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Ponownie proponujemy Państwu zabawę w
tłumacza. Podany poniżej tekst w języku rosyjskim
należy  przetłumaczyć na język polski. Dla autorów
najlepszych prac przewidziane są atrakcyjne
nagrody książkowe ufundowane przez grono
przyjaciół redakcji ‘Głosu znad Pregoły’.

Przetłumaczony tekst prosimy przesyłać na adres
redakcji:
Ul. B. Chmielnickiego 46 – 6, 236 039 Kaliningrad
lub pocztą e-mail: kaz@lavr.koenig.ru,
lavrik2009@hotmail.com.
        N A G R O D Y    C Z E K A J Ą !

Ýêñïåðèìåíò
Èòàëüÿíåö Ýíðèêî äè Ïîìïåî, íàõîäÿñü â Ãåðìàíèè, ðåøèë ïðîâåðèòü çíàíèÿ ïî

èñòîðèè íåìåöêèõ ïî÷òîâûõ ðàáîòíèêîâ. Ñ ýòîé öåëüþ îí ïîñëàë â ðàçíûå ãîðîäà 30
ïèñåì â àäðåñà ëþäåé, ÷üè èìåíà çàïèñàíû â èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà êðóïíûìè áóêâàìè.
Êàêîâû æå ðåçóëüòàòû ýòîé ñâîåîáðàçíîé àíêåòû?

Ïèñüìî, îòïðàâëåííîå íà èìÿ àñòðîíîìà Êåïëåðà (1571-1630), âåðíóëîñü èç
Ðåãåíñáóðãà ñî øòåìïåëåì: „Óêàæèòå óëèöó è íîìåð äîìà». Íà êîíâåðòå ïèñüìà,
ïîñëàííîãî Ã¸òå (1749-1832) âî Ôðàíêôóðò-íà-Ìàéíå, ïî÷òîâûé ñëóæàùèé íàïèñàë:
„Àäðåñàò óìåð». Íà ïèñüìå Ôðèäðèõó Øèëëåðó (1759-1805) ñòîÿëî: „Ïî÷òîâîìó
îòäåëåíèþ N 7142 ãîðîäà Ìàðáàõà àäðåñàò íåèçâåñòåí». Ïî÷òîâîå îòäåëåíèå N 3340
ãîðîäà Âîëüôåíáþòòåëÿ òùåòíî ïûòàëîñü „ðàçûñêàòü àäðåñàòà» è âåðíóëî ïèñüìî ñ
ïðèìå÷àíèåì, ÷òî â áóäóùåì ñëåäóåò óêàçûâàòü óëèöó è íîìåð äîìà àäðåñàòà. È òîëüêî
íà îäíîì ïèñüìå, ïîñëàííîì â Ãàìáóðã íà èìÿ Áðàìñà, áûëî íàïèñàíî: „Áðàìñ, 1833-
1897. Æèë â Âåíå, à íå â Ãàìáóðãå».

 

Młody kompozytor Dymitr
Szostakowicz przynosi swojemu
profesorowi Głazunowowi do oceny
I Symfonię i nieśmiało mówi:
- Chciałbym uprzedzić pana
profesora, że temat trzeciej części
podobny jest trochę do Rimskiego-
Korsakowa.
- No to chwała Bogu, że w ogóle jest
do czegoś podobny - odparł
Głazunow.

Beethoven wstąpił kiedyś do
restauracji i usiadł przy stoliku
zamyślony, nie zwracając uwagi na
kelnera, który podchodził kilka razy,
żeby przyjąć zamówienie. Po
godzinie kompozytor woła kelnera i
pyta:
- Ile płacę?
- Pan dotychczas jeszcze niczego
nie zamówił, właśnie chciałbym się
spytać, czym mogę służyć?
- A przynieś pan, co chcesz, i daj mi
święty spokój.

Karol Darwin został kiedyś
zaproszony na obiad. Przy stole
jego sąsiadką była piękna młoda
dama.
- Panie Darwin - zwróciła się do
niego dama - pan twierdzi, że
człowiek pochodzi od małpy. Czy to
mnie również dotyczy?
- Oczywiście - odpowiedział uczony
- lecz pani nie pochodzi od zwykłej
małpy, ale od czarującej.
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