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АЎ ТО БУС кру та па вяр нуў мет-

раў за трыц цаць ад ма га зі на 
і спы ніў ся. За да во ле на пра сі пеў, 
рас чы ня ю чы дзве ры, вы пус ціў 
апош ніх па са жы раў на кан ца вым 
пры пын ку. Ня гус та іх бы ло: муж чы-
на ін тэ лі гент на га вы гля ду ў чор ным 
пла шчы з ка пе лю шом на га ла ве, 
што са скочыў з пры ступ кі і ад ра зу 
па шы ба ваў у ма га зін, ды ма ла дая 
жан чы на з да чуш кай-школь ні цай. 
Яны вый шлі, агле дзе лі ся, на кі ра-
ва лі ся паўз ага ро ды, па по лі, у бок 
мяс цо вых мо гі лак.

Ані та, паў на гру дая сім па тыч ная 
жан чы на га доў трыц ца ці, у цём на-
віш нё вай ба ло не вай курт цы, джын-
сах і ску ра ных кра соў ках, нес ла ў 
ру цэ чор ную тор бу. Тор ба, ві даць, 
бы ла ня цяж кай, бо іш ла Ані та хут-
ка, не зва жа ю чы на па ля вую граз-
ка ва тую яшчэ сцеж ку, кра ем во ка 
на зі ра ю чы, ці па спя вае за ёй да-
чуш ка Люд ка.

Па спя ва ла! Ся мі га до вае дзяў чо 
дроб на пе ра бі ра ла нож ка мі ў зя-
лё нень кіх гу ма вых бо ці ках, пэў на, 
ба ю чы ся хоць на крок ад стаць ад 
ма ту лі. За спі най у Люд кі ў такт яе 
хадзе пад скок ваў аліў ка вы, з жоў-
цень кі мі за моч ка мі, за плеч нік — 
па да ру нак Дзе да Ма ро за.

ГА МА НІ ЛА вяс на. Тут, у по лі, яе го-
ман быў асаб лі ва гуч ны, але не-

раз бор лі вы. Ён то раз лі ваў ся звон-
кай пад ня бес най пес няй жаў ран ка, 
то рэ заў слых не пры ем ным кар кан-
нем ва рон, то да но сіў ся ледзь улоў-
ным шу мам па ля во га раў чу ка, што 
бег уз доўж ага ро даў.

Вяс на пах ла све жай пад та лай 

рал лёй, прэ лай пе ра зі ма ва най са-

ло май, гар ка ва тым дым ком ад спа-

ле най ста рой тра вы.

Хоць не вель мі ах вот на раз до-

рваў цёп лыя дні ся рэд ні сын вяс-

ны — кра са вік, яна пры ха рош ва ла-

ся. На цяг ва ла бя лют кія пан чо хі на 

ста рыя яб лы ні, раз лі ла са ла та вую 

фар бу на ма ла дую траў ку, сып ну ла 

з дзя ся так доб рых жме няў жоў тых 

па це рак пад бе лу на пры гор кі.

Ані та спы ні ла ся. Кры ху пе ра вя-

ла дух ад шпар кай ха ды, скі ну ла 

курт ку — со ней ка доб ра пры пя ка ла 

ў спі ну. Услед па пра сі ла ся і Люд ка: 

«І я скі ну, мне го ра ча!» — на но сі-

ку блі шча лі ма лю сень кія кро пель кі 

по ту.

— Па цяр пі, да чуш ка, амаль 

прый шлі. А то ўваг рэ ла ся, ве цер 

па дзьме — зноў каш ляць пач неш.

ВЯС КО ВЫЯ мо гіл кі су стрэ лі па-

ну ра. На не вы со кім пло це, што 

іх ага родж ваў, мож на бы ло раз гле-

дзець пля мы даў ніш няй бла кіт най 

фар бы. Пра слы пло та па хі лі лі ся, 

сям-там упа лі на зям лю. Ле таш ні 

ня ско ша ны асот ды сі выя дуб цы ле-

бя ды амаль у ча ла ве чы рост ад чу-

ва лі ся бе гас па да ра мі ка ля ста рых 

шты ке цін.

Ка ля ўва хо да Ані та пад ня ла за кі-

да ную смец цем ада рва ную брам ку, 

пры ста ві ла да пло та. Не як тры вож-

на пе ра клік ну лі ся дум кі, за шчы ме-

ла ўспа мі на мі сэр ца. Гэ тыя мо гіл кі 
ў яе па мя ці з дзя цін ства. Што год 
яны з ма ту ляй пры яз джа лі сю ды 
пе рад Вя лі ка днем. Тут спа чы вае 
ма мі на ма ма, Ані ці на ба бу ля Зі на. 
Ра на пай шла яна з жыц ця. Не раз 
рас каз ва ла Ані це ма ма пра тра гіч-
ны лёс ба бы Зі ны.

У да лё кія пя ці дзя ся тыя пры еха-
ла яна з му жам у не вя лі кую вёс ку, 
ку ды па сла лі яго пра ца ваць аг ра но-
мам. І хат ку да лі ім сваю, і да чуш ку 
праз год яны на ра дзі лі, і лёс абя цаў 
сы паць шчас це пры гар шча мі... Ды 
пры гля дзе ла, ма быць, пры га жу ню 

Зін ку лу па во кая смерць, пры ду-
ма ла ей рап тоў ны ка нец: ма ла дая 
жон ка, ма ці двух га до вай ма ле чы, 
поў ная на дзей на бур лі вае і шчас-
лі вае жыц цё, так не да рэ чна па-
да ві ла ся хлеб най крош кай, якая 
за ско чы ла ў ды халь ны пра ход... 
І праз коль кі хві лін Зін ка ска на ла. 
Па ха ва лі Зін ку на ста рых мо гіл ках, 
а праз ней кі час яе муж з не маў ляці, 
Ані ці най ма май, ажа ніў ся з ін шай 
жан чы най і з'е хаў у другі ра ён. Так 
вось і за ста ла ся яе ма гіл ка ў гэ тай 
да лё кай вёс цы, ся род ста рых ад на-
вяс коў цаў, дзе сён ня, на пэў на, ка лі 
кла дзец ца спаць со ней ка, цьмя на 
све цяц ца вок ны не больш дзя сят ка 
ха так-пен сі я не рак.

АСЦЯ РОЖ НА, праз пом ні кі і ага-
ро джы іш ла да зна ё май ма гіл-

кі, ве ду чы за ру ку дач ку. Дзіў на — 
маў ча ла га вар кая Люд ка, на пэў на, 
ста мі ла ся ад ха ды. Па ды шлі блі жэй. 
Спа ло ха на за тра пя та ла ся Ані ці на 
сэр ца, пад ка сі лі ся но гі: над са мым 
пом ні кам зве сі ла ся тоў стае га лі нас-
тае дрэ ва. Над ла ма ны з паў мет ра 
ад зям лі ствол ледзь тры маў ся за 
пад трух ле лы пень. Зда ва ла ся, не-
каль кі до ты каў — і дрэ ва ля жа на 
не вы со кі гра ніт, ра за б'е яго і сам не 
пры го жы кры жык.

— Бо жа, бо жа, як дрэ ва зла ма-
ла ся! Стой, Лю дач ка, не ідзі блі жэй, 

а то яшчэ на ця бе зва ліц ца, — са-
мой жа за ха це ла ся рас пла кац ца: ні 
ся ке ры, ні пі лы, хто б мог па ду маць 

пра та кое? Вя до ма ж, дрэ ва ёй не 

пад сі лу... Агле дзе ла ся ва кол. Як 

кі нуць во кам — амаль усе мо гіл кі 

пры бра ныя, па сы па ныя пя соч кам, 

стра ка цяць вя ноч кі, штуч ныя квет-

кі. У ту тэй шых мяс ці нах тра ды-

цыя — пры бі рац ца на мо гіл ках да 

Вя лі ка дня. На Ра даў ні цу сю ды пры-

хо дзяць лі ча ныя лю дзі. Не па да лё-

ку Ані та за ўва жы ла яшчэ не каль кі 

па хі ле ных дрэў. Вод даль — та кі ж 

ма лю нак. «Пэў на, бу ра іх так ска ле-

чы ла», — па ду ма ла ўслых.

Ву ха ўла ві ла шум кро каў, нос ад-

чуў пах цы га рэт на га ды му. Азір ну ла-

ся. Ад ра зу і не па зна ла дзе да Ва сі ля. 

Ста ры зу сім стаў, ня го ле ны, з-пад 

кеп кі вы бі ва лі ся сі выя ва ла сы.

— А-а-а, уну чач ка, сяб роў ку маю 

пры еха ла пе ра ве даць? Ну то зда-

ро ва бы ла!

— Доб ра га дня, дзед Ва сіль, 

ра да ба чыць вас зда ро ва га ды вя-

сё ла га!

— Ста рэю, дзі ця, хут ка і я да моў 

пай ду, мес ца вось ка ля свае Ка ця-

ры ны апра таў. А то твая чар на воч-

ка? — кіў нуў на дзяў чын ку.

— Ага, Люд ка мая.

— Доб ры дзень, — ня сме ла пры-

ві та ла ся ма лая.

— Дзед Ва сіль, вось стаю ды 
га рую. Гля ну ла — дрэ вы па ўсіх 
мо гіл ках да зям лі пры хі лі лі ся, па-
па да юць зда ец ца вось-вось. І гэ-
тае во, да ба бу лі на га пом ні ка за раз 
пры ту ліц ца.

— Э, Ані та, гэ та ж ле тась, як 
улет ку бу ра бы ла, па ка сі ла іх. Вось 
і лі пяць. Па ку ту юць, за жы ва па мі-
ра юць. Лі па ста рая ўпа ла, Ся мё ні-
хі пом нік па бі ла, то Іван пры ехаў, 

зрэ заў бен за пі лою на дро вы. А гэ-
тыя во ча ка юць па ры, грым нуц ца 
і яны.

— Дзед Ва сіль, то амаль год ужо 
ча су прай шло з та го ле та, ня ўжо 
ня ма ка му дрэ вы па зрэз ваць?

Ста ры да ку рыў па пя ро су, за ту-
шыў яе, пры сеў на не вя лі кі ка мень 
ка ля пло та.

— От, унуч ка, ад ным ма хам 
дрэ ва не ўпа рад ку еш. У нас у вёс-
цы Алесь са мы ма ла ды, а яму за 
шэсць дзя сят. Дзе ці-ўну кі пры едуць, 
ад но што пад гра буць, а ас тат няе — 
не маё га рыць, не мне ту шыць. Унь 
у су сед няй вёс цы са бра лі лю дзі 
гро шай тро хі з кож най ха ты, на-
ня лі ней кую бры га ду з рай цэнт ра, 
то тыя пры еха лі, па спі лоў ва лі, па-
скла да лі, дый ля жаць ка ля пло та 
на мо гіл ках, бо на вы ваз гро шай 
не ха пі ла. Там так са ма амаль усе 
пен сі я не ры жы вуць. А ў нас... Ад ны 
«гры бы» ста рыя, па сва іх пад вор-
ках ледзь со ва юц ца.

— То ёсць жа ўла да, стар шы ня 
кал га са, сель са ве та, дэ пу та ты.

— Ой, лю бач ка, гэ та па куль вы-
брац ца, яны мех і тор бу на абя ца-
юць, по тым мы і га ла сы іх за бы лі ся, 
доб ра, як пра ско чыць ка то ры ка-
лі па ся ле ды га ла вою кіў не. А да 
цэнт ра хто па цяг нец ца? Хто ту ды 
свае жаль бы па ня се?

Дзед пра цяж на цмок нуў, ні бы 

на бі раў па вет ра, каб пра доў жыць 

га вор ку.

— Ты, Ані та, праў ды не шу кай. 

Ся род ва рон жыў шы — ва ро най і 

кар кай. Ты ж так са ма на па ру га-

дзі нак, па куль аў то бус на зад іс ці 

бу дзе... Да вай вось лепш па ма гу 

звяр нуць дрэ ва ўбок, каб пом нік 

не дзёўб ну ла. Пай ду, унь, Анд рэя 

клік ну, ён тут у Ма ні ага ро джу фар-

буе, бо хва рэў, ужо ду маў не ўста-

не, але бач, пры шкан ды баў па ці ху, 

ад пус ці ла, ма быць, хва ро ба.

АНІ ТА па ча ла вы гра баць ліс це 

гра бель ка мі без ча ран ка, ма-

лень кім дра па чы кам па свя жы ла 

зям лю. По бач мі ту сі ла ся Люд ка. Чы-

та ла над пі сы на су сед ніх пом ні ках:

— «Се мян чук Люд мі ла Пят роў-
на. Ж. 68 г. Па мяць му жа». Ой, 
ма мач ка, тут па ха ва на ней кая цё-
ця Люд мі ла, у нас ім ёны ад ноль-
ка выя.

— Люд мі ла! Пры го жае імя. Гэ та 
зна чыць лю дзям мі лая, спа гад лі-
вая.

— А мая ба бу ля Зі на так са ма 

бы ла спа гад лі вай? — па ча ла сы-

паць пы тан ні дзяў чын ка.

— Зі на — гэ та мая ба бу ля, а 
твая — пра ба буль ка. Ба бу ля твая 
Іры на, што ў Іва на ве жы ве.

— А мая пра ба буль ка Зі на якая 
бы ла? Доб рая і спа гад лі вая? — не 
су пы ня ла ся Люд ка.

— Доб рая, вель мі доб рая, мо 
і па мер ла ма ла дая та му, што бо-
жань ка са мых леп шых за бі рае. 
А ты ідзі во там па ха дзі, дзе дрэў 
ня ма. На фо та здым кі па гля дзі, па-
чы тай, тут на шы прод кі ля жаць.

Утра іх ледзь ве ссу ну лі дрэ ва 

ўбок. Яно ня гуч на, па-ста рэ чы 

крэк ну ла, быц цам ро бя чы апош ні 

ўздых, ляг ло на зям лю, пры крыў-

шы га лі на мі не каль кі пом ні каў, але 

ства лом не ча пі ла.

— Як раз во ляг ло між ма гіл, тут 

яму і веч ны спа чын. Як ні хто не 
даў ме ец ца на дро вы па рэ заць, то, 
мо жа, я зя ця ўга ва ру, як пры е дзе 
на май скія.

— Дзя куй вам, да ра гія па моч-
ні кі, а то я ўжо ці не пла каць са-
бра ла ся.

— А ты па плач. Па плач са бе, 
унуч ка, — зноў па лез у кі шэ ню 

па цы га рэ ту дзед Ва сіль. — Па 
ўсіх нас га рот ных па плач, па гэ-
тым кладзь бі шчы за ня дба ным, па 
до лі на шай ста рэ чай, адзі но кай. 

Бо смерць не пы тае і не пе ра-

пра шае — усіх яна зраў няе. Усіх 

зя мель ка пры ме і на крые. Толь-

кі вось шка да, што дзя цей сва іх 

мы не на ву чы лі, што са мае свя тое 

быль ня гом ды ле бя дой за рас тае, 

што во, пло та но ва га ня ма ка му 

па ста віць. А ў двац цаць пер шым 

ста год дзі жы вём!.. — за цяг нуў ся 

цы гар кай дзед, за каш ляў ся, бы 

ды мам па да віў ся, а гэ та крыў да 

за пяр шы ла ў гор ле, за ціс ну ла... — 

Ха дзем, Анд рэй, па ці ху!

АНІ ТА пры се ла на зла ма нае дрэ-

ва, шкра ба ла ма лень кім ве ніч-

кам аб зям лю. Яе ду шы лі слё зы. Ад 

рос па чы, што яна ні чым не мо жа 

да па маг чы гэ тым ня мог лым ста-

рым, а яны, дзя ды, вы ру чы лі яе. Ад 

со ра му, што за бы ты мяс цо вай ула-

дай сцеж кі да за рос лых ма гіл сва іх 

прод каў, ад го ры чы, што лю дзі, якія 

ўсё сваё жыц цё ад да лі зям лі, пра-

цы ў род ным кал га се, не за слу жы-

лі го на ру ля жаць у да гле джа ным 

мес цы, пры бра ных ма гі лах, ка ля 

па фар ба ва на га пло та ды пры го жа-

га вя лі ка га кры жа ў бя лют кіх руч-
ні ках і аг ніс тых квет ках... Праў да, 
не на ву чы лі ся мы і да гэ туль ра біць 
бес ка рыс лі выя спра вы, пры маць 
чу жы боль, як свой, не акуль ту ры-
лі ся, во дзім у сяб рах сквап насць, 
зайз драсць ды ся бе люб ства...

Дум кі пе ра бі ла Люд ка:

— Ма ма, ма ма, а я там ма гіл-
ку знай шла, яна ўся за рас ла, ад но 
драў ля ны кры жык ста іць на ма лень-
кім груд ку. Мо жа, пад мя цём яе?

На ба бу лін крыж Ані та па ве сі ла 
яр кі вя но чак, ра зам з дач кой за па-

лі лі свеч ку. Жан чы на ўклен чы ла, 
па ча ла шап таць ма літ ву. Ста ла 
по бач на ка лен кі і ма лая, пе ра жаг-
на ла ся, мы ля ла губ ка мі ра зам з 
ма май «Ой ча наш».

— Ма мач ка, а квет ку ту ды па-
кла дзём? На той гур бя чок, ну хоць 

ад не нькую-ю-у? — пра цяг ла спы-

та ла Люд ка.

АНІ ТА асця рож на ада рва ла ад 

вя лі ка га штуч на га бу ке та га-

лін ку з ча тыр ма кве тач ка мі, укі-

ну ла ў сум ку гра бель кі, ве ні чак, 

дра пач. Люд ка ўзя ла ма ту лю за 

ру ку, па вя ла, амаль па цяг ну ла яе 

да зной дзе най ма гіл кі. Са ма ста-

ран на гра бель ка мі зграб ла пе ра-

прэ лую ліс то ту. Руч ка мі аба рва ла 

тра ву. Ані та на ма ца ла пад ліс цем 

не вя лі кі ка ва лак плі ты. Аку рат-

на з Люд кай па чыс ці лі яе, на ват 

заўваж ны мі ста лі вы бі тыя лі тар кі 

і ліч бы. Проз ві шча не раз гля дзе-

лі, пра чы та лі імя Мі ка лай, доб ра 

бы ла ві даць і ліч ба 8.

— Во сем гад коў пра жыў Мі ка-

лай ка, — уз дых ну ла жан чы на. — 

На пэў на, яго ма ма і та та даў но ўжо 

не жы вуць...

— Зна чыць, тут па ха ва ны ма-

лень кі хлоп чык, амаль як я... — 

Люд ка не як сця ла ся ўся, пры ціх ла 

на хві лін ку. За тым ру ха вень ка па-

ча ла скі даць са спі ны свой шы коў-

ны за плеч ні чак, па кор па ла ся кры ху 

ў ім і да ста ла не вя лі кую свеч ку. — 

Во, ма муль ка, я ж узя ла з до му. 

Да вай за па лім.

Ані та чырк ну ла за пал кай. По-

лы мя ліз ну ла тон кую ніт ку свеч кі, 

ці хень ка за тра шча ла. Па ста ві ла 

свеч ку на ачы шча ны гру док.

— Гля дзі, гля дзі, ма мач ка, бус-

лік! — рап там за кры ча ла Люд ка, 

пад ня ўшы го лаў, піль на пра вод зя-
чы по гля дам вя ліз ную чор на-бе лую 
птуш ку, якая, ста ран на ма ха ю чы 
кры ла мі, па ля це ла ў вёс ку.

— Бус лік! — як дзі ця, за ра да-
ва ла ся і Ані та. — Доб ра пер шы 
раз вяс ной уба чыць бус лі ка на ля-
ту. Шчас лі вым год абя цае для нас 
быць!

ДА аў то бус на га пры пын ку пай-
шлі не спя ша ю чы. Ані та, пе ра-

сы па ю чы, ні бы ў пя соч ным га дзін-
ні ку, не вя сё лыя дум кі, спы ні ла ся 
на ра шэн ні — най перш на ве даць 
кал гас ную кан то ру і сель са вет.

Люд ка — ра ду ю чы ся, што яны 
пры бра лі хлоп чы ку яго хат ку (хай 
яму хо ра ша спіц ца), ло вя чы ся бе 
на зда гад цы: а мо жа, гэ ты бу сел і 
не прос ты бу сел зу сім, а мо жа, гэ-
та той Мі ка лай ка пра ля цеў? І са ма 
са бе мі ла ўсміх ну ла ся.

А зза ду, на ста рэнь кіх вяс ко вых 
мо гіл ках, з удзяч нас цю і на дзе яй 
па зі ра лі сва і мі га ра чы мі па лы мя ны-
мі воч ка мі ра даў ніц кія свеч кі.

Ка лі па га дзіц ца з тым, што па лі-
рыч ных тво рах (а «Ра даў ніц кія 
свеч кі» — апа вя дан не, якое мае ў 
са бе яў ныя пры кме ты та ко га тво-
ра) мож на мер ка ваць пра ха рак тар 
іх аў та ра і на ват пра род яго за ня-
ткаў — апроч улас на лі та ра тур най 
твор час ці, то Тац ця на Цвір ка ўяў-

ля ец ца ча ла ве кам свет лым, шчы рым, ін тэ лі гент ным, які тон ка 
ад чу вае ха раст во і лю біць дзя цей. Хто па пра фе сіі? Ду маю, мно-
гія (зноў-та кі, пра чы таў шы сён няш няе кон курс нае апа вя дан не) 
за хо чуць уя віць яе на стаў ні цай. Ці су пра цоў ні цай дзі ця ча га 
сад ка. І бу дуць мець ра цыю: Тац ця на Кан стан ці наў на пра ца ва-
ла і за гад чы кам дзі ця ча га са да-яс ляў, і на стаў ні цай бе ла рус кай 
мо вы і лі та ра ту ры ў ся рэд няй шко ле, і ў Клец кім дзі ця чым до-
ме. Апош нія дзе сяць га доў па спя хо ва зай ма ец ца пры ват ным 
біз не сам. А хто ска заў, што біз нес пад па рад коў ва ец ца толь кі 
лю дзям жорст кім і па сва ёй на ту ры да лё кім ад лі ры кі?..

Алесь БА ДАК.

Тац ця на ЦВІР КА

РА ДАЎ НІЦ КІЯ СВЕЧ КІ

По лацк не ўпер шы ню пры мае 
Дзень бе ла рус ка га пісь мен ства. 
І ад па вед на не ўпер шы ню 
се рыя «Бе ла русь лі та ра тур ная» 
вы да вец тва «Мас тац кая лі та ра ту ра» 
прад стаў ляе збор нік мас тац кіх 
і мастацка-публіцыстыч ных тво раў 
пра По лацк і По лач чы ну. Ра ней бы ла 
вы да дзе на кні га з наз вай «Там, дзе ве жы 
Са фіі». За раз — «Са фій ка. По лацк. 
Род ны край». Укла даль ні кам абедз вюх 
кніг з'яў ля ец ца вя до мы бе ла рус кі па эт 
і пуб лі цыст На вум Галь пя ро віч.

«Не ска жуць у По лац ку: — Са фій скі са бор./ 

Тут яго на зы ва юць лас ка ва: / — Са фій ка.../Так 

пар ты за ны / сва іх су вяз ных на зы ва лі...» — чы-

та ем у вер шы на род на га паэ та Бе ла ру сі Ры го ра 

Ба ра ду лі на, яко му і По лацк, і ўся Ві цеб шчы на 

не чу жыя. Шчым лі вая па мяць пра роз ныя гіс та-

рыч ныя ча сі ны гу чыць у тво рах Ула дзі мі ра Ка-

рат ке ві ча, Сяр гея Па ніз ні ка, Ге на дзя Бу раў кі на, 

Ва лян ці на Лук шы, Мі ко лы Мят ліц ка га, Люд мі лы 

Руб леў скай, Ян кі Сі па ко ва, Вік та ра Шні па і ін шых 

паэ таў і пра за ікаў.

Асоб ным раз дзе лам прад стаў ляе ўкла даль-

нік по лац кае лі та ра тур нае аб' яд нан не «Над звін-

не». Да рэ чы, гэ тая су поль насць та лен таў бя рэ 

свае вы то кі з лі та ра тур най фі ліі «Ма лад ня ка» 

ў По лац ку. Ім ёны Але ся Ду да ра, Сы мо на Хур сі-

ка, Та ра са Хад ке ві ча, Але ся Зво на ка — ся род 

па чы наль ні каў, пер ша пра ход цаў у ар га ні за цыі 

лі та ра тур на га пра цэ су ў По лац ку, на По лач-

чы не. А сён ня іх спра ву доў жаць, па шы ра юць 

Га лі на За гур ская, Ала Іва но ва, На тал ля Крас ко, 

Ала Швай ко, Ва лян ці на Со пі ка ва (яна, у пры ват-

нас ці, вы сту пае з грун тоў ным лі та ра тур на-края-

знаў чым ар ты ку лам «Ян ка Ку па ла ў По лац ку») 

і шмат хто яшчэ.

Сяр гей ШЫЧ КО.

...АД ПО ЛАЦ КА ПА ЧАЎ СЯ СВЕТ


