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ЗГУ БІШ — 
НЕ ШКА ДУЙ,
ЗНОЙ ДЗЕШ — 
НЕ РА ДУЙ СЯ

Бе ла русь — вя лі кая. Не ве даю, як 

у вас, а ў на шай мяс цо вас ці ку бел — 

гэ та та кая драў ля ная боч ка з вель мі 

доб ра (мыш не пра ско чыць!) па да гна-

най на крыў кай. Пад імі не ка лі (а не-

дзе, мо жа, і ця пер?) тры ма лі роз ныя 

пра дук ты.

А вось ку бель ні кі (з на ціс кам на 

е) — гэ та ўжо зу сім ін шае. У нас так 

вя сель ні каў на зы ва юць — муж чын з 

не са май бліз кай рад ні жа ні ха, якім 

да ру ча ла ся, мож на ска заць, свя тое — 

пе ра воз ка па са гу (у нас і зноў жа ён 

жа но ча га ро ду — па са га).

Але ж хо піць пра сло вы, бо гіс то рыя 

не пра іх, а пра са мо вя сел ле.

Яно, тра ды цый нае, па чы на ла ся, як 

пра ві ла, пас ля вян чан ня і ў ха це ня вес-

ты. Да баць коў жа ні ха вя сель ны абоз 

ад праў ляў ся толь кі на заўт ра і ехаў, вя-

до ма ж, гуч на, пры го жа. Для ма ла дых 

ста ра лі ся знай сці брыч ку аль бо фай ны 

ва зок (ча сам пры ха ва ныя ад ка лек ты-

ві за цыі — дзе-не будзь пад се нам), на 

кал гас ных ко ней на дзя ва лі най леп шую 

вуп раж і шар гу ны (неш та на кшталт 

ашый ні каў з на чы шча ны мі да бляс ку 

мед ны мі зва ноч ка мі)...

Але ж гэ та — трош кі паз ней, бо са-

мы мі пер шы мі і за ней кую га дзі ну да 

вы ез ду асноў на га кар тэ жу ў да ро гу (ча-

сам — кі ла мет раў за дзе сяць-пят нац-

цаць, бо ў не вя лі кіх па азер скіх вё сач-

ках вы бар дзяў чат быў та кі ж не вя лі кі) 

вы праў ля лі ся ме на ві та ку бель ні кі. На 

ад ны са ні ці ка лё сы ім гру зі лі ша фу, на 

дру гія — клун кі (па-на ша му — ван дзэл-

кі) з за вя за ны мі па душ ка мі, коў дра мі 

ды ін шым ня вес ці ным скар бам, — каб 

да пры ез ду ма ла дых яны ўсё гэ та не 

прос та за вез лі ў жа ні хо ву ха ту, але 

яшчэ і раз ла жы лі-рас ста ві лі...

Дык вось, зна чыць, вы яз джа юць 

яны. Пер шым — Ва ло дзя. На сан ях 

у яго ша фа і сам ён муж чы на до сыць 

маж ны. Так што мес ца ў яго — зу сім 

кры ху, ледзь не пад хвас том у ка ня, бо 

са дзіц ца на ша фу — гэ та бронь бо жа: 

рап там паломіш (іх пас ля вай ны з ней-

кай тон кай фа нер кі ра бі лі).

Ка ра цей — кі ла мет ры са два гэ ты 

ку бель нік так-сяк яшчэ ехаў, — по тым 

спы ніў ся. «Да вай, — ска заў Ко лю, — 

май го ка ня пры вя жам да тва іх са ней, 

а са мі ўдва іх ся дзем на ван дзэл кі ды і 

па е дзем са бе».

Як на ду ма лі, так зра бі лі. А за ад но 

і вы пі лі, бо ў іх, як той ка заў, з са бою 

бы ло...

Доб ра нька хлоп цам ста ла: цёп ла, 

утуль на — яшчэ і та му, што ў па душ-

ках ся дзе лі...

Але ж піль нас ці спяр ша не тра ці лі, 

час ад ча су азі ра лі ся: ну, як там ша фа, 

маў ляў?

Ля жа ла яна як на ле жыць: роў нень-

ка, хо ра ша і амаль усю да ро гу, зда-

ец ца...

У кан цы яе, пе рад вёс кай, ку бель-

ні кі вы ра шы лі яшчэ раз спы ніц ца, бо, 

вя до ма ж, пом ні лі, што па саг ім трэ ба 

не прос та пры вез ці, а ме на ві та да ста-

віць — з го на рам, з «пом пай». Для гэ-

та га Ва ло дзя вы ра шыў ад вя заць свай-

го ка ня і (хай лю дзі ба чаць!) за аб роць 

пра вес ці па ву лі цы. Ён злез з во за і 

ледзь не са млеў: пры вя за ны зза ду ко-

нік ра дас на мат ляў га ла вой, ві даць, ад 

та го, што пра бег ней кі час... улег цы: 

ша фы на мес цы не бы ло — «вы па-

ўзла», пад лю ка, з-пад вя ро вак...

Дзя ка ваць бо гу, ні на вя сел лі, ні на 

жыц ці ма ла дых гэ та не ад бі ла ся. Згу-

бу па да браў кар тэж, які ехаў сле дам. 

І да ста віў, як на ле жыць, тро хі ра ней, 

чым пры еха лі ма ла дыя.

Але ж по тым, ка лі ха це лі не ка га 

пры ні зіць, то ва ўсёй акру зе і доў га 

яшчэ ка за лі: «З ця бе ка сец (на прык-

лад), як з Ва ло дзі ку бель нік!»

Іван Сі ма нё нак,

г. Па ста вы.

«ПА ШЧАС ЦІ ЛА» 
ДЗЯДЗЬ КУ... 

Не так даў но ся дзе ла я ў Слуц ку на 

вак за ле, аў то бус свой ча ка ла, слу ха-

ла, ка лі па сад ка на ін шыя.

— От ця пер доб ра жыць, — ска за ла 

рап там жан чы на, пры лад ка ваў шы ся 

по бач. — Едзь са бе ку ды толь кі хо-

чаш! Не тое што не ка лі: аль бо пе ха той 

тра пі, аль бо на спа да рож ных, ка лі хто 

пад бя рэ яшчэ...

Да лей — быў рас каз пра ад ну з вось 

та кіх па ез дак.

— Не як раз спы ніў ся ля нас гру за-

вік, — ус па мі на ла ка бе та, — ша фёр 

зга дзіў ся пад вез ці. Мы з той ра дас ці як 

ба чыш за лез лі ў ку заў. Бачым, блі жэй 

да ка бі ны скрын кі з па мі до ра мі ста яць 

і ўся пад ло га са ло май усла ная. Рас се-

лі ся мы на ёй ды і па еха лі, да го ра да 

мі гам да ля це лі. А ўжо там, на ўез дзе, 

ша фёр спы няе ма шы ну, ка жа:

— Усё, лю дзі, да лей не па вя зу, бо 

мо гуць штра фу ўля піць.

Не дык не. Дзя куй і за тое. Ста лі 

мы па ма лу зла зіць, ван дзэл кі свае за-

бі раць. Дзядзь ка Мі ко ла толь кі за кеш-

каў ся, неш та ўсё ха дзіў ад бор та да 

бор та, зад нія кі шэ ні ў порт ках ма цаў 

ці што?

— Э, до цяг нуць ка та за хвас та! — 

ска ман да ваў яму ша фёр. — Мне ехаць 

трэ ба. Злазь!

— А як жа я зле зу, бра це? — вой-

каў дзядзь ка ў ку за ве. — А што ж мне 

ра біць? Му сіць, ге ма рой...

— Ге рой, не ге рой, — не слу хаў яго 

кі роў ца, — гэ та мне аб са лют на без 

роз ні цы. Злазь да вай, і ўсё тут!

Ша фёр на ват борт ад крыў, каб 

дзядзь ку лац вей пры зям ліц ца.

Як Мі ко ла гэ та ра біў, мы, шка да, не 

ўба чы лі, бо па спя ша лі ся на ба зар. Між 

са бой хі ба па га ма ні лі, з яко га пе ра пу ду 

гэ ты дзядзь ка ды рап там ге рой?

Толь кі по тым да зна лі ся, што ён у 

сва іх тон кіх кар то вых порт ках сеў на 

па мі дор, які са скрын кі вы ка ціў ся ў са-

ло му. І вось так пра ехаў усю да ро гу 

да Слуц ка.

...Як ён па чу ваў ся ў го ра дзе, я да ве-

дац ца не па спе ла: на вак за ле аб' яві лі 

чар го вае ад праў лен не аў то бу са, і жан-

чы на рва ну ла на па сад ку. А я ўслед 

ёй па ду ма ла: доб ра, што вось гэ так 

сес ці «па шчас ці ла» дзядзь ку. А ка лі б 

ней кай цёт цы?

Соф'я Атрох ава,

в. Се лі шча, Слуц кі ра ён.

ЧА РОЎ НАЯ СІ ЛА 
МАС ТАЦ ТВА

Даў ным-даў но прай шлі га ды так 

зва на га та таль на га дэ фі цы ту...

Ён, вя до ма ж, быў, амаль на ўсё, 

але пры гэ тым — хо чаш пай сці на кан-

цэрт, то ка лі лас ка! Куп ляй бі лет ды 

слу хай — хоць Каб зо на, хоць Ле шчан-

ку, хоць Ка рак ла іч, гля дзі, як тан цуе 

Мах муд Эсан ба еў...

Пры сён няш ніх цэ нах гэ та за да валь-

нен не ўжо вель мі да ра гое: сем ра зоў 

па ду ма еш, перш чым паў пен сіі ад-

даць, а та ды кан цэр ты бы лі да ступ ныя. 

Ва ўся кім ра зе, я бе га ла амаль на ўсе, 

аб чым ані коль кі не шка дую, бо ёсць 

што ўспом ніць... І на ват па хва ліц ца, 

што «жыў цом» (пра фа наг ра мы на ват 

гу тар кі не бы ло!) слу ха ла ма ла дую Алу 

Пу га чо ву, «Пес ня роў» з па чы на ю чым 

Ле а ні дам Барт ке ві чам, ба чы ла Юрыя 

Ні ку лі на... Га лоў ным жа ку мі рам быў 

для мя не Вік тар Ву я чыч.

І вось на рэш це доў га ча ка ны цуд! 

Афі шы ў го ра дзе: ён пры яз джае — да 

нас! З кан цэр та мі! Я тут жа ў ка су, а 

бі ле таў ужо ня ма, рас ха па лі спрыт ней-

шыя... Што ра біць? Спа дзя вац ца хі ба 

на ліш ні? 

За доў га да па чат ку вы ступ лен ня 

«дзя жу ру» ля ўва хо да ў кан цэрт ную 

за лу, да мно гіх кі да ю ся з пы тан нем, ці 

ня ма ў іх ліш ня га бі ле ці ка?..

Усё мар на: і пер шы зва нок ужо 

пра зві неў, і дру гі, і трэ ці... Там, у за ле, 

вось-вось за спя вае Ву я чыч, а я ўсё 

стаю пад дзвя ры ма, з маль бой гля-

джу на кант ра лёр ку і рап там чую за 

спі най:

— Ка му бі лет?

— Мне! — кры чу, хоць маг ла б і 

змаў чаць, бо ма ла дыя су жэн цы, зда-

ец ца, і так усё зра зу ме лі. Жан чы на 

сха пі ла мя не за ру ку, і мы ра зам «ныр-

ну лі» ў гля дзель ную за лу, дзе тым ча-

сам па тух ла свят ло, дзе на сцэ ну ўжо 

вы хо дзіў Ар тыст — строй ны, вы со кі, 

у эле гант ным шэ рым кас цю ме і ру жо-

вай ка шу лі...

Але ж гэ та — па-дру гое, бо га лоў-

нае — Го лас — мяк кі, гус ты... Ён, як 

зда ва ла ся, вы хо дзіў з яго на га сэр ца і 

за паў няў усе ін шыя... А ўжо маё — дык 

прос та да дон ца, бо я ні чо га ва кол не 

ба чы ла, ні чо га не чу ла апроч ча роў на-

га: «По лы мя ру жо вых ве ра соў. // Я да 

сос наў пэў на б не прый шоў, // Ка лі б 

ле та сум мой за га і ла, // Ка лі б во сень 

зноў не за па лі ла, // По лы мя ру жо вых 

ве ра соў...»

Што?.. Гэ та ўжо апош няя пес ня?! 

Шквал апла дыс мен таў — зда ец ца, 

бяс кон цых... Усе гле да чы ўста юць... 

Ад бі ваю да ло ні і я... А ўрэш це — ну што 

тут бу дзеш ра біць — з жа лем устаю, 

як ін шыя ўсе, па кі даю мес ца ў за ле, 

кі рую да вы ха ду і — што гэ та? — услед 

са бе (!) між во лі чую: «Не... Ды не мо жа 

быць?.. Яна зу сім не па доб ная».

Го лас ней кі зна ё мы? Чый? Твар за-

лі вае чыр вань: гэ та ж пра мя не! Гэ та 

ж я ўзя ла ліш ні бі лет, а гро шы — не 

за пла ці ла...

Кі ну ла ся да лю дзей з пра ба чэн ня-

мі, з па дзя кай... І яны, як вы гля да ла, 

усё зра зу ме лі, бо таксама, ві даць, бы лі 

пад ура жан нем ад кан цэр та вя лі ка га 

май стра.

Ра і са Ва сіль е ва,

г. Па дольск, Мас коў ская вобл.

Руб ры ку вя дзе 

Ва лян ці на ДОЎ НАР.

АД ЯЕ Ж. «Апош нія ліст кі ў ка лен-

да ры... Сы хо дзіць год — са мот ны і 

ста ры...»

Фай ная рэч ін тэр нэт: «за гуг ліў» 

гэ ты ра док — і ма еш верш-па жа дан-

не. Аль бо на ват тост — да на ва год-

ня га ста ла.

Ка жа це, што на пе ра дзе цэ лы ме-

сяц яшчэ і ду маць пра іх ра на? Маг-

чы ма... А вось пра вы ні кі кон кур су 

на най леп шую вя сё лую і праў дзі вую 

гіс то рыю, зда ец ца, са мы час — і вя-

лі ка му чы тац ка му жу ры, і ма лень ка-

му рэ дак цый на му. Яно, да рэ чы, ужо 

скла ла ад мыс ло вую таб лі цу, дзе ў 

пер шых ка лон ках — наз вы «ба ек» і 

проз ві шчы аў та раў, дзе ў апош ніх, 

на фі ні шы го да, з'я віц ца коль касць 

ба лаў...

Ад куль? Спа дзя ём ся, з рэ дак-

цый най пош ты, бо мно гія чы та чы — 

дак лад на ве да ем — ця гам гэ тых 

амаль 12 ме ся цаў не прос та чы та лі 

руб ры ку «Алё, на род на про ва дзе!», 

але і вы бі ра лі са мае-са мае (на іх по-

гляд), каб урэш це вы зна чыць сваю 

дзя сят ку...

Вы так са ма ха це лі б гэ та зра-

біць? То ка лі ла сач ка і, спа дзя ём ся, 

без праб лем, бо па блі зу, на пэў на ж, 

ёсць біб лі я тэ ка (а ў ёй — пад шыў ка 

га зе ты), ці магчымасць зай сці ў ар-

хіў на сай це «Звяз ды». І пра чы таць 

там доб рую сот ню «ба ек» (руб ры ка, 

на га да ем, вы хо дзі ла па пят ні цах) — 

яшчэ раз усміх нуц ца, па ду маць, зра-

біць вы бар...

Каб по тым, ужо ў но вым го дзе, 

ра зам ві таць пе ра мож цаў!

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

Цяп ло Цяп ло 
не па Цэль сіюне па Цэль сію
Ча му мож на па ву чыц ца ў на сель ні каў 
Край няй Поў на чы

Д 
ЫК вось ты які, паў ноч ны алень!» — ска за ла я бя-

лют ка му, як снег, з чор ны мі пля ма мі на пля чах ра-

га та му пры га жу ну. Алень ска са ву рыў на мя не сваё бліс ку чае 

цём нае во ка і абы яка ва ад вяр нуў ся. Ба чы лі мы, маў ляў, та кіх 

ту рыс таў. А вы па жы ві це тут увесь час, па ка лу пай це ежу з-пад 

сне гу, та ды па ба чым, ці бу дзе це вы ві шчаць ад за хап лен ня...

На Край нюю Поў нач, а ка лі дак лад на — на паў вост раў 

Ямал, мы тра пі лі, як нам ска за лі мяс цо выя, у ад лі гу — у 

Са ле хар дзе бы ло ўся го мі нус шас нац цаць. Там са праўд ная 

зі ма, якая ні бы вяр ну ла ў дзя цін ства, — з каш ла ты мі ад сне гу 

ел ка мі, з гур ба мі, з ма роз ным ры пен нем пад на га мі. Гэт кае 

ад чу ван не пе рад на ва год ня га шчас ця, амаль за бы тае ў на-

шых мок ра-шэ рых мяс ці нах. Але гэ та за хап лен не змя ні ла ся 

ін шы мі, больш сур' ёз ны мі і тры ва лы мі ўра жан ня мі. І вы сно-

ва мі — мы ж заў сё ды не ча му ву чым ся ў лю дзей, якія жы вуць 

у ад роз ных ад на шых аб ста ві нах і ста сун ках.

В
ОСЬ, на прык лад, у па сёл ку Са бе та, што на бе ра зе 

Кар ска га мо ра, за сем сот кі ла мет раў на поў нач ад Па-

ляр на га кру га, ку ды тра піць мож на толь кі са ма лё там ды хі ба 

яшчэ на атам ным ле да ко ле, жы вуць, лі чы, ад ны муж чы ны, 

пяць ты сяч ча ла век — вах та ві кі, якія пры яз джа юць з Вя лі кай 

зям лі пра ца ваць на вя ліз ным прад пры ем стве па вы ра бе звад-

ка ва на га га зу. І, уя ві це са бе, там ня ма ні кроп лі ал ка го лю — ні 

ў якім вы гля дзе. На спірт ное, як і на ўтры ман не хат ніх жы вёл 

(яны мо гуць па ру шыць уні каль ную эка сіс тэ му Арк ты кі) тут 

са мая стро гая за ба ро на. Лю бую за ба ро ну мож на абы сці? Не 

ска жы це. Тут вы най шлі вель мі эфек тыў ны спо саб ба раць бы 

з п'ян ствам. За ўжы ван не, ці за пра воз, ці за за хоў ван не моц-

ных на по яў штраф міль ён ра сій скіх руб лёў. Пры чым пла ціць 

не ча ла век, які пра штра фіў ся, а ар га ні за цыя, якая яго на ня-

ла. Уя ві це, як кла по цяц ца пра за ха ван не су хо га за ко ну са мі 

най маль ні кі. Ці ка вы до свед, праў да? Пры жа дан ні аб са лют на 

пры мя няль ны і не ва ўмо вах Край няй Поў на чы...

А яшчэ шмат ча му мож на па ву чыц ца ў спрад веч ных на-

сель ні каў гэ тай зям лі — ма лых на ро даў Поў на чы, як 

пры ня та іх на зы ваць. На Яма ле гэ та ў боль шас ці сва ёй нен цы 

і хан ты. Мно гія з іх (на зы ва юць ліч бу ка ля трох ты сяч трох-

сот сем' яў) і сён ня жы вуць, як прод кі — ка чу юць па тунд ры з 

але ня мі. Ка неш не, у іх по быт да да ла ся цы ві лі за цыя — дзе ці 

ву чац ца ў шко лах (ця пер вель мі па пу ляр ны кі ру нак раз віц ця 

ка ча вых школ: на стаў ні кі са мі пры яз джа юць на стой бі шчы, 

каб не ад ры ваць ма лых ад пры выч на га, звы чай на га для іх ла-

ду жыц ця), пе ра соў ныя ге не ра та ры да зва ля юць мець у чу мах 

элект рыч нае асвят лен не, пад клю чаць кам п'ю та ры, за ра джаць 

ма біль ныя тэ ле фо ны. Нар ты, за прэ жа ныя але ня мі, за мя ня-

юць сне га хо ды (праў да, толь кі зі мой, бо ле там па тунд ры 

сне га ход не па е дзе, а нар ты — транс парт уні вер саль ны). Але, 

ня гле дзя чы на вы го ды су час на га све ту, гэ тыя лю дзі ўсё роў на 

амаль увесь час за ста юц ца сам-на сам з пры ро дай, якая для 

іх — род ны дом, а яны для яе — не ад' ем ная част ка. Ме на ві та 

та му гэ тыя на ро ды ста ра юц ца за ха ваць — не толь кі з-за іх 

уні каль най куль ту ры по бы ту, але і з мер ка ван няў эка ло гіі. Бо 

так ра зум на, так ашчад на, з та кой лю боўю і бе раж лі вас цю, 

з та кім ра зу мен нем да мяс цо вай экас істэ мы — су ро вай, але 

вель мі ўраз лі вай, мо гуць ста віц ца толь кі яны.

Да пры кла ду, сва іх але няў яны не кор мяць на ват у са мыя 

страш ныя ха ла ды і за веі. Жы вё лы са мі зда бы ва юць са бе 

ежу — мяс цо вы мох ягель, з-пад сне гу. Толь кі ка лі зда ра-

ец ца га ла лёд — пра ява гла баль на га па цяп лен ня — і снег 

пе ра тва ра ец ца ў шур пак, які не пра біць ка пы том, — та ды 

але ням да юць мі не раль ную да баў ку (соль) і пад сы па юць 

кры ху кам бі кор му. І гэ та не жорст касць, а прос тае ра зу мен не, 

што інакш але ні пе ра ста нуць быць але ня мі і вы жы ваць у на-

ту раль ных умо вах ім ста не ця жэй... Пры гад ва юц ца тут на шы 

зуб ры, але ні і на ват дзі кі, якіх, ледзь пры ця ру шыць сне гам, 

ужо спя ша ем ся кар міць на поў ні цу се нам, аў сом і буль бай, 

ро бя чы іх амаль свой скай ска ці най. І ўпер шы ню па ду ма ла ся: 

а ці доб ра для іх са міх мы так ро бім?

У нен цаў шмат са бак, але ня ма ба дзяж ных ці па кі ну тых 

жы вёл. Тут ні ко му на ват у га ла ву не прый дзе вы гнаць 

сяб ра за ней кую пра ві ну ці прос та та му, што на да ку чыў. З імі 

на роў ных дзе ляц ца га лоў ным у тунд ры — ежай і цяп лом. Бо 

гэ та — част ка іх жыц ця, іх іс на ван ня, і як ада рваць ад ся бе гэ ту 

част ку? Са ба кі ад каз ва юць лю боўю і ад да на сцю — гэ тыя не-

вя лі кія кал ма тыя лай кі ні ко лі не брэ шуць на лю дзей, ла шчац ца 

да гас па да роў, ні бы кот кі, са мі, без ка ман ды, тры ма юць але няў 

у стат ку, а ка лі ўжо па ча лі гаў каць — зна чыць, по бач хо дзіць 

воўк ці са мы лю ты во раг — ра са ма ха, якая сва і мі доў гі мі кіп-

ця мі мо жа прос та за біць на ват вя лі ка га ра га ча.

Гэ тыя лю дзі вель мі лю бяць дзя цей — кож нае ма лое тут 

лі чыц ца па да рун кам ду хаў іх няй зям лі. Гэт кія ма лень кія баж кі 

ка та юц ца ў сва іх ад мыс ло ва вы шы тых бе лых фут рач ках на 

ца цач ных сне га хо дах і прос та ві юць вя роў кі з баць коў, ба буль 

і ін шых ста рэй шых сва я коў. Га ва рыць пра тое, што нен цы 

ні ко лі не ад маў ля юц ца ад дзя цей, на ват не бу ду — ка лі ўжо 

са ба кі ў іх у па ша не, то што ка заць пра ма лых.

Уво гу ле, гэ та вель мі шчы рыя, ад кры тыя, доб рыя лю дзі. 

І тое, што на па чат ку, кі ру ю чы ся пры выч ны мі стэ рэа ты па мі, 

лі чыш на іў нас цю і на ват не да лё кас цю, вель мі хут ка вы яў ля-

ец ца вя лі кай ча ла ве чай муд рас цю, якая да па ма гае ім за ха-

ваць ся бе ўжо не ад но ста год дзе, вы жыць ва ўмо вах, якія 

зда юц ца ўво гу ле не пры маль ны мі для ча ла ве ча га іс на ван ня, 

са грэць ся бе і на ва коль ных цяп лом, якое вы мя ра ец ца па ін-

шай шка ле, чым гра ду сы па Цэль сію ці Фа рэн гей це.

Ц
ЯП ЛОМ, яко га так час та не ха пае нам у на шых 

аба грэ тых ква тэ рах і ў на шым шэ ра-мок рым пе рад-

на ва год нім на двор'і.

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.
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