.
16.20 «Гваз дзік». Дра ма.
17.15 «Ка ло шы шчас ця». 
Фільм-каз ка.
18.45 «Яно». Дра ма.
20.45 «Ка лы хан ка».
21.10 Хіт-па рад. «Сто пе сень 
для Бе ла ру сі».
22.05 «Дыя@блог». «Пра лі-
та ра ту ру».
22.30 «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку». Тэ ле вік та ры на.
23.00 «Я не паэ та...» Пес ні 
Ула дзі мі ра Му ля ві на, вы кон-
вае Пётр Ел фі маў.
0.30 «Под ых струн». Му зыч-
ная пра гра ма. Госць: Анд рэй 
Пля са наў.

7.00, 23.55 PRO спорт. На ві-
ны.
8.00 Фрыс тайл. Чэм пі я нат 
све ту.
10.30 Ганд бол. Чэм пі я нат све-
ту. 1/8 фі на лу.
12.00, 21.10 Бас кет бол. НБА. 
«Акла хо ма Сі ці» — «Кліў-
ленд».
13.50 Бія тлон. Этап Куб ка све-
ту. Ант хольц. Эс та фе та. Жан-
чы ны.

15.25 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла-
ру сі. ХК «Го мель» — «Юнац-
тва» (Мінск).
17.20 Бія тлон. Этап Куб ка све-
ту. Ант хольц. Эс та фе та. Муж-
чы ны.
18.55 Бас кет бол. Адзі ная лі-
га ВТБ. «Цмо кі-Мінск» — БК 
«Ніж ні Ноў га рад».
20.40 Свет анг лій скай прэм'-
ер-лі гі.
23.00 Еў ра пей скі по кер ны 
тур.

6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00 (з суб ціт ра мі), 
20.30 На шы на ві ны.
6.05 «На ша ра ні ца».
9.05 Кон ту ры.
10.00 «Жыць здо ра ва!».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00 На ві ны спор ту.
11.10 «Фа зэн да».
11.50 «Мод ны пры га вор».
13.10 «Муж чын скае/Жа но-
чае».
14.10 «Сам-на сам з усі мі».
15.10, 16.15 «Час па ка жа».
16.50 «Да вай па жэ нім ся!».
18.20 «Ад ва рот ны ад лік». «Еў-
фра сін ня По лац кая. Жыц цё 
пас ля смер ці». Фільм дру гі.
19.00 «Ча кай мя не».
20.00 Час.
21.05 «Спра ва прын цы пу».
22.15 Маст. фільм «Леп шая 
пра па но ва».
0.30 Нач ныя на ві ны.

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 
19.30, 22.30 «24 га дзі ны».
6.10, 17.20 «Мін шчы на».
6.20, 7.45 «Ра ні ца. Сту дыя 
доб ра га на строю».
7.40, 20.10, 22.55 «СТБ-
спорт».
8.30 «Ты дзень».
9.45 «Вя лі кае сне дан не».
10.40, 13.50, 16.50 «Га ра ды, 
якія спя ва юць».
10.45, 17.30 «Зва ная вя чэ-
ра».
11.40 «Ся мей ныя дра мы».
12.35 «Не хлу сі мне!».
13.55 «Вя лі кі го рад».

14.35 «Зор ны рынг».
15.40 «Ін шая кра і на». «Там, 
дзе Еў ро па су стра ка ец ца з 
Azіяй».
16.20 «На ша спра ва».
16.55 «Да лё кія сва я кі».
18.30 «Да ку мен таль ны пра-
ект»: «Ме жы рэ аль нас ці».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 «Ва ен ная тай на».
23.00 «Ты дзень спор ту».
23.30 Ка ме дыя «Сем ня вест 
яф рэй та ра Збру е ва».
1.10 «Ха лас ця кі». Се ры ял.

6.00 «180 хві лін».
9.00, 5.30 «Бе ла русь сён ня».
9.30, 1.50 Маст. фільм «Та бар 
сы хо дзіць у не ба».
11.20 Маст. фільм «Га рад скі 
пей заж».
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 На ві-
ны (бя гу чы ра док).
13.20, 3.40 Се ры ял «Да ро гі 
Ін дыі».
15.05, 3.25 Дак. се ры ял «У 
све це ежы».
16.25, 0.55 Ток-шоу «Сло ва за 
сло ва».
17.20 Се ры ял «Док тар Тыр-
са».
19.25 Маст. фільм «Клоў-
ны».
21.10, 23.15 Се ры ял «Жа но-
чыя ма ры пра да лё кія кра-
і ны».
0.15 На ві ны (бя гу чы ра док). 
Га лоў ная тэ ма.
0.25 «На ша мар ка».

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
10.55 На двор'е на ты дзень.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест-
кі.
11.50 «Дыя лог са смер цю. Пе-
ра га вор шчы кі».
12.50, 20.55 Се ры ял «Бед ныя 
сва я кі».
13.50, 16.50, 19.50, 23.15 На ві-
ны — Бе ла русь.
14.30 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу.
15.40 «Пра мы эфір».
17.10 «Асаб лі вы вы па дак».

18.00 Се ры ял «Сэр ца зор-
кі».
18.55 Се ры ял «Па куль ста ні-
ца спіць».
21.55, 23.35 Се ры ял «Ка сат-
ка».
0.35 «Крым. Пры ем нае спат-
кан не».

6.00 «НТБ ра ні цай».
8.30 «Спра ва ўра чоў».
9.25, 10.35 Се ры ял «Вяр тан-
не Мух та ра».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сён-
ня.
11.55 «Суд пры сяж ных».
13.15 «Суд пры сяж ных. Кан-
чат ко вы вер дыкт».
14.15 «Ядзім до ма».
14.50, 22.25 Агляд. Над звы-
чай нае зда рэн не.
15.10 «Пра ку рор ская пра вер-
ка».
16.20 Се ры ял «Ву лі цы раз бі-
тых ліх та роў».
18.05 «Га во рым і па каз ва ем». 
Ток-шоу.
19.45 Се ры ял «Свят ло і цень 
ма я ка».
22.45 «Ана то мія дня».
23.35 Се ры ял «Пят ніц кі».

7.00, 13.35, 19.50, 20.55, 23.45 
«На двор'е».
7.05, 16.00 Мульт па рад.
7.30 «Сён ня клюе».
8.00 Фан тас ты ка «Час».
9.45 Се ры ял «Лэ дзі-дэ тэк-
тыў».
10.45 «Кі на блак нот».
11.00 Дра ма «Пар фу мер».
13.40 Се ры ял «Чар ця ня».
15.15, 19.35 «Тэ ле ма га зін».
16.35 «Зо ла та маў чан ня». Ла-
ры Сі мон.
17.05 Се ры ял «Іх пе ра блы та-
лі ў рад до ме».
18.40 Се ры ял «Эма».
19.55 Се ры ял «Кра са на-
цыі».
20.45 «Ве чар ні ца».
21.00 Ба я вік «Чор ны яст-
раб».
23.25 Се ры ял «Пры га рад».
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Я спя ваю!Я спя ваю!  ��

Ма лень кія 
ар тыс ты 

на вя лі кай сцэ не
Па чы на ю чы з 23 сту дзе ня ўдзель-
ні кі пя та га се зо на твор чага пра-
екта «Я спя ваю» за пра ша юць гле-
да чоў на свае кан цэрт ныя вы ступ-
лен ні ў Па лац Рэс пуб лі кі.

23 сту дзе ня ад бу дзец ца твор чы 
ве чар ле ген дар на га бе ла рус ка га 
ан самб ля «Пес ня ры». 24 сту дзе ня 
ўдзель ні кі бу дуць вы кон ваць му зыч-
ныя кам па зі цыі з рэ пер ту а ру Алы 
Пу га чо вай, Крыс ці ны Ар ба кай тэ, 
Ула дзі мі ра Пра сня ко ва, а спе цы яль-
ным гос цем кан цэр та ста не Мі кі та 
Пра сня коў. Хі ты за меж най эст ра ды 
ма лень кія ар тыс ты бу дуць вы кон ваць 
на кан цэр це 25 сту дзе ня, 26-га да іх 
да лу чыц ца спя вач ка Тац ця на Аў сі ен-
ка, а 27-га — вя до мы кам па зі тар Іл ья 
Рэз нік. 28 сту дзе ня пад час фі на лу 
дзі ця ча га пе сен на га кон кур су «Я спя-
ваю» бу дзе вы зна ча ны пе ра мож ца.

Але на ДРАП КО

�

ХВАС ТОМ ВІ ЛЯЕ 
НЕ БА РА КА 

Што ты дзень у эфі ры тэ ле ка на ла 
«Бе ла русь-3» — гуль ня 
«Раз маў ля ем па-бе ла рус ку». Каб 
стаць яе ўдзель ні ка мі, не аб ход на 
зай сці на сайт tvrgomel.by 
або 3belarus.by і праз ба нер 
«Раз маў ля ем па-бе ла рус ку» 
за поў ніць за яў ку на ка ман ду 
з трох ча ла век. Па пя рэд не ж 
пра ве рыць сваё ве дан не род най 
мо вы мож на з да па мо гай 
«Звяз ды». Да рэ чы, усе цы ту е мыя 
пры кла ды ўзя ты з тво ра Яку ба 
Ко ла са «Но вая зям ля».

Ці ве да лі вы, што:
Ноч вы — па су дзі на для мыц ця бя-

ліз ны і ін шых па трэб.
Пры нес лі ноч вы мё ду ў ха ту.
На до лю вы па ла Кан дра ту 
Дзя ліць мёд гэ ты між ку ма мі, 
Жан кі ідуць сю ды з зба на мі.
Хці васць — сквап насць, ка рыс-

лі васць.
Гу дуць па крыў джа ныя пчол кі, 
Бы пла чуць, бед ныя са кол кі, 
Што пра ца іх не спа дзя ва на 
Люд скою хці вас цю за бра на.
Ко рак — за ку пор ка для бу тэ лек і 

ін шай па доб най па су ды.
Ан тось у ход пус ціў да ло ні 
І кор кі спрыт на вы бі вае —
Так, што здзіў лен не вы клі кае.
Не ба ра �ка — ча ла век, які вы клі кае 

спа чу ван не, жаль.
Па ста рэ еш, не ба ра ка, 
Дзеў кі ўсе зра куц ца, 
А ты бу дзеш, як са ба ка, 
Ту ляц ца і гнуц ца.
Ба сэ �т ля — бе ла рус кі смыч ко вы 

му зыч ны ін стру мент.
Грай на скрып цы, сля пень, 
На ба сэт лі, ава дзень!
Ле ман та �р — бук вар. Уста рэ лае 

сло ва. «Бе ла рус кі ле ман тар, або 
Пер шая на ву ка чы тан ня» — та кую 
наз ву меў пер шы бе ла рус кі бук вар, 
вы да дзе ны ў 1906 го дзе ў Санкт-Пе-
цяр бур гу.

Ві ляць хвас том — хіт ра ваць, кры-
ва душ ні чаць, да бі вац ца чы ёй-не будзь 
пры хіль нас ці. Па-рус ку ска жуць — 
«ло мать шап ку». «Змя ніў ся і вы гляд 
іх хлёст кі, слух мя на ві ля юць хвас том, 
япон скай ча ка ю чы кост кі, пад бед-
ным манч жур скім ста лом» (Ар кадзь 
Ку ля шоў). Да гэ та га фра зе а ла гіз ма 
ма ец ца шмат сі но ні маў: на стаў ляць 
аку ля ры, лі заць бо ты, слац ца ліс там, 
за мыль ваць во чы, за праў ляць ара па, 
рас сы пац ца ма кам і ін шыя.

З рук вон — вель мі дрэн ны, ні я кі, 
ні к чор ту, ка ту пад хвост. Па-рус-
ку — «ку рам на смех». «Ледзь морж 
пры поўз на зад і — плюх! — у мо ра. 
Ад леж ваў ся, бя дак, ня ма ла дзён. 
Ка хан не атры ма ла ся — з рук вон!» 
(Ула дзі мір Кор бан).

Чар го выя вы пус кі тэ ле вік та ры ны 
гля дзі це ў эфі ры «Бе ла русь 3» кож-
ную су бо ту ў 11.10–11.25.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.


