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Пра фаў ну і фло ру
Як мя ня ец ца 
вяс ко вая эка сіс тэ ма, і ці доб ра гэ та?

МЫ ШЫ ў вяс ко вай ха це пра елі дзір ку 
ў ка на пе. За лез лі пад здым нае ся дзен-

не, вы грыз лі са бе ў па ра ло не гняз до, па спе лі 
на ця гаць ту ды па пе ры. Пры ехаў шы на вы хад ныя, мы толь кі 
вой ка лі і абу ра лі ся. Гэ та ж трэ ба — паў сюль жа па кі ну лі атру-
ча нае зер не, яны яго на чыс та зжэр лі, і хоць бы што — па лез лі 
ка на пу каш та ваць. На заўт ра ра ні цай, пе ра на ча ваў шы, «ве ся-
лі лі ся» яшчэ больш: атру ча ны «па час ту нак», які зноў шчод ра 
па рас сы па лі на та ле рач кі па ўсіх па ко ях, шэ рыя пас куд ні цы 
на ця га лі за ноч... сяст ры ў бе рэт, па кла дзе ны на крэс ла. А мне 
ў кра соў кі, якія ста я лі ў па коі пад ша фай, пры ва лак лі жо луд 
і па ка ме ча ную аб горт ку ад цу кер кі. Вы ка заў шы ўсё, што пра 
іх ду ма ем, а пас ля і па смя яў шы ся, мы ўрэш це і фі ла соф ства-
ваць па ча лі: хто ж та ды ў гэ тай ха це гас па дар?

Ура жан не яшчэ па мац не ла, ка лі пай шлі агля даць са бра ны 
ўра джай. У хля ве ля жа лі па гры зе ныя ка бач кі, у скле пе — 
агрыз кі мо дзе ся ці буль бін, — яе яшчэ не па спе лі апус ціць у 
яму. У мяш кі з бу ра ка мі і морк вай я шчод ра на со ва ла су хіх 
га лі нак па лы ну — ве даю яшчэ ад ба бу лі, што гэ тай гор кай, 
як чэ мер, рас лі ны шкод ні кі на дух не пе ра но сяць. За ба бу лі-
ным ча сам, мо жа, і не пе ра но сі лі, а тут ма ла што ўдо сталь 
па ла са ва лі ся ка ра няп ло да мі, дык яшчэ і амаль цал кам з'е лі 
мя шок, у якім яны ля жа лі. Мех быў «эка ла гіч ны», з дру гас най 
сы ра ві ны, пэў на, та му і прый шоў ся ім да сма ку. Па куль вы-
тра са ла тое, што ад яго за ста ло ся, з-пад пад ло гі вы ска чы ла 
мыш ка і ста ла з ці каў нас цю за мной на зі раць, аб са лют на не 
ба ю чы ся, па бліск ва ю чы воч ка мі-кро пач ка мі. Хоць ты бя ры 
ды гладзь. Тут жа ўзя ла лап ка мі ка ва ла чак бу ра ка і ста ла 
яго грыз ці. Мне ад та ко га на хаб ства аж дух за ня ло. Але, ка-
неш не, ні чо га ёй не зра бі ла, толь кі на гой туп ну ла. Яны ўжо і 
праў да тут гас па да ры. А бу ра кі ды буль ба ў тыя ж вы хад ныя 
на га рад скі бал кон пе ра еха лі...

У чым пры чы на та ко га мы шы на га на шэс ця? Ка жуць, 
гэ та па каз вае на тое, што зі ма бу дзе ран няя і ха-

лод ная. Мо яно і так, але, ка лі раз ва жаць пра асоб на ўзя тую 
вёс ку (хут чэй, на сён няш ні дзень ты по вую: боль шасць хат як 
да чы, зі ма ваць за ста ец ца кры ху больш за дзе сяць ча ла век), 
пры чы на ба чыц ца яшчэ ў ін шым: тут амаль не за ста ло ся 
свой скіх жы вёл — не тое што пра ка роў і ко ней раз мо ва, ня ма 
на ват ка тоў і са бак. Дзе ж тыя мы шы не пой дуць у ха ту, ка лі 
па ўсім на ва кол лі ні вод на га ву са та га-па ла са та га, ні дзе не чу-
ваць звон ка га брэ ху? Ба бу лі, што за ста юц ца ў вёс цы на зі му, 
ка лі пра па дае жы вёл ка, но вую ўжо за во дзіць не спя ша юц ца: 
ба яц ца, што яна іх пе ра жы ве. «Я па мру, а той ко цік (са бач ка) 
бу дзе пас ля па ву лі цы га лод ны ця гац ца. На вош та ж ска цін ку 
так му чыць», — не ад ной чы чу ла та кі ад каз на пы тан не, ча му 
ня ма ў ха це ці ў два ры га да ван ца. «Вось па еду да дзя цей на 
зі му, ку ды яго дзець, хто яго возь ме?» — га ра ва ла ня даў на 
цёт ка, гла дзя чы па га ла ве лас ка ва га не вя лі ка га са бач ку, 
яко га ўлет ку спа ку сі ла ся ўзяць шча нём. У леп шым вы пад ку 
цюць ку за бя рэ хтось ці з яе дзя цей, у якіх свае да мы ў аг ра-
га рад ках. У гор шым — ён па со ва ец ца па вёс цы ў по шу ках 
ежы і сы дзе ку дысь ці, дзе ёсць на дзея гэ ту ежу знай сці... А ў 
вёс цы, як вы пад зе снег, не шмат лі кія жы ха ры пра ма пад вок-
на мі бу дуць за ўва жаць сля ды вя лі кіх і мен шых лап і ка пы тоў 
ляс ных гас цей. А вы ка жа це — мы шы...

УЛЕТ КУ да нас на га нак пры хо дзіў за яц. Са праўд ны, вя-
лі кі, зу сім не па ло ха ны. Ся дзеў, ка са ву рыў ся на мя не 

праз шы бу. Ля ні ва па ска каў у бок су сед чы на га ага ро да — як 
по тым ака за ла ся, доб ра па ла са ваў ся там ма ла дой ка пус тай. 
Пры ля таў па жы віц ца і вя ліз ны яст раб — спра ба ваў па цяг нуць 
у кіп цях ма лень ка га ёр ка, яко га су сед чы на ўнуч ка пры вез ла з 
го ра да на пры ро ду. Ра та ва лі мы та го са бач ку як маг лі — хто 
кры чаў, хто ма хаў ру ка мі, нех та гру каў у ме та ліч ны таз. Яст раб, 
хут чэй, здзіў ле ны, чым спа ло ха ны, кіп ці ўрэш це рас ціс нуў, і 
ства рэн не, больш па доб нае на цац ку, чым на жы вё лу, жа лас на 
па віск ва ю чы, ку лём па ка ці ла ся ў сен цы... У са дзе ўжо ка то ры 
год гняз ду юць крык лі выя на хаб ныя сой кі, якіх ра ней зрэд ку 
мож на бы ло ўба чыць толь кі ў ле се. Пры хо дзяць у двор лі сы і 
ку ні цы, пры ля та юць ней кія яр кія, зу сім не вя до мыя птуш кі. Ужо 
і са праў ды час за ду мац ца: а хто з нас тут гас па дар?

На за кі ну тых участ ках — ка лі пе ра мер ва лі зям лю, мно гія 
па ад маў ля лі ся ад ка вал каў, дзе ра ней бы лі буль ба і се на кос: 
ня ма ка го кар міць той буль бай і се нам — пай шлі рас ці бя ро-
зы і ма лін нік. І ка над скі за ла та рнік, які ра ней вы са джва лі на 
квет ні ках. Ця пер ён за па ла ніў усе пра сто ры, дзе не ко сіц ца, 
і ра ды даць яму вель мі ня прос та. Спа чат ку жоў тыя мя цёл кі 
гля дзяц ца на ват пры го жа, але пас ля ста но вяц ца ржа ва-ру-
ды мі, і ме на ві та та ды ві даць маш таб праб ле мы, бо там, дзе 
за ла та рнік, ні чо га больш не рас це, а яго з кож ным го дам 
ста но віц ца больш на ні чы ёй зям лі. Сель гас прад пры ем ства 
тыя па кі ну тыя за го ны ся род апра ца ва ных (па ад маў ля лі ся ад 
сотак не ўсе) са бе пад па се вы за браць не мо жа, та му зям ля 
па куль са праў ды ні чыя. Дак лад ней, «гас па да ры» на ёй ужо 
ін шыя — з жоў ты мі, а пас ля ру ды мі «га ло ва мі»...

МЕ НА ВІ ТА тут, у зда ва ла ся б, жы вой вёс цы (не за кі ну-
тай — ле там яна аж гу дзе ад дач ні каў), вель мі дак лад-

на ра зу ме еш, што ча ла век — ні я кі не «ўла дар» і не «цар», а 
ўся го толь кі ад на са скла до вых час так асоб на ўзя тай эка сіс-
тэ мы. І ка лі яго пры сут насць у ёй змян ша ец ца — пры ро да тут 
жа зна хо дзіць яму за ме ну. Доб ра гэ та ці дрэн на? Мы, зда ец-
ца, яшчэ не га то вы аб мяр коў ваць ні гэ та, ні тое, што ра біць і 
ці трэ ба ра біць уво гу ле. Мы па куль у пят ні цу ве ча рам пе рад 
па езд кай на да чу прос та спя ша ем ся ў ад дзел гас па дар ча га 
ма га зі на, дзе пра да юц ца паст кі і атру та для мы шэй і ў якім у 
гэты час самы ажыятаж...

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.

«А ЖАН ЧЫ НА 
ТАК І НЕ ПРЫЙ ШЛА...»

Праў ду ка жуць, што ўво сень і ве-
ра бей ба га ты. Ну прос та не ве да еш, 
ча го і за ха цець — пры елі ся і ка ву ны, і 
ві на град, і пер цы з бак ла жа на мі... Усё 
са свай го ага ро да.

Не пры яда ец ца толь кі буль ба, ка-
лі гэ та Ад рэ та. Але ж пра яе по тым, 
па куль...

На ду ма ла ся не як ус пом ніць дзя-
цін ства — на па рыць са бе ку ку ру зы. 
Спе лень кай ды жоў цень кай, на жаль, 
не да ча ка ла ся. Мне і бе лая смач най 
бы ла. Не дзі ва, што яе — ад ва ра-
ную — вы гад на пра да ваць. Ка жуць, 
раз ля та ец ца як га ра чыя пі раж кі. Пра-
даў цу ад па вед на — жы вая ка пей ка, 
біз нес, па-су час на му ка жу чы. А «сы-
ра ві ны» для яго і на кал гас ным по-
лі мож на на браць... Ва ўся кім ра зе, 
бы ло.

...У тыя га ды тур ма за «ка лас кі» 
ўжо не свя ці ла, штраф у «двац цаць 
пяць ба за вых» (за што за ўгод на) — 
не свя ціў яшчэ. Я ду маю, та му, што 
ўсё ра бі ла ся «по прось бам трудящих-
ся», а тыя «трудящиеся» ў ку ку ру зу 
пай шлі, за быў шы па пра сіць, бо кал-
гас ная ж не тое, што свая. Па ча так 
там — амаль як ру ка ад лок ця да кіс ці: 
го ніць рас лін ку, ве да ма, на са лет ры... 
Вал кал га сам па трэб ны, а пра ніт ра ты 
та ды ні хто і не чуў.

Ка ра цей, лю дзі ганд ля ва лі. Гле-
дзя чы на іх, па смя ле ла і ба ба Сцё па: 
сха дзі ла на по ле, на ла ма ла па чат каў 
(ну, пра го ніць, ка за ла, бры га дзір — 
дык з ін ша га бо ку зай ду), на па ры ла 
іх у пе чы — па да ла ся на ры нак. І не 
моўч кі там ста іць, а ззы вае на род, каб 
куп ляў:

— Ку ку руз ка! — кры чыць. — Са ло-
дзень кая! Га ра ча нькая!

Да та го ж, за ўва жым, кал гас нень-
кая — не сла бых па ме раў...

Та му ў пер шы дзень ба бу ля мі гам 
та вар пра да ла.

А ўжо ж по тым ку пі ла — і бу лак, і 
се ляд цоў, і «кан хве таў» мя кень кіх — 
на ват хуст ку са бе! То ча му б на заўт ра 
не з'ез дзіць? І на пас ля заўт ра... Не 
баб ка, а «біз нес-лэ дзі» ста ла, сён-
няш няй мо вай ка жу чы, хоць і з «пры-
стаў кай» «стар»...

Дык вось не як ста іць яна, ганд люе. 
У па куп ні ках — жан чын ка. Ні чо га та-
ко га: аку рат на пры бра ная, ся рэд ніх 
га доў... Адзі нае — гля дзіць не столь-
кі на та вар, коль кі на са му ба бу лю. 
Ка жа:

— Та кая ку ку руз ка ў вас ха ро шая! 
Як яна та кая вы рас ла?

Баб ця, не раз гу біў шы ся:
— Дык у ні зі нач цы ж мой га род 

(пляц па-на ша му). Там чыс ты чар на-
зём і ва ды ха пае... Вось яна і рас це.

(Ага — я ад ся бе да дам, — «ні зі нач-
ка» ў ба бы Сцё пы, «чар на зём»... Дом 
на ўзгор ку ста іць, пляц на пя соч ку... 
На ват тра ва не хо ча рас ці.)

Але ж па куп ні ца ба бу лі па ве ры ла, 
узя ла аж дзе сяць ка та хоў і пай шла.

А хві лін праз коль кі — вяр ну ла-
ся — з ка ву ном, та ды — най леп шым 
пры сма кам:

— Гэ та вам, — ка жа. — Вазь мі це... 
Я на вас па гля дзе ла, — быц цам ма му 
сваю ўба чы ла. Вы так да яе па доб ны! 
Дай вам бо жа зда роў еч ка!..

І сыш ла.
А ба буль цы — хоць скрозь зям лю 

пра ва лі ся! Бо яна ж (ка за ла) ні чо га ў 
жыц ці не ха це ла больш, як ма му сваю 
ўба чыць — жы вой, «ну хоць бы праз 
дзі рач ку!»... А тут чы ясь ці дач ка гля-
дзе ла на яе, пры ма ла як бы за сваю, 
за род ную, а яна ёй хлу сі ла.

І так ба бу лі со рам на ста ла, што ў 
ку ку ру зу бо лей — ні на гой. Цы буль кі 

якой на бя рэ, яек, «чос ніч ку» (у нас так 
ка жуць), ды на ба зар.

Усё ста іць там, ча кае, што яшчэ 
раз тая па куп ні ца па ды дзе... Яна па-
час та ва ла б...

Але жан чы на так і не прый шла.
Во як бы ло.
Як ста ла? Ды ці вам ка заць? Пад-

ман дзе ля гро шай ця пер як быц цам 
і не пад ман ужо. Ні ко му ні за што не 
со рам на. Я са ма су ты ка ла ся.

У мя не лю бі мая буль ба ёсць — Ад-
рэ та. З мі ну ла га ста год дзя вя дзец ца. 
Апош нім ча сам, ду маю, трэ ба на сен не 
аб на віць. Кі ну ла кліч, — адзін зна ё мец 
пры вёз. Ска заў, што ў Мін ску на Ка-
ма роў цы знай шоў, ней кая ба буль ка 
пра да ва ла: ба жы ла ся, што Ад рэ та.

Ку піў ча ла век (і не ма лыя ж гро-
шы ад даў), а там та кая «Ад рэ та», як 
я Рым скі Па па. І ба бу лі ж, ві даць, не 
со рам на?

Со рам на ча мусь ці мне — за яе, за 
ўсіх, хто жы ве з пад ма ну.

Соф'я Ку сян ко ва,

в. Лу чын, Ра га чоў скі ра ён.

ЗА ЯЦ НА ЧАЦ ВЯ РЫХ
Ка жуць, што най леп шыя фан та зё-

ры не пісь мен ні кі-ка зач ні кі, а па ляў-
ні чыя, ры ба ло вы ды грыб ні кі. Гэ та 
яны са ста мет раў мо гуць па цэ ліць 
ва вёр цы ў пра вае во ка, вы цяг нуць з 
рэч кі трох мет ро ва га шчу па ка, а гры-
бы («ад ны ба ра ві кі!»), дык тыя са мі, 
на хра пам, у ка шы да іх ле зуць.

На слу хаў ся я па доб ных гіс то рый. 
Але ад на з іх зда ла ся праў дзі вай, да 
та го ж рас каз ваў яе не «пра фе сі я нал», 
мож на ска заць, ама тар. Яму і сло ва.

«На па ля ван ні да та го ра зу я быў 
толь кі двой чы, — най перш пры знаў ся 
Анд рэ е віч. — А тут, зна чыць, трэ ці, мы 
едзем у лес. На двор'е — ну прос та на 
за каз: ноч чу сня жок прай шоў, днём — 
не вя ліч кі ма ро зік.

На ўзлес ку спы ня ем ма шы ну, ро бім 
па чар цы — ас тат няе, ка жуць, пас ля 
па ля ван ня. По тым са мы во пыт ны з 
нас раз во дзіць ін шых па мес цах, ста-
віць за да чы. Мя не, на прык лад, па кі-
дае на скры жа ван ні ляс ных да рог, 
ка жа, ку ды гля дзець і ка лі не ма ру-
дзіць са стрэ лам. Я ўваж лі ва слу хаю і 
тры ма ю ся потым хві лін з пят нац цаць: 
стаю — як ля маў за лея. Але ж па чы-
наю су ма ваць: брэх са ба кі да ле ка ва-
та, зве ра не чу ваць, ці...

Му сіць, ад на пру жан ня па мро іў ся 
шор гат за кус та мі яд лоў цу. Я «ў руж-
жо», на ват крок на пе рад зра біў. Мар-
на — ціш ды снеж ная бель на ўко ла. 
Ні я ка га сэн су, ду маю, у яе ўзі рац ца, 
да та го ж ка лі ве да еш, што ўсё за ле-
жыць ад шан цу: мож на (па ляў ні чыя 
ка за лі) дзі ка ад ра зу пад стрэл «па да-
гнаць», а мож на за паў дня зай ча ня ці 
не ўба чыць...

Ка ра цей, праз паў га дзі ны я ўжо 
спа кой на пе ра сту паў з на гі на на гу і 
гля дзеў не ту ды, ку ды за га да лі.

А да лей — бо лей, як той ка заў: 
яшчэ праз коль кі хві лін да стаў з кі-
шэ ні бік лаж ку з кань яч ком — каў та-
нуў... Уміг на ду шы па цяп ле ла: пес ня 
з яе па пра сі ла ся, але ж я «не вы пус-
ціў» — па куль.

Праз паў га дзі ны зноў пры клаў ся да 
бік лаж кі, пры сеў на зла ма ную бя ро зу, 
спі най пры ту ліў ся да стром кай хвой-
кі... Не жыц цё, — сам са бе ду маю, — 
а прос та ма лі на: чыс цют кае па вет ра, 
ці шы ня, цеп лы ня, бо на мне ка жу шок, 
ват ныя шта ны і ва лён кі... 

Но гі ў іх «нясуць» у лю бі мае ка фэ, 
да зна ё май ма ла дзі цы, якая так пя-
шчот на гла дзіць ру ку...

А тут неш та трэсь!
Я зірк і ледзь не са млеў: лось. Мет-

раў за дзе сяць. І ўта ро піў ся — як я на 
яго: з не мен шым здзіў лен нем...

Коль кі ча су мы так па зі ра лі, ска-
заць не бя ру ся: мне зда ло ся — цэ лую 
веч насць, за якую ў снег, на зям лю 
з'е ха ла мая він тоў ка. І ці хут ка, як быц-
цам, але ж лось па чуў — скок нуў убок 
і, ло мя чы кус ты, шы ба нуў у гу шчар.

...Пас ля гэ та га я ўжо не дра маў. 
І пра бік лаж ку за быў ся, хоць стрэс 
зняць, мо жа, і трэ ба бы ло.

А тым ча сам ад гук ну лі ся хлоп цы, 
сыш лі ся ра зам. Адзін стаў ба жыц ца, 
што яго са ба ка з асін ні ку вы гнаў ла-
ся. І ён прос та па ві нен быў з'я віц ца 
на ад ной з дзвюх сця жын, дзе ў за са-
дзе ста я лі па ляў ні чыя. «Ня ўжо ні хто 
не ба чыў?» — пы таў ся ён. «Не», — 
друж на за яві лі тыя. А я дык яшчэ і 
да даў, што ў мя не на ват і за яц не пра-
ско чыў бы! — «Шка да, — пры зна лі 
хлоп цы. — Доб ры «ўлоў» мог быць. 
А так — да вя дзец ца зай ца дзя ліць. 
На чац вя рых».

Вік тар Са ба леў скі, г. Уз да.

АСАБ ЛІ ВАС ЦІ 
НА ЦЫ Я НАЛЬ НА ГА 
ПА ЛЯ ВАН НЯ

Мой ад на вяс ко вец Ва ло дзя на ра-
дзіў ся ў Ка зах ста не, і ні чо га дзіў на га 
ў тым ня ма: яго баць кі, як, да рэ чы, 
мно гія сем'і, на па чат ку 60-х з'е ха лі на 
асва ен не ца лі ны, а по тым вяр ну лі ся. 
Так што сваё «за меж нае» дзя цін ства 
Ва ло дзя пом ніць сла ба — ні бы праз 
сон, за тое пры езд на ра дзі му ў па мя ці, 
му сіць, да ско ну.

Та ды ў ха ту сыш ло ся, мо жа, з паў-
вёс кі: род ныя, сяб ры, су се дзі... Усіх 
ці ка ві ла, якое яно — жыц цё на чу жы-
не, якія там па рад кі, якія за роб кі. Да 
та го ж ца лін ні кі ўсім раз да ва лі гас цін-
цы, у пры ват нас ці — чор ны мо ла ты 
пе рац. У час та таль на га дэ фі цы ту ён 
быў вель мі да рэ чы, а ка лі ўлі чыць доў-
га ча ка ны час смалення вепрукоў...

На агень чык да ца лін ні каў за ві таў 
і дзядзь ка Іван: з па ля ван ня ішоў — 
з ду баль тоў кай за пля чы ма, са зда-
бы тым зай цам у рэ чмяш ку... Не ад-
мо віў ся, вя до ма ж, ад пра па на ва ных 
ста гра маў — за пры езд.

Ка ра цей, да рос лыя ся дзяць, што 
на зы ва ец ца, чар ку юць, а ма лы ва чэй 
не зво дзіць з дзядзь ка вай стрэль бы.

«Ві даць, па ляў ні чы бу дзеш? — пе-
ра ха піў шы по зірк Ва лодзь кі, за зна чыў 
дзядзь ка Іван. — Пра віль на! Бо та-
бе для гэ та га на ват стрэль ба не па-
трэб на. У ця бе ін шая «зброя» ёсць. 
(Дзядзь ка пе ра вёў свой по зірк на мех 
з пер цам, у якім, за ста ва ла ся яшчэ з 
па ло ву.) Бя ры, брат, гэ ты пра дукт і 
ў лес. Да лё ка ха дзіць не трэ ба — за 
хлеў чы кам па чы най: не шка ду ю чы, 
пер чы кож ны пя нёк. Да іх з усіх кут коў 
зай цы па збя га юц ца, а нюх нуць і на 
чых «пра б'е» — аж га ло вы аб пні па-
раз бі ва юць... Та бе за ста нец ца толь кі 
зда бы чу са браць».

За ста лом дзядзь каў гу мар ад зна-
чы лі чар го вай чар кай і, маг чы ма, за-
бы лі ся б, ка лі б дзён праз коль кі не 
ўба чы лі, што мех з пер цам не ку ды... 
знік. І, што на зы ва ец ца, з кан ца мі: Ва-
лодзь ка сха дзіў на па ля ван не.

...За стра ча ны пра дукт баць кі яго 
стро га не ка ра лі, ад нак дзядзь ка Іван 
у ха ту «ца лін ні каў» яшчэ доў га не за-
хо дзіў. Ба яў ся, ві даць, што пад сы пяць 
пер цу — за яго на ву ку.

Ге надзь Мі шчук,

в. Вот чы на, Ма ла рыц кі ра ён.

Руб ры ку вя дзе 

Ва лян ці на ДОЎ НАР.

Ад яе ж — на па мін, што ўсе 

«вя сё лыя і праў дзі выя гіс то рыі» 

дру ку юц ца ў рам ках кон кур су — 

на най леп шую. Вы зна чаць ды 

вы бі раць іх, вось та кія, на па чат ку 

но ва га 2020-га бу дзе не вя ліч кае 

рэ дак цый нае жу ры, але, па тра-

ды цыі, з «па да чы» вя лі ка га. То-

бок кож ны з на шых чы та чоў мо жа 

вы браць і да слаць у рэ дак цыю 

сваю дзя сят ку... не руб лёў, а (на 

яго дум ку) най леп шых гіс то рый.

Што, маг чы ма, ці ка ва — з ча-

сам вель мі мно гія з іх «чы таў бы 

і чы таў» (па жа да на не за пар). 

А та му — не спя шай це ся вы кід-

ваць пят ніч ныя га зе ты. Няхай па-

ля жаць: пад час во сень скай ханд-

ры, маг чы ма, як зной дзе це?


