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РА НА Ў РАЙ
Што ні ка жы, а ў вёс цы ці ка вей 

жы вец ца. Усе тут адзін ад на го ве-

да юць, ві та юц ца. Не тое, што ў го-

ра дзе: там дзве ры ў дзве ры ча сам 

жы вуць, і ні та бе «Да бры дзень», ні 

по тым «Бы вай».

У Ва дзі ма з Пят ром — ка рэн ных 

га ра джан — усё бы ло іна чай: сяб ра-

ва лі яны з дзя цін ства, не цу ра лі ся су-

стрэч і ў да рос лым жыц ці. Лю бі лі па-

ся дзець то ў ка фэ (ка лі гро шы бы лі), 

то за сто лі кам ля пад'ез да, вы піць па 

гра муль цы-дру гой, але ж, як пра ві ла, 

у буд ныя дні, бо ў вы хад ныя...

У Ва дзі ма дру гі год як з'я ві ла ся 

да ча, та му кож ную су бо ту ён імк нуў-

ся ту ды. Ад ной чы за пра сіў і сяб ра — 

ад па чыць, а за ад но — да па маг чы, 

ка лі той не су праць.

— А ча му б і не? Трэ ба — зна чыць, 

трэ ба, — па га дзіў ся Пят ро. — Не ўсё ж 

ба кі на ка на пе ад леж ваць.

Ка ра цей, у су бо ту а па ло ве шос-

тай ра ні цы ён ужо ста яў у два ры ка-

ля зна ё май ма шы ны. У хут кім ча се 

ту ды ж прый шоў Ва дзім са сва ёй 

жон кай, і яны па еха лі.

На ле ці шчы, на све жым па вет-

ры ды за ра бо тай дзень у муж чын 

пра ля цеў не за ўваж на. Удвух яны 

пад ла та лі дах (ад на му там зу сім ня-

зруч на бы ло б), па фар ба ва лі плот. 

Ча су ха пі ла на ват на тое, каб па ле-

се прай сці ся ў бок са жал кі, каб тро-

хі па плю хац ца там у пра ха лод най 

ва дзі цы.

Па куль яны гэ та ра бі лі, гас па-

ды ня са бра ла вя чэ ру, па клі ка ла за 

шчод ры стол.

...За ся дзе лі ся за ім сяб ры: не-

ш та елі-пі лі, ус па мі на лі мі ну лае, на-

ват за спя ва лі пад ра ні цу...

Што да лей бы ло, Пят ро не па мя-

таў, бо за снуў там жа, у аль тан цы 

за ста лом.

Гас па ды ня ха це ла па бу дзіць яго, 

за вес ці не як у ха ту, але по тым пе ра-

ду ма ла: но чы ста я лі цёп лыя, лаў ка ў 

аль тан цы шы ро кая і на ват з мат ра-

цам... За ста ва ла ся пры нес ці па душ ку 

ды звер ху на кі нуць лёг кую коў дру.

Пра чнуў ся Ва дзім ад пя шчот ных 

«па ца лун каў» вет ру, ад вя сё лай га-

ма ны пту шак. А во чы прад раў і «па-

мёр» ад здзіў лен ня: со неч ныя пром-

ні пра бі ва лі ліс то ту дрэў, на тра ве,

на мо ры кветак (як во кам кі нуць!) 

зі ха це лі вя сёл кі.

— Дзе я!? — у са мо га ся бе спы-

таў Пят ро. — Ня ўжо ў раі? Ні ча гут кі 

не пом ню!

— Ну што, вас па не, ці вы спаў ся? — 

да нёс ся ад не куль зна ё мы го лас і 

«вяр нуў» муж чы ну з нір ва ны. — На 

лаў цы не мул ка бы ло?

— Не, — па чу хаў па ты лі цу Пят-

ро і сам са бе ўсміх нуў ся: «Гэ та ж 

трэ ба, ча го за ха цеў — у рай? З усі-

мі сва і мі гра ха мі... Не, не па ра мне 

ту ды. А вось тут, на зям лі, неш та 

па доб нае ства рыць яшчэ мож на. 

Што там Ва дзім за вя чэ рай ка заў? 

Нех та до мік пра дае? Трэ ба сха дзіць 

па гля дзець».

Га лі на Ні чы па ро віч,

в. Ма гіль на,

Уз дзен скі ра ён.

«СКАР БЫ» 
НА ШАЙ ЗЯМ ЛІ

Ва ен нае лі ха лец це мы пе ра жы-

ва лі на Бя рэ зін шчы не ў вёс цы Жа-

ра мец. Там, у ка зён ным до ме-лес ні-

чоў цы (баць ка пры жыц ці пра ца ваў 

аб' езд чы кам), і ту лі ла ся на ша ма ту ля 

з вась мёр кай дзя цей-сі рот. Ту лі ла-

ся, трэ ба ска заць, да па ры. Во сен-

ню со рак трэ ця га ў Жа рам цы асеў 

фа шысц кі гар ні зон. Для та го каб 

лес ні чоў ка не ва бі ла пар ты зан, на-

шу сям'ю пад пры му сам пе ра ся лі лі 

ў вёс ку, у ха ту да ін шай уда вы. І ўжо 

там мы па чу лі, што на ша ар мія на сту-

пае, што блі зіц ца час вы зва лен ня.

Ка заў пра гэ та не ма ла ды не мец 

Ганс, які ў гар ні зо не быў за ко ню ха. 

Ін шы раз ён за хо дзіў да нас, да ваў 

ка ня, каб мой ста рэй шы брат мог 

уз араць зям лю. А не як па пя рэ дзіў, 

што нем цы бу дуць ад сту паць, і нам 

лепш бы ло б уця чы.

Ма ту ля ды ін шыя вяс коў цы па спя-

ша лі ся ў ня бліз кі ель нік, раз мяс ці лі-

ся ў зям лян ках, што ра ней слу жы лі 

пар ты за нам, і ста лі ча каць.

Коль кі ча су гэ так прай шло, мне 

ўжо не ў па мя ці, але ж не як да нас 

да ля це ла вест ка, што нем цаў вы бі лі 

з вёс кі.

Мы ку ляй па нес лі ся да моў! 

Стрым лі ва ла хі ба што ка ро ва, якую 

вя лі на по ва дзе. А дай шлі да па се лі-

шча і зня ме лі, бо ўба чы лі, што хат на 

сва іх звыч ных мес цах ня ма ша ка, — 

там хі ба ко мі ны ды па пя лі шчы...

Гэ та, вя до ма ж, го рам бы ло, але і 

ра дас цю, бо па ву лі цы ха дзі лі чыр во-

на ар мей цы і раз но сіў ся гэ та кі пах...

Нас, зга ла да лых, сал да ты з ах во-

тай час та ва лі су пам з ту шон кай. Мы 

елі і мож на ўя віць, як...

Адзін з афі цэ раў, ура жа ны, па-

ды шоў да ма мы, паспагадаў ёй і на-

столь кі рас чу ліў, што яна за пла ка ла. 

Ска за ла:

— Па ча кай це, сын кі, у мя не тут 

бу тэ леч ка пры ха ва на. Я вас па час-

тую.

Ма ма ста ла «пры кід ваць» ды па-

каз ваць, дзе кан крэт на тая схо ван-

ка, адзін з чыр во на ар мей цаў узяў ся 

шты ком ка ра бі на там «аб мац ваць» 

зям лю. Але ра біў гэ та мар на.

— Дзе ж яна дзе ла ся? Я ж вось 

тут яе за ка па ла, за два кро кі ад пад-

мур ка, — пе ра жы ва ла ма ту ля.

— Ды та кой бя ды! — су ця шаў яе 

афі цэр. — Абы дзем ся без па час тун-

ку. Га лоў нае, што жы выя...

І са праў ды, у вёс цы на вя лі кае 

шчас це аца ле лі не толь кі лю дзі, але 

і з дзя ся так ха цін, у тым лі ку — на ша 

лес ні чоў ка. Мы пе ра бі ра лі ся ў род-

ныя сце ны, да ста лі тое-сёе з хат ня га 

скар бу, пры ха ва на га ў гус тым віш-

 ня ку, ста лі па кры се аб жы ва цца. 

А вось за па вет най ма мі най бу тэль кі 

так і не знай шлі.

Яна, мо жа, і да гэ туль не дзе ля-

жыць?

Вік тар Не сця ро віч,

г. Ла гойск.

ПРА ВА ДЫ 
РАЗ ВЕС ЦІ ПРА СЦЕЙ

Па-роз на му мож на ацэнь ваць са-
вец кую ўла ду, але ж ад да мо на леж-
нае: ка лі яна бра ла ся за ней кую спра-
ву, то ра бі ла яе на по рыс та і ра шу ча. 
Узяць тую ж элект ры фі ка цыю. Бры га-
да муж чын — без ні я кіх там кра наў і 
бу раў — рыд лёў ка мі, час та ў мерз лай 
зям лі, вы коп ва ла глы бо кія ямы, устаў-
ля ла ў іх даў жэз ныя ледзь ако ра ныя 
драў ля ныя слу пы (згні юць — за ме-
нім!), за ла зі ла на іх з да па мо гай жа-

лез ных ко шак-кіп цю роў, укруч ва ла 

сталь ныя кру кі з чаш ка мі іза ля та раў... 

На рэш це, на цяг ва ла пра ва ды. Ра бо-

та, зга дзі це ся, не для сла бых! Та му 

хлоп цы ў бры га дзе бы лі як на пад бор: 

рос лыя, ду жыя, не ста рыя.

А вось у ха тах ужо шчы ра ва лі жан-
чы ны (так са ма ма ла дыя — і за муж-
нія, і не...). Яны за ма цоў ва лі ро лі кі на 
сце нах, вы клю чаль ні кі, ра зет кі, ве ша лі 
па тро ны пад лям пач кі, злу ча лі пра вод-
ку. Ра бі лі ўсё хут ка і па-жа но ча му аку-
рат на, ра бі лі па ра лель на з муж чы на мі 
і, вя до ма ж, з імі «пе ра ся ка лі ся».

...Ка лі ка ра цей, то Лю ба, якая пра-
ца ва ла ў жа но чай бры га дзе, упа да-
ба ла Ге ну, уча раш ня га ма ра ка, но-
вень ка га з бры га ды муж чын скай.

І той ма рак па пер ша сці быў за ці-
ка віў ся Лю бай, ад нак хут ка астыў.

Ча му? Ды хто ж гэ та знае: мо жа 
та му, што знай шлі ся даб ра дзеі — 
на шап та лі пра яе не зу сім свя тое 
ка ман дзі ро вач нае жыц цё, а мо жа 
та му, што на вяс ко вых вя чор ках па-
зна ё міў ся хло пец з ін шай дзяў чы най. 
І ма ла та го, што стаў за ля цац ца, дык 
яшчэ вы пра сіў у бры га дзі ра пра ва-
ды, ро лі кі ды вы клю чаль ні кі і не каль-
кі ве ча роў, пры газ ніч цы, па-флоц ку 
грун тоў на, без спеш кі, у ха це но вай 
абран ні цы ра біў элект ра ман таж...

І вось на рэш це той ча ка ны над-
вя чо рак: па пра ва дах пус ці лі ток і 
(ура!) у вок нах вяс коў цаў за па лі ла ся 
та кое яр кае з не пры выч кі свят ло! 
За па лі ла ся ўсю ды, апроч той ха ты, 
дзе пра вод ку ра біў Ге на.

Змя ні ла ся з тва ру яго дзяў чы на, 
спах мур не лі яе баць кі, мяк ка ка жу-
чы, збян тэ жыў ся і сам хло пец, бо 
вы гля да ла, што ён, ква лі фі ка ва-
ны элект рык, эле мен тар на за ва ліў 
прос тую ра бо ту...

Стаў раз бі рац ца што да ча го і вы-
свет ліў: на ўвод зе ў сця ну ток ёсць, 
на вы ха дзе са сця ны — ня ма. Ча му? 
Сам жа ўсё ра біў!

Па ту заў адзін про вад — нар маль-
ны, па ту заў дру гі і... вы цяг нуў са сця-
ны ка ва лак, па-май стэр ску, пра фе-
сій на раз рэ за ны ку сач ка мі.

Хто гэ та зра біў, зда га дац ца бы-
ло ня цяж ка: глы бо кай ноч чу, ка лі 
ўсе спа лі, Лю ба пад цяг ну ла дра бі ну, 
раз рэ за ла про вад, раз вя ла кан цы і 
на ват... іза ля ва ла.

З пра ва да мі, трэ ба ска заць, бы-
ло ку ды пра сцей, бо раз вес ці Ге ну з 
той са май дзяў чы най ёй не ўда ло ся. 
Праз ней кі ме сяц у вёс цы, у ха це ма-
ла дой гры ме ла вя сел ле. Пры элект-
рыч ных лям пач ках!

Іван Сі ма нё нак,
г. Па ста вы.

Руб ры ку вя дзе 

Ва лян ці на ДОЎ НАР.

Не аса біс ты суб' ек тыўНе аса біс ты суб' ек тыў

Па рог не бяс пе кіПа рог не бяс пе кі
Ці толь кі цю бінг ві на ва ты ў тым, 
што дзе ці ка ле чац ца і гі нуць?

ВАМ не зда ец ца, што сё ле та па ве дам лен ні аб бяс крыўд ных 

зі мо вых за ба вах на гад ва юць звод кі з «га ра чай кроп кі»? 

Яшчэ па ча так сту дзе ня, а толь кі ў дзвюх рэс пуб лі кан скіх баль ні-

цах з «траў ма мі роз най сту пе ні цяж кас ці», а ка лі па-прос та му — з

па бі ты мі і пра бі ты мі га ло ва мі, па ла ма ны мі рэ бра мі, ру ка мі, на га мі — 

амаль паў та ры сот ні дзя цей. Зда ва ла ся б, пас ля ка ляд ных вы-

 хад ных, ка лі за два дні цяж кія траў мы атры ма лі шас цё ра ма лых, 

а 24-га до вы хло пец за гі нуў, ка лі ўжо і След чы ка мі тэт, і ме ды кі 

па ўсіх маг чы мых ка на лах па ча лі біць тры во гу, лю дзі па він ны 

як мі ні мум за ду мац ца. Не аб чым-не будзь — аб жыц ці і зда роўі. 

І не ка гось ці — улас ных дзя цей. Ні чо га па доб на га — сён ня ў лен-

 це на він зноў па ве дам лен не: «Чац вёр та клас нік у По лац ку атры-

маў траў му га ла вы, з'яз джа ю чы на цю бін гу з гор кі. Ён урэ за ўся 

ў дрэ ва»... Дай бо жа, каб па доб ная на ві на бы ла апош няя хоць 

бы гэ тай зі мой. Толь кі на ўрад ці, хут чэй за ўсё, спіс па ка ле ча ных 

ама та раў са ма дзей на га «сла ла ма» бу дзе толь кі па вя ліч вац ца.

У ня шчас цях, якія ад бы лі ся (а якое гэ та ня шчас це для кож-

най асоб на ўзя тай сям'і тых дзя цей, на ват уя віць цяж ка), 

ві на ва цяць у пер шую чар гу за мор скую за ба ву — цю бінг. Маў ляў, 

гэ тыя на дзі ма ныя пры ста са ван ні для ка тан ня з го рак вель мі хут ка 

ім чац ца і кант ра ля ваць іх над звы чай цяж ка: ка лі ўжо ця бе раз вер-

не спі най, дык так і па е дзеш уго ру на га мі і, ад па вед на, зу сім не 

ба ча чы, ку ды... Так яно і ёсць на са май спра ве, але ж ме на ві та ад 

гэ тай хут ка сці і не прад ка заль нас ці і за хоп лі вае дух, і, спус ціў шы ся, 

хо чац ца пра ехаць яшчэ і яшчэ. (Гэ та пі шу з улас на га да рос ла га 

до све ду, што та ды ка заць пра ма лых, у якіх па чуц цё не бяс пе кі 

ня рэд ка ад сут ні чае ўво гу ле.) Але тое са мае мож на ска заць і пра

лы жы, на якіх ня сеш ся са стро май га ры, і пра сан кі, які мі на 

хут ка сці кі ра ваць над звы чай цяж ка. Я ўжо не ка жу пра мя-

шок са шчыль на га цэ ла фа ну (у та кія ссы па юць мі не раль ныя

ўгна ен ні), шчыль на на бі ты се нам — «цю бінг» на ша га дзя цін ства — 

ён па не кі ру е мас ці і хут ка сці сліз ган ня па на хі ле най па верх ні 

мог даць фо ру лю бой су час най «ват руш цы»...

Дык мо жа, не толь кі ў на ва мод ным рыш тун ку пры чы на тых 

ня шчас ных вы пад каў? Як на маю дум ку, дык і ўво гу ле зу сім не ў 

ім. Бо на тым жа са мым цю бін гу мож на ка тац ца коль кі за ўгод на 

і ні чо га, акра мя пры ем на га ад рэ на лі ну, не атры маць. Ка лі ка-

тац ца там, дзе трэ ба, — дзе ня ма дрэў, ма шын, бе тон ных сцен. 

Пра піс ныя іс ці ны, ска жа це? А ці мно гія гэ ты мі са мы мі пра піс ны мі 

іс ці на мі на прак ты цы кі ру юц ца?..

У на шай мяс цо вас ці ўзгор каў боль шых і мен шых хоць ад-

баў ляй — як-ні як, са мае сэр ца Мінск ага ўзвыш ша. Але 

са мым пры ця галь ным для ма ле чы заў сё ды быў Асін нік — над-

 звы чай небяспечная га ра за вёс кай. Уні зе кру то га спус ку — не-

вя лі кая ра чул ка, якая ні ко лі не за мяр зае, бо паў сюль б'юць кры-

ні цы, і таў шчэз ныя вер бы. Ка ра цей, усе шан цы ка лі не ляс нуц ца 

га ла вой аб дрэ ва, дык тра піць на ма ро зе ў ле дзя ную ва ду. Вы 

ду ма е це, ма лых ама та раў па ка тац ца гэ та ка лі-не будзь спы ня-

ла? Але ка тац ца нам да во дзі ла ся ня доў га. Праз не каль кі хві лін 

з-за рэч кі на нас злос на гу каў ужо хтось ці з да рос лых вяс коў цаў 

(і зу сім не аба вяз ко ва на гор цы бы лі яго ныя дзе ці). Ка лі ж сло-

вы да нас не да хо дзі лі (зда ра ла ся і та кое), дзядзь ка ці цёт ка на 

ўшчу ван нях не спы ня лі ся — з пу гай ці дзер ка чом у ру ках ра шу ча 

на кі роў ва лі ся ў бок не слу хаў. Ні чо га не за ста ва ла ся, як ху цень ка 

ра зам з сан ка мі і «цю бін га мі» рэ ці ра вац ца на Ма я кі — гор кі, не 

ні жэй шыя за Асін нік, але аб са лют на бяс печ ныя, там уні зе не бы-

ло ні ва ды, ні дрэў — су цэль нае чыс тае по ле. Там ужо і ка та лі ся 

коль кі ха це лі, аж да пры цем каў, і баць кі на шы бы лі спа кой ныя і 

ўпэў не ныя, што дзі ця вер нец ца жы вое-зда ро вае.

Вы што-не будзь па доб нае на зі ра лі ў го ра дзе ці ў той жа вёс-

цы сён ня — каб хтось ці, гле дзя чы, як дзе ці коў за юц ца ў не-

бяс печ ным мес цы (ці ўво гу ле — у за ба ро не ным, як у пар ку ў 

ма гі лёў скім Пад ні кол лі, дзе за гі нуў зга да ны ў па чат ку хло пец), 

па спра ба ваў хоць бы зра біць за ўва гу? Дзе там! Хут чэй на зі ра-

ем ад ва рот нае — мам кі са мі кла пат лі ва пад са джва юць дзя цей 

на сан кі ці цю бін гі, а то і са дзяц ца ра зам з імі. Зда ро выя дзе цю кі 

зу сім ужо не школь на га ўзрос ту ко цяц ца ўніз на злом га ла вы... 

І, ка лі па гля дзець удум лі ва, гэ та гіс то рыя не толь кі пра гор кі. Ня-

даў на на шы ро кай ста ліч най ву лі цы да вя ло ся на зі раць кар ці ну, 

як вель мі пры стой на га вы гля ду ма ла ды баць ка з сы нам, яко му 

на вы гляд га доў дзе сяць, гэ ту са мую ву лі цу пе ра бя гаў у зу сім не 

на леж ным мес цы. Ка лі іх аван ту ра па спя хо ва за вяр шы ла ся, яны 

па-змоў ніц ку адзін на ад на го па гля дзе лі і за да во ле на ўсміх ну лі ся. 

Два хлап чу кі, якія ўлез лі ў шко ду і не па па лі ся. Два су пер ме ны — 

пе ра бег лі ажыў ле ную ву лі цу, як у кі но ці ў кам п'ю тар най гуль -

ні, — толь кі што не па ка по тах аў то...

ВОСЬ яна, ад на з са мых знач ных па на ступ ствах пры чын — 

на шы дзе ці гу ля юць у су пер ме наў і ін шых не смя рот ных ге-

ро яў, у якіх па сто жыц цяў, гля дзяць філь мы і на ват муль ці кі пра іх 

жа, і аса цы ю юць ся бе з імі: са мной так са ма ні чо га не зда рыц ца. Але 

бя да не ў гэ тым, а ў тым, што но вае па ка лен не да рос лых лю дзей 

так са ма ўжо вы рас ла на па доб ных рэ чах, і ў іх ужо зні жа ны 

па рог па чуц ця не бяс пе кі і стра ху за жыц цё — улас нае і бліз кіх 

лю дзей. А кам форт ныя по бы та выя ўмо вы, ка лі мно гае ро біц ца 

ад ным на ціс кан нем кноп кі, гэ та му яшчэ больш спры я юць... Шмат 

што мя ня ец ца, але па ста ян ны мі за ста юц ца (і пра гэ та мы ча мусь ці 

па спя хо ва за бы ва ем) жыц цё і смерць, і вель мі кво лы па сут нас ці 

сва ёй ча ла век, яко му ад пер ша га да дру го га ў лю быя ча сы хо піць 

ад на го толь кі не асця рож на га кро ку.

Як раз сён ня пра чы та ла ў дзён ні ку Ба ры са Аку ні на, га лоў ны 

ге рой яко га — не па ра мож ны і амаль бес смя рот ны Фан до рын, 

вось гэ та: «У лі та ра ту ры ге роі-су пер ме ны заў сё ды вы хо дзяць 

су хі мі з ва ды, а ў жыц ці — гі нуць. Та му што да па ры збан ва ду 

но сіць, і та му, што Гас подзь Бог не бе лет рыст, а аў тар сур' ёз ны...» 

Па га дзі це ся, пе ра ка наў ча. Мо жа, вар та па доб ную цы та ту пі саць 

за мест пры выч на га «Не бяс печ на!» ці «За ба ро не на!». Гля дзіш, 

да не ка га і дой дзе...

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.

АД ЯЕ Ж. Апош нім ча сам на ад рас ад ной з най ста рэй шых звяз доў скіх 

руб рык (ко ні столь кі не жы вуць, як за ўва жы ла ад на з чы та чак) пры хо дзяць не 

толь кі но выя «вя сё лыя і праў дзі выя гіст рыі», але і спі сы най леп шых «ста рых», 

на дру ка ва ных ле тась. «Вы, мо жа, бу дзе це здзіў ляц ца, — пі ша спа да ры ня 

Ве ра Клі мо віч са Стаўб цоў шчы ны, — але я даў но ўжо з квар та ла ў квар-

тал вы піс ваю «Звяз ду» і апош нім ча сам най бо лей ча каю пят ніц, каб па чы-

таць, хто гэ тым ра зам бу дзе на про ва дзе, што на пі ша? Дзя куй усім, хто гэ та 

ра біў і ро біць, дзя куй га зе це! Усе гіс то рыя вар тыя ўва гі, усе па ву чаль ныя, 

вель мі шмат смеш ных. Дзя сят ку вы браць ну вель мі цяж ка...»

«...Але ж трэ ба», — пі ша спа дар Ва сіль Пя шэ віч з вёс кі Юр ке ві чы 

Жыт ка віц ка га ра ё на.

«Мне най больш спа да баў ся апо вед «Сва таў ство галь ва ні ка». На смя яў-

ся ўво лю!» — пры зна ец ца спа дар Мі ка лай Ста рых з Го ме ля. «Пер шае 

мес ца трэ ба пры су дзіць гіс то рыі Тац ця ны Ха ло пі ца «Пад' ехаў, аль бо Як 

пан Збы шак кі нуў піць» (на дру ка ва на 26 сту дзе ня)», — сцвяр джае спа дар 

Ула дзі мір А. з Ва ло жын шчы ны.

«Са мым смеш ным бы ло па ка ран не ску по га»... «Сон і сом», «Та кое кі но», 

«Пас ля бу ры, або Пе ра па лох ра ён на га маш та бу», «Дзе ля ку чы жа ле за» — 

гэ та неш та!»...

Цы та ваць ліс ты мож на да лей, хоць і гэ тых ужо да стат ко ва, каб, па-пер-

шае, зга дзіц ца, што ці ка ва га ле тась і са праў ды бы ло шмат, што, па-дру гое, 

мер ка ван ні чы та чоў раз дзя лі лі ся, што вы зна чыць пе ра мож цу і са праў ды 

амаль не маг чы ма. Але ж, як той ка заў, аба зваў ся гры бам — лезь у гар шчок: 

вы ні кі кон кур су, вя до ма ж, бу дуць пад ве дзе ны — у на ступ ную пят ні цу.


