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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 5.47 20.29 14.42
Вi цебск — 5.33 20.23 14.50
Ма гi лёў — 5.37 20.20 14.43
Го мель — 5.38 20.12 14.34
Гродна — 6.02 20.44 14.42
Брэст    — 6.07 20.40 14.33

Iмянiны
Пр. Марыі, Васіля, Давыда, Івана. 
К. Марка, Яраслава.

Месяц
Апошняя квадра 22 красавіка. 
Месяц у сузор’і Рыбаў. 
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1792 год — на Грэў скай пло шчы ў Па ры жы ўпер шы ню вы ка рыс-
та лі гіль я ці ну. Яе пер шай ах вя рай стаў раз бой нік Ні ко ла 

Пе лець ер. Ма шы на ўсім спа да ба ла ся, і не ўза ба ве, у ча сы рэ ва лю цый-
на га тэ ро ру, яна за пра ца ва ла на поў ную ма гут насць. Шы ро ка рас паў-
сю джа на па мыл ка, быц цам гэ тую пры ла ду па ка ран ня вы най шаў ле кар 
і дэ пу тат Гі я тэн. На са мой спра ве яна бы ла вя до ма яшчэ ў XV ста год дзі 
ў Іта ліі і Шат лан дыі, а з 1632 го да ста ла вы ка рыс тоў вац ца ў Фран цыі. 
Праў да, у тыя ча сы фран цу зы на зы ва лі яе «лу і зет» (ці «лу і зон») — па 
іме ні яе кан струк та ра, хі рур га Ан ту а на Луі. Ён, вы ка рыс тоў ва ю чы 
тру пы з мор гаў, во пыт ным шля хам уста на віў, што для га ран та ва на га 
ад дзя лен ня га ла вы ад це ла ад ным уда рам па тра бу ец ца, каб нож ва гой 
со рак кі ла гра маў упаў з вы шы ні два мет ры. Што ж ты чыц ца Гі я тэ на, 
то ён уся го толь кі пра па на ваў гэ тую пры ла ду як най больш гу ман ную 
для па ка ран ня, па коль кі яна за бі вае ім гнен на. Пры гэ тым док тар быў 
ка тэ га рыч на су праць та го, каб ма шы на на зы ва ла ся яго іме нем. Дзе ці 
Гі я тэ на пас ля смер ці баць кі па спя ша лі ся змя ніць ра да вое проз ві шча, 
якое ста ла сум на зна ка мі тым. Ужы ван не гіль я ці ны для абез га лоў лі-
ван ня зла чын цаў бы ло за ба ро не на толь кі ў 1981 го дзе, ка лі ў Фран цыі 
ад мя ні лі смя рот нае па ка ран не.

1934 год — 80 га доў та му на ра дзіў ся Сяр гей Ва сіль е віч Шчар-
ба коў, бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не ма тэ ры я лаз наў ства і ма-

шы на бу да ван ня, док тар тэх ніч ных на вук (1983), пра фе сар (1988). 
Пра ца ваў у Бе ла рус кім ін сты ту це ін жы не раў чы гу нач на га транс пар ту, 
у Ін сты ту це ме ха ні кі ме та ла па лі мер ных сіс тэм АН Бе ла ру сі (з 1965 г. 
за гад чык ла ба ра то рыі, з 1970-га — на мес нік ды рэк та ра і ад на ча со ва 
на чаль нік КБ з до след най вы твор час цю), у Бе ла рус кім уні вер сі тэ це 
транс пар ту. Аў тар на ву ко вых прац па тэх на ло гіі па лі ме раў. Лаў рэ ат 
Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі (1972).

1945 год — ад бы ла ся гіс-
та рыч ная су стрэ ча 

са вец кіх і аме ры кан скіх войск на 
Эль бе. У вы ні ку су стрэ чы вой-
скаў са юз ні каў рэшт кі ўзбро е ных 
сіл фа шысц кай Гер ма ніі бы лі 
рас ко ла ты на дзве част кі — паў-
ноч ную і паў днё вую. На на ступ ны 
дзень, 26 кра са ві ка, ка ман дзі ры 
69-й ды ві зіі ар міі ЗША і 58-й гвар-
дзей скай ды ві зіі Чыр во най Ар міі 
су стрэ лі ся ў Тар гау. Ме на ві та та ды быў зроб ле ны фо та зды мак лей тэ-
нан таў Ро берт са на і Сіль ваш кі, якія па ціс ка лі адзін ад на му ру кі. Гіс та-
рыч ны по ціск рук на Эль бе стаў ад ным з са мых яр кіх сім ва лаў ба я во га 
бра тэр ства дзвюх кра ін. Паз ней на мес цы гіс та рыч най су стрэ чы быў 
уста ноў ле ны ме ма ры яль ны знак.
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Яны ва-
л о  д а  ю ц ь 
у н і  к а л ь  н а й 
здоль нас цю 
ра біць пры-
кмет най сваю 
пры сут насць 
— дзе б гэ та 
ні бы ло, на іх 

заў сё ды звяр та юць ува гу. У 
ра бо це іх вы лу чае ды на мізм, 
іх ці ка віць перш за ўсё спра ва, 
дзея. Сі ла гэ тых лю дзей — у 
пе ра ка на нас ці іх до ка заў. Яны 
мо гуць быць праз мер на рэз кі мі 
і пра ма лі ней ны мі. У аса біс тых 
ад но сі нах ім не аб ход на кант ра-
ля ваць свой ха рак тар, не пры-
гня таць дзя цей або парт нё раў 
па жыц ці. На ро джа ныя ў гэ ты 
дзень — ма гут ныя праг ма ты кі 
і рэа ліс ты, ста вяц ца з па гар дай 
да вы хва ляк і бал ба ту ноў, ста-
вяць кар' е ру вы шэй за сям'ю і 
сяб роў, якіх вы бі ра юць вель мі 
ста ран на, як і ад на дум цаў.

Ад куль пя лёст каў 
бе лы рой?

Мо з не ба, 
дзе жы вуць аб ло кі,

Ці з тых за вей, 
што ў шлях да лё кі

Пай шлі мі ну лаю зі мой.
Ад куль пя лёст каў 

ка ра год?
Мо з бе лых кры лаў, 

што над ха тай
Зноў ахі на юць 

пту ша ня таў
І зы чаць лю ду 

шчас ны год.
Як мі лы сэр цу гэ ты час,
Ка лі між не бам 

і зям лёю
Пя лёст кі — 

вес на выя мроі —
Лу на ю чы ві та юць нас!

ПА ГА РЫ ЗАН ТА ЛІ: 1. Тое, што і та ліс ман; 
у ста ра жыт ным Егіп це яго вы раб ля лі з яш мы, 
бе ры ла, зо ла та і се раб ра, а ў Бе ла ру сі ... бы лі з 
бурш ты ну, жа ле за і на ват з зо ла та. 2. Не вя лі кі 
му зыч ны твор хут ка га тэм пу. 8. Пры род ная мі не-
раль ная фар ба. 9. ... Ма на ма ха. Цар скі га лаў ны 
ўбор, сім вал-ка ро на са ма дзяр жаўя Ра сіі, упры-
го жа ны вя лі кай коль кас цю са ма цве таў; за хоў-
ва ец ца ў Маск ве, у Збро е вым па ла цы. 11. Карл 
... . Вя до мы юве лір, які на за каз ім пе ра та ра Ра сіі 
Аляк санд ра ІІІ вы ра біў для яго жон кі ве лі код-
нае яй ка з чыс та га зо ла та. 12. Раз мер ка валь ны 
злуч нік. 13. Сы рое, ха лод нае на двор'е. 15. На-
хіл га ла вы ў знак пры ві тан ня, зго ды. 16. ..., або 
ча ра дзей ства; у ся рэд ня веч най Еў ро пе ве ры лі, 
што ... раз га няе медзь. 17. Буй ны дра пеж нік ся-
мей ства ка ці ных. 20. Дзяр жаў нае кі ра ван не; у 
ста ра жыт ным Кі таі сім ва лам ... лі чыў ся ка мень 
ко ле ру не ба — ла зу рыт, якім чы ноў ні кі-ман да-
ры ны ўпры гож ва лі свае га лаў ныя ўбо ры. 21. Тоў-
стая дош ка (разм.). 22. Вя ліз ны пі тон з «Кні га 
Джунг лей» Р. Кіп лін га. 23. Пра дукт акіс лен ня 
на па верх ні ста лі і не ка то рых ін шых спла ваў. 
26.  «Ра нак — зя лё ны, а ... — чыр во ны». Пры-
каз ка пра каш тоў ны ка мень алек санд рыт, які 
на пра ця гу су так, у за леж нас ці ад асвят лен ня, 
мя няе свой ко лер. 28. Цвёр ды, са сла я мі роз-
най афар боў кі мі не рал, які, як лі чаць, па ляп шае 
зрок. 29. Столь кі на чэй, па вод ле ле ген ды, па ві-
нен пра ля жаць пад Ме ся цам рэд кі ў пры ро дзе 
мі не рал лун ны ка мень, каб ува браць у ся бе ўсю 
энер гію гэ тай пла не ты. 30. Стан і па чуц цё поў най 

за да во ле нас ці; у пе ра кла дзе з пер сід скай мо вы 
сло ва ... азна чае бі ру за — каш тоў ны ка мень.

ПА ВЕР ТЫ КА ЛІ: 1. У грэ час кай мі фа ло гіі ... 
— ежа ба гоў, якая пад трым лі вае веч ную ма ла-
досць; па вод ле ле ген ды, алім пій скія ба гі пі лі яе 
толь кі з куб каў, вы раб ле ных з гор на га хрус та лю. 
3. Вуз кі ша лік на шыю. 4. Гук, які ўтва ра ец ца пры 
трэн ні. 5. Па вод ле ста ра жыт на грэ час кай мі фа ло-
гіі ... — жан чы ны-во і ны, якія лю бі лі ўпры гож ваць 
ся бе зя лё ны мі ка мень чы ка мі — са ма цве там ама-
за ні там. 6. ... жы вёл; па вод ле ле ген ды, яе мог 
ра зу мець той, хто п'е з ма ла хі та вай ча шы. 7. Сцэ-
на або эпі зод з кі на філь ма. 10. Наз ва мі фіч най 
паўд нё ва а ме ры кан скай кра і ны, поў най зо ла там і 
каш тоў ны мі ка мя ня мі. 12. Каш тоў ны ка мень зе ле-
на ва та-бла кіт на га ко ле ру, які, па вод ле пад ан ня, 
аба ра няе ма ра коў у пла ван ні. 14. Жа лез ная ма са, 
з якой пры да па мо зе роз ных апра цо вак атрым-
лі ва ец ца крыч нае жа ле за або сталь. 15.  ..., або 
кроп ля даж джу; па вод ле ста ра жыт на ін дый скай 
ле ген ды, ... за сты ла ў ра ка ві не ма люс ка і пе ра-
тва ры ла ся ў жэм чуг. 18. Мі не рал, ка лі е вая слю да, 
які не ка лі вы ка рыс тоў ваў ся ў якас ці акон на га 
шкла; ця пер ... вы ка рыс тоў ва ец ца ў элект ра- і 
ра дыё элект ро ні цы. 19. Стан, ка лі ча ла век ро біц ца 
п'я ным; лі чы ла ся, што ад ... за сце ра гае аме тыст 
(у пе ра кла дзе з грэ час кай мо вы азна чае «не-
пі ту шчы»). 23. Во бад, які на бі ва ец ца на боч ку, 
ка душ ку. 24. Мі не рал, ула даль ні кі яко га, па вод-
ле па вер' яў, мо гуць ва ло даць да рам пра роц тва. 
25. Во кіс на трыю. 27. Згуб ле нае зо ла та мож на 
знай сці, згуб ле ны ... — ні ко лі (прык.).

Пер шае пра ві ла пры бі ран ня ў ква тэ-
ры: спа чат ку аба вяз ко ва па бе гаць за 
ка том з уклю ча ным пы ла со сам. 

— Гэй, ша ноў ны, што вы тут ро бі це?
— Ча каю са ма лёт.
— Які яшчэ са ма лёт у ма ёй ша фе?!
— Са ма лёт, на якім вы па ля ці це сён ня 

ў ка ман дзі роў ку.

Я за ўва жы ла, што, ка лі не ес ці хлеб, 
цу кар, тлус тае мя са, не піць пі ва з ры-
бай — твар ста но віц ца ху дзей шым, але 
больш сум ным.

Зва нок у юры дыч ную кан суль та-
цыю: 

— Ска жы це, ка лі лас ка, ка лі мой муж 
сы хо дзіць ад мя не па ўлас ным жа дан ні, ці 
па ві нен ён ад пра ца ваць ме сяц?

ЦЯЖ КАЯ ФОР МУ ЛА
Вы шэй шую аду ка цыю я 

атрым лі ваў у сце нах Усе са юз-
на га за воч на га по лі тэх ніч на га 
ін сты ту та. Нех та з дас ціп ных 
мо жа ска заць «за вуш на га», бо 
там, маў ляў, сту дэн таў за ву шы 
цяг нуць. Мо жа, не дзе гэ та і так 
(асаб лі ва — ця пер, ка лі плат нік-
за воч нік ні бы тая ку ры ца, што ня-
се за ла тыя яй кі), але ж не ў нас, 
бо нас (пры нам сі, та ды) на іс пы-
тах па ўсёй стро гас ці пы та лі.

Дык вось. Лі ча ныя хві лі ны за-
ста юц ца да эк за ме ну па фі зі цы, 
а я ні як не за пом ню фор му лу — 
толь кі ад ну. І пры гэ тым дак лад-
на ве даю, што ў ад па вед нас ці 
з так зва ным за ко нам под лас ці 
ме на ві та яна мо жа тра піц ца ў бі-
ле це.

Што ра біць? Ну, вя до ма ж 
— на пі саць яе на да ло ні. А да-
лей...

За хо джу я на эк за мен, цяг ну 
бі лет. З па лёг кай уз ды хаю, уба-
чыў шы, што зла шчас най фор му-
лы там ня ма... Ад каз ваю на па-
трэб ныя пы тан ні, па спя хо ва ра-
шаю за дач ку. Але эк за ме на тар цы 
гэ та га ма ла. Яна про сіць мя не... 
на зваць тую фор му лу. З усёй сі лы 
на пруж ваю па мяць... Мар на!

— Не муч це ся, — усмі ха ец ца 
рап там вы клад чы ца, — яна ж у 
вас на ру цэ на пі са на. Мо жа це 
па гля дзець... І, ка лі лас ка, рас-
тлу мач це мне, што азна ча юць 
ве лі чы ні, якія ў яе ўва хо дзяць.

Ка мень з ду шы, бо гэ та ж зу-
сім не цяж ка!

Так што ад зна ку на тым эк за-
ме не я атры маў доб рую і, вя до-
ма, па пра ве, бо ў фі зі цы га лоў-
нае не ме ха ніч нае за па мі нан не 
фор мул, а іх ра зу мен не.

Мі ка лай Ста рых, г. Го мель.

МЫ З ТА МА РАЙ...
Пят ро — ве ся лун, гар ма ніст, 

муж чы на ў поў ным роск ві це сіл 
(бо дзе яны ця пер, тыя муж чы-
ны?) — ча ла ве кам быў па ва-

жа ным... Яшчэ і за тое, што не 
цу раў ся ні я кай жа но чай ра бо ты. 
Мог, на прык лад (і ве даў як!) квах-
ту ху на яй кі па са дзіць, ры жы каў 
з груз доч ка мі на зі му на са ліць, 
умеў з агур коў на сен не са браць 
так, што кож ная «ло дач ка» ў яго 
ўзы хо дзі ла...

А вось пра Та ма ру, жон ку яго, 
у акру зе ледзь не анек до ты ха-
дзі лі. Ба я лі, пры нам сі, што яна 
— та кая флег ма, та кая спа кай-
няч ка — сваю ж лаз ню ту шыць 
не пай шла, па куль па тэ ле ві за ры 
кі но не да гля дзе ла!

І не ска заць жа, каб дур ні цай 
бы ла, не ска заць, каб гуль тай-
кай! Неш та ра бі ла — і ў ха це, і 
па гас па дар цы. Мо жа, прос та ёй 
до све ду бра ка ва ла? Ці, як той 
ка заў, ру кі не ад туль рас лі?

Ка ра цей — не як на прад вес ні 
мяс цо вы фер мер узяў ся па ра сят 
пра да ваць: усе ў яго куп ля лі. Ра-
зам з усі мі і Пят ро пад аў ся — да-
до му па рсюч ка пры нёс. Да рэ чы, 
не ма лень ка га ўжо. У хле вуш ку 
вы пус ціў, жон ку па клі каў. Ра зам 
яны па гля дзе лі, па лю ба ва лі ся, ра-
зам па ма ры лі, як пад га ду юць, як 
зі мой за ко люць, як на со ляць саль-
ца свай го, як каў бас на ро бяць...

Та кім чы нам, гас па ды ня ўзя-
ла ся кар міць тое свін чо, га да-
ваць. Адзін дзень у яе ў кло па тах 
прай шоў, дру гі — ві шчыць га да-
ва нец, мож на ска заць, хлеў чык 
раз но сіць.

— Ней кае ня гег лае па ра ся 
май му Пят ру пад су ну лі, — раз-
ва жа е ля студ ні Та ма ра. — Хво-
рае, ві даць. Не ве даю, што ра-
біць.

Ба бы ёй:
— А ці есць жа?
— Есць! Я яму ў мі сач ку на-

лью, за ня су, то ўраз апра стае!..
Па смя я лі ся жан кі! По тым па-

тлу ма чы лі ка бе це, што трэ ба 
ра біць, каб тое ча ка нае саль ца 
на па ра ся ці рас ло. І што вы ду-
ма е це? Хві лін праз двац цаць па-
ці шэ ла на пад вор ку — пе ра стаў 
пі шчаць той «хво ры» па рсю чок. 
А да лей — ад жыў, па ве ся леў, 

хвос цік як той свяр дзё ла чак стаў 
за ві вац ца.

Так што блі жэй да Ка ляд у 
Та ма ры ўжо лад ны па рсюк у 
хле вуш ку ста яў. «Яму, як вы-
свят ля ец ца, ад ной мі сач кі ва ры-
ва ма ла бы ло», — здзіў ля ла ся 
гас па ды ня.

Што му жык яе? Ды на лёс, як 
ні дзіў на, ні ко лі не скар дзіў ся, на 
жон ку не зла ваў — ні та ды, ка лі 
па рсю чок га лод ны пі шчаў, ні та-
ды, ка лі лаз ня зга рэ ла...

Му сіць, праў ду лю дзі ка жуць: 
не лю біў — за біў бы, а лю біш... І 
ўсё да ру еш.

Т. Ра ма на ва, г. На ва по лацк.

БЫ ЛО, НЕ БЫ ЛО...
У тую бу даў ні чую бры га ду 

лю дзі як на пад бор сыш лі ся: 
друж ныя ўсе, вя сё лыя. Для та-
кіх дзень без жар таў — што абед 
без со лі...

Пра ца ва ла тут і па ра ма ла дых 
су жэн цаў — Аню та з Валодзем. 
Яна па сло ва ў кі шэнь не лез ла, 
на жар ты не крыў да ва ла, ды і са-
ма бы ла ама тар кай па шут ка ваць... 
А вось муж яе тро хі ін шы: у тым 
сэн се, што сам па смя яц ца лю біў, 
але ж, каб нех та ды, крый Бо жа, 
з яго...

Дык вось. Ідзе не як тая Аню-
та з абе ду (па луд на ваць ча сам 
да моў ха дзі лі). Ідзе ад на, борз-
дзень ка, на строй, мож на ска-
заць, вы дат ны...

— Му сіць, неш та смач нае з'е-
ла? — ці ка віц ца адзін з су пра-
цоў ні каў.

Не па спе ла ад ка заць, дру гі 
свае «тры гро шы» ўты кае:

— А мо жа, у абед што бы ло? 
— пы та ец ца. — Ну пры знай ся, 
дзеў ка.

Тая з фор сам:
— Ну вя до ма ж, бы ло!..
Ад ка за ла, ка ра цей, ды пай-

шла. А на да ро зе як раз яе муж 
з'я віў ся. Хлоп цы пе ра міг ну лі ся і 
да яго: маў ляў, бы ло дык бы ло, 
але ж ска жы нам як?

— Што? — не сця міў той.
— Ну, тое са мае... Аню та ж 

па хва лі ла ся!
— Ды не мо жа быць! — не па-

ве рыў ву шам му жык. — Знай шла 
чым хва ліц ца!.. Во якая га ла ва! 
Во які ў ба бы ро зум...

Тыд ні два пас ля гэ та га ён маў-
чаў. А му жы кі з бры га ды не ве да-
лі, што і ду маць: ён крыў да ваў на 
жон ку за тое, што пры зна ла ся? 
Ці, мо жа, за тое, што... схлу сі ла?

Лю боў Чыг ры на ва,
в. За ба лац це, Ві лей скі ра ён.

У СТРА ХУ ВО ЧЫ 
ВЯ ЛІ КІЯ

...Му сіць, у кож на га ў па мя ці 
яго пер шы клас, пер шае ка хан-
не, пер шы па ца лу нак... Я — ні-
ко лі не за бу ду ся сваю пер шую 
па езд ку за мя жу, у Бал га рыю.

Нам з жон кай бы ло та ды па 
23, на ша му пер шын цу — два з 
па ло вай. Ту ды пры ля це лі на са-
ма лё це, за ся лі лі ся ў гас ці ні цу. 
Да гэ туль пе рад ва чы ма від з бал-
ко на: сё мы па верх у нас, а пад ім, 
мож на ска заць, мо ра.

І з су се дзя мі та ды па шчас-
ці ла. Яны пры ля це лі з Маск вы, 
бы лі тро хі ста рэй шыя за нас, але 
так са ма з хлоп чы кам. Так што 
ўсе на ступ ныя дні мы ўжо ра зам 
сне да лі, ра зам ха дзі лі на пляж, 
а по тым, ка лі пры гра ва ла сон ца, 
па чы на лі «пач ка вац ца»: жон кі, як 
пра ві ла, іш лі на ры нак аль бо па 
кра мах, мы з тым маск ві чом маг-
лі ў гэ ты час па ся дзець у ней кай 
ву ліч най ка вяр ні — вы піць пі ва, 
па гля дзець фут бол, па гу ляць у 
шах ма ты, з'ес ці ма ро зі ва... Што 
да дзя цей, то яны ў за леж нас ці 
ад на строю — пры мы ка лі аль бо 
да «дзяў чат», аль бо да нас... І ўсё 
бы ло доб ра, але ж, як во дзіц ца, 
да па ры.

У той дзень маск ві чы пай шлі 
куп ляць са бе ску ра ныя аб но вы. 
Яны за га дзя неш та на ме ра лі, так 
што за ста ва ла ся (па іх сло вах) 
дра бя за: кан чат ко ва вы зна чыц-
ца ды апла ціць.

Маю жон ку яны бра лі за 
да рад цу. Я з дзець мі ішоў на 
пляж.

Час там цяг нуў ся ну прос та 
вя роў кай: я неш та спра ба ваў 
чы таць, гля дзеў, як хлоп цы бу-
ду юць крэ пасць, як па вод даль 
ту тэй шыя му жы кі ву дзяць ры бу... 
Пры пя ка ла сон ца — стра шэн на 
ха це ла ся ў ва ду. А та му, па кі нуў-
шы свай го ма ло га на амаль вя-
лі ка га (сы ну маск ві чоў бы ло 11), 
я па лез асвя жыц ца.

Мо ра бы ло вель мі спа кой нае і 
(ка нец мая) до сыць пра ха лод нае. 
Але ж як па мне, дык па пла ваць 
у та кім — ад но за да валь нен не, 
пад час яко га, да рэ чы (і ці вам 
ка заць?) не як не іс нуе ні ча су, ні 
ад лег лас ці...

Я па плыў... І на ўрад бы яшчэ 
спы ніў ся, ка лі б...

На пе ра дзе неш та — жы вое, 
ру хо мае? Паў круг лае... Ага: гэ-
та спі ны! Чые? Ну вя до ма ж... 
акул?!

Ад жа ху і тут жа, на мес цы, я 
га то вы быў ута піц ца, але зза ду ў 
мя не, на пус тым, мож на ска заць, 
бе ра зе за ста лі ся дзе ці. Та му я 
раз вяр нуў ся і што бы ло ду ху па-
плыў на зад.

Бе раг быў да лё ка. На пэў на, 
ад гэ та га мне зда ло ся, што дзе ці 
(і за ба ра няў жа!..) так са ма ў ва-
дзе, а зна чыць, у не бяс пе цы, бо 
аку лы, на пэў на ж, плы вуць сле-
дам за мною?

Тут жа ўспом ніў ся ней кі 
фільм-«жу дас цік», у якім гэ тыя 
дра пеж ні цы, на па ўшы на лю-
дзей, аб гры за лі ім ка неч нас ці  — 
ру кі, но гі...

Каб па зба віць іх лёг кай зда-
бы чы, я на ма цаў на га мі дно — 
па спра ба ваў бег чы. Гэ та бы ло 
ця жэй і, га лоў нае, ма руд ней. А 
яшчэ горш — аку лы, бліз касць 
якіх я «ад чу ваў спін ным моз-
гам», маг лі гры за нуць за штось 
ін шае... Дык ня хай ужо лепш за 
но гі... Ка лі да го няць...

— Ра туй це! — не ма пра сіў я, 
хоць і ра зу меў, што з та кой ад-
лег лас ці ры ба кі мя не на ўрад ці 
па чу юць. Та ды я стаў кры чаць 
дзе цям, каб вы лез лі з ва ды. А 
сам...

Ні ко лі ў жыц ці я не плыў хут-
чэй...

Бе раг, як зда ва ла ся, быў ужо 
бліз ка. Дзе ці, дзя ка ваць Бо гу, не 
ў ва дзе. Да іх, па чуў шы мой ля-
мант, па ды шлі ры ба кі.

— Там... дзве ак-ку-улы! — за-
іка ю чы ся, пра кры чаў ім я.

— Та тач ка, глянь,— па каз ваў 
руч кай ма лы. — Там два... дэль-
фі ны! Ну глянь!

Прый шло ся стаць на но гі і 
азір нуц ца: па вод даль ад бе ра-
га, там, дзе я толь кі што быў, то 
вы тыр ка лі ся, то ха ва лі ся ў ва дзе 
дзве шы ро кія спі ны. Ад куль мне 
бы ло ве даць, чые яны?

А дзе ці, з «па да чы» ры ба коў, 
дык на ват ма мам іх па ка за лі... І 
по тым рас ка за лі, як я бег па ва-
дзе, «аки по су ху», як плыў і кры-
чаў: «Ра туй це!..»

Што ці ка ва, по тым усе 16 
дзён на мо ры мы па ста ян на 
ўзі ра лі ся ў да ля чынь: ха це лі 
(асаб лі ва дзе ці) яшчэ раз уба-
чыць дэль фі наў... Але больш 
яны не па ка за лі ся! Пры чым ні 
ра зу! Маск ві чы ска за лі, што гэ-
та ўсё з-за мя не, што гэ та я іх 
так на па ло хаў...

Т. А, г. Мінск.
Руб ры ку вя дзе 

Ва лян ці на ДОЎ НАР.

МІ ФЫ І ЛЕ ГЕН ДЫ 
ПРА СА МА ЦВЕ ТЫ

Па га ры зан та лі: 1. Аму лет. 2. Скер ца. 8. Ох ра. 
9. Шап ка. 11. Фа бер жэ. 12. Або. 13. Золь. 15. Кі вок. 
16. Ча ры. 17. Пу ма. 20. Ула да. 21. Ды ля. 22. Каа. 
23. Ака лі на. 26. Ве чар. 28. Агат. 29. Ты ся ча. 30. Шчас це.

Па вер ты ка лі: 1. Амб ро зія. 3. Каш нэ. 4. Рып. 
5. Ама зон кі. 6. Мо ва. 7. Кадр. 10. Эль да ра да.
12. Аква ма рын. 14. Кры ца. 15. Кап ля. 18. Мус ка віт.
19. Ап'я нен не. 23. Аб руч. 24. Апал. 25. Натр. 27. Час.

АД КА ЗЫ НА КРЫ ЖА ВАН КУ
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Га на ро вае зван не «Ча ла век го да» Брэсц кай воб лас ці — гэ та цу-
доў на! З та кой ура чыс тай па дзе яй пад сця гам Пер ша мая він шу ем 

стар шы ню Бе ла ру скага аг ра пра мыс ло ва га са ю за 
Аляк сея Сця па на ві ча СКА КУ НА. 

За ста вай це ся Ча ла ве кам з вя лі кай лі та ры не толь кі ад на го 
го да, а ўся го жыц ця. Жа да ем Вам моц на га зда роўя ды шчод ра-
га даў га лец ця!

З па ва гай, ка лек тыў ААТ «Брэсц кае ма ро жа нае».
УНП 290298676.

Він шу ем з пры сва ен нем га на ро ва га зван ня «Ча ла век го да» 
стар шы ню Бе ла рус ка га аг ра пра мыс ло ва га са ю за (Бе лАС) 
Аляк сея Сця па на ві ча СКА КУ НА, а так са ма зы чым яму 

па больш вяс но ва га со ней ка ды кве так.
Ня хай сё лет ні год па ра дуе ўсіх нас яшчэ больш 

важ кім ура джа ем!
З па ва гай, Аляк сандр Ля вонць е віч АНД РЫ Е ВІЧ, стар-

шы ня Пін ска га рай аг рап рам са ю за, 
ад імя кі раў ні коў сель гас прад пры ем стваў 

Пін ска га ра ё на.

Рэдакцыйна-выдавецкай установе «Выдавецкі дом «Звязда» 
на пастаянную працу патрабуецца ВЯРСТАЛЬШЧЫК. 

Сацыяльны пакет. Звяртацца па тэлефонах: 
(017) 284-66-73, 284-97-09 Таццяна Мікалаеўна.
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