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НЕ ЗЛОЎ ЛЕ НЫ,
АЛЕ Ж ЗЛО ДЗЕЙ?

Дзвюх су се дак па да чы Та ню і Га-

лю аб' яд ноў ва ла лю боў да кве так. 

Ста нуць, бы ва ла, ля агуль на га пло та 

і ад на пе рад ад ной вы хва ля юц ца, якіх 

на се я лі, якія ўзы шлі-рас цві лі, а якія —

яшчэ рас цві туць... У ад ной, вя до ма ж, 

пры го жыя, а ў дру гой яшчэ пры-

 га жэй шыя, у ад ной но выя, а ў дру гой 

на вей шыя. І шмат.

— Дзе ты іх толь кі бя рэш? — па-

пы та ла ся не як Га ля.

— Куп ляю, — па хва лі ла ся Та ня, —

ды та кія гро шы ад даю... Гас па дар 

да зна ец ца — ма ла не па да сца! Але ж 

мне на квет кі, на пры га жосць, ані-

 чо га не шка да! І ты не бя дуй, су сед-

ка, я з та бой па дзя лю ся — ад ка паю 

ка рэнь чы каў, але ж по тым, ка лі раз-

рас туц ца.

Тым ча сам ад на вяс на змя ні ла 

дру гую, кус ці кі ўсё яшчэ пад рас та лі, 

ка лі не як над вя чор кам Га ля згле дзе-

ла су сед ку з рыд лёў кай.

— Ты ку ды гэ та на ва жы ла ся? — 

зня чэў ку спы та ла ў Та ні.

— Ды пай ду па ву лі цах прай ду ся. 

Па гля джу, дзе якія квет кі рас туць, 

па пы таю ка рэнь чы каў, — тро хі раз-

гу біў шы ся, пры зна ла ся тая.

— Дык буд ны ж дзень. На да чах 

ні ко га ня ма, — здзі ві ла ся Га ля.

— Ну мы ж з та бой ёсць... І мо жа 

яшчэ хто стрэ нец ца... Я за гро шы — 

не ду май.

«Дык вось дзе ты «кра му» знай-

шла?!» — усміх ну ла ся Га ля, ну ні як 

пры тым не ча ка ю чы, што і ёй мо жа 

стаць не да сме ху.

...Так атры ма ла ся, што ў хут кім ча-

се пас ля гэ тай раз мо вы яна па еха ла з 

да чы: да сяст ры, на два тыд ні.

А ка лі вяр ну ла ся, то квет нік свой 

ледзь па зна ла: нех та вы ка паў там (ці 

ўсё ж «вы ку піў»?) са мыя пры го жыя, 

са мыя рэд кія кус ці кі!

Па шка да ваў шы-па пла каў шы, гас-

па ды ня ха це ла пай сці — па шу каць 

та го «па куп ні ка»? Але ж па ду ма ла: 

дзе ты яго зной дзеш? І га лоў нае — як 

да ка жаш?

...А зло дзей, як ні дзіў на, «знай-

шоў ся» сам — за бліз кім пло там, дзе 

ў хут кім ча се ва ўсю моц рас цві лі зна-

ё мыя квет кі!

Праў да, су сед ка ні імі, ні ін шы мі 

больш не хва лі ла ся — на ват раз мо-

вы не за во дзі ла... Мо жа, та му, што і 

са праў ды не так тоў на га ва рыць пра 

вя роў ку ў до ме па ве ша на га?

Ра і са Ва сіль е ва,

г. Па дольск, Мас коў ская воб ласць.

У СТРА ХУ ВО ЧЫ 
ВЯ ЛІ КІЯ...

Гэ ту гіс то рыю мая сва яч ка па чу ла 

на ра бо це.

«Зна чыць, жы ву я, — рас каз ваў 

Мак сі ма віч, — ка ля са май ра кі, на вы-

со кім бе ра зе, што, вя до ма ж, доб ра. 

А што, мо жа, не зу сім: мо гіл кі не-

ка лі па вод даль бы лі, ад нак по тым 

«раз рас лі ся» — пад сту пі лі амаль да 

ган ка.

Дык вось, не як на прад вес ні я ў 

свет лым спод нім (ноч так са ма свет-

лая бы ла) па па трэ бе вый шаў у двор. 

Уні зе, ка ля са май ва ды, па чуў га ла сы,

уба чыў на бе ра зе по ста ці — дзве. 

І ад ну з іх на ват па знаў.

— Грыш ка, зда роў! — аба зваў ся 

звер ху.

Той за драў га ла ву на мой го лас.

— Ёсць за ку рыць? — па пы таў ся я.

Гры ша ў ад каз пе ра хрыс ціў ся, за-

гнуў ма цю ка ды па ра іў:

— А ты ў сва іх па пы тай ся. Там 

што — кур цоў ня ма ша ка?

Я зра зу меў, пра ка го ён га во рыць, 

азір нуў ся на мо гіл кі і не вы тры маў — 

за ра га таў.

Ся род но чы мой смех і са праў-

ды за гу чаў до сыць дзі ка: уз ня ўся да 

ня бё саў, по тым спус ціў ся да рэч кі і 

яшчэ больш на пу жаў ры ба коў: яны 

кі ну лі ўсе свае пры чын да лы, рва ну лі 

на ўцёк.

Мне так са ма ні чо га не за ста ва ла-

ся, як вяр нуц ца ў ха ту і лег чы, але 

за снуць я бо лей не мог, бо па-ра ней-

ша му ха це ла ся ку рыць. Ды і сум лен-

не дай ма ла: на па ло хаў лю дзей.

Та му на до світ ку я спус ціў ся да ра-

кі, са браў там па рас кі да ны ры бац кі 

рыш ту нак — па нёс да Грыш кі.

— Пра бач, — ска заў гас па да ру 

(той, ві даць, так са ма не ла жыў ся). — 

Я вас ноч чу спа ло хаў?

— Дык гэ та быў ты?! — здзі віў ся 

ры бак.

— Я... Ку рыць вель мі ха це ла ся.

— Во... А мы ж ця бе за здан не 

пры ня лі — ва ўсім бе лым, на фо не 

кры жоў... Сяб рук да гэ туль у шо ку. Не 

па ве рыш: па спра ба ваў ку рыць, — не 

змог. Як ад рэ за ла!

...Вы хо дзіць, што страх на ка рысць 

пай шоў?

Хто б мя не вось так на па ло хаў?»

Дзі на Ду ба дзе ла ва,

в. Ле ні на, Доб руш скі ра ён.

СЛО ВА? СІ ЛА!
У тыя ўжо да ле ка ва тыя ча сы ся-

род са мых прэ стыж ных на ву чаль ных 

уста ноў ста лі цы бы ла ВПШ — вы шэй-

шая пар тый ная шко ла. І «ха дзі лі» ў 

яе, вя до ма ж, не дзе ці — лю дзі да рос-

лыя, час та — ся мей ныя, якія, як пра-

ві ла, па вы ша лі сваю ква лі фі ка цыю.

Дык вось не як раз двум та кім на-

ву чэн цам (амаль дзядзь кам) вель мі 

за ха це ла ся вы піць. Праў да, гро шай 

на гэ та, лі чы, не бы ло... А та му зай шлі 

яны ў су сед ні гаст ра ном і ма ла дзень-

кай дзяў чы не-пра да вач цы па ка за лі 

свае чыр во ныя па свед чан ні.

Тая ў іх доў га не ўгля да ла ся: пры-

ня ла муж чын за ра бот ні каў на род на га 

кант ро лю і кі ну ла ся да на чаль ства.

Ды рэк тар ка — груз ная, ся рэд ніх 

га доў жан чы на — у прад' яў ле ныя па-

свед чан ні так са ма не гля дзе ла: ёй, 

ві даць, пры выч ней бы ло за доб рыць 

ня зва ных гас цей: за пра сіць пры сес ці 

за стол, вы піць «па ней кіх пяць гра-

маў»...

— Вы што? На ра бо це?! Ды ні ў 

якім ра зе! — ста лі ад маў ляц ца «кант-

ра лё ры».

Ды рэк тар ка раз гу бі ла ся.

Не лепш па чу ва лі ся бе і «кант ра-

лё ры», бо зу сім не ве да лі, як, з ча го 

трэ ба па чы наць пра вер ку?

І тут на во чы Яў ге ну — вы со ка-

му, са лід на му — тра пі ла боч ка з-пад 

ры бы. Ста я ла яна ў пад соб цы, у ку-

це, ні ко му не за мі на ла, але ж Яў ген, 

па пра віў шы аку ля ры, стро га ска заў 

ды рэк тар цы:

— А боч ка та ра ў вас ня пра віль на 

за хоў ва ец ца.

За ўва га «кант ра лё ра», які вы-

ка рыс таў ад мыс ло вы тэр мін, яшчэ 

больш спа ло ха ла жан чы ну. Яна зноў 

пра па на ва ла свае «пяць гра маў».

— Доб ра, — па ла гад неў Яў ген, — 

мо жа це даць з са бой...

Узяў шы до сыць важ кі па ку нак, 

муж чы ны вый шлі з гаст ра но ма, ру-

шы лі ў ін тэр нат. І ўжо там, раз лі ва-

ю чы па шклян ках пры не се ную «Ста-

ліч ную» ды за кус ва ю чы смач най 

каў ба сой, ду ма лі, ад куль у Яў ге на-

вым лек сі ко не з'я ві ла ся сло ва «боч-

ка та ра»? Ба жыў ся, што ра ней ён яго 

ні ко лі не чуў!

Мі хась Слі ва,

г. Ра га чоў.

СВЯТ ЛО ДА ЛЁ КАЙ... 
ЛЯМ ПАЧ КІ

Ле тась Гро дзен ска му дзяр жаў на-

му ка ле джу мас тац тваў споў ні ла ся 70!

На свя точ ныя ўра чыс тас ці з гэ тай на-

го ды за пра сі лі і мя не — мо жа, та му, 

што ад пра ца ваў на ні ве куль ту ры звыш

35 га доў, мо жа, та му, што не ка лі, да 

пры зы ву ў вой ска, ву чыў ся там. Уся го 

два ме ся цы, як быц цам, а ўспа мі наў... 

Да сён ня! Але ж па па рад ку.

У шко ле я ак тыў на зай маў ся ў 

драм гурт ку, вель мі лю біў вы сту паць 

на сцэ не. Ка ра цей, на стаў ні кі ра і лі па-

сту паць у Мінск, у тэ ат раль на-мас тац-

кі ін сты тут, што для мя не, вяс коў ца з 

па лес кай глы бін кі, зда ва ла ся ма рай, 

пры чым не рэ аль най! А та му з ба га жом 

ве даў (ся рэд ні бал атэс та та 4,8) і двац-

цац цю руб ля мі ў кі шэ ні я (ну вя до ма ж, 

адзін) на пе ра клад ных (з пе ра сад кай 

у Пін ску) ад пра віў ся ў Грод на.

Там пры па ступ лен ні ў культ асвет-

ву чы лі шча (так на зы ваў ся сён няш ні 

ка ледж) трэ ба бы ло па ка заць ся бе — 

пра чы таць про зу, бай ку і верш. 

Я вы браў уры вак з ра ма на Іва на Ме-

ле жа «Лю дзі на ба ло це», верш Ры го-

ра Ба ра ду лі на «Трэ ба до ма бы ваць 

час цей» і бай ку Эду ар да Ва ла се ві ча 

«Ін ша зе мец» і атры маў сваё пер шае 

«вы дат на».

Эк за ме ны па лі та ра ту ры і гіс то-

рыі так са ма здаў па спя хо ва, а зна-

чыць (як ска за лі по тым ад на вяс коў-

цы) Ва сіль Шчу па коў (гэ та баць ка ва 

мя нуш ка) па сту піў-та кі ву чыц ца на 

ар тыс та.

На шай на ву чаль най уста но вай кі-

ра ваў та ды Фе лікс Фе лік са віч Врон ка, 

рэ жы су ру і май стэр ства ак цё ра вы кла-

даў на род ны ар тыст Бе ла ру сі, ак цёр 

Гро дзен ска га дра ма тыч на га тэ ат ра 

Якаў Кім берг. Мы бяз меж на па ва жа-

лі яго (іг раў са мо га Ле ні на!), ды і нас 

амаль што ад ра зу стаў вы во дзіць на 

сцэ ну, што ста ла ся са праўд ным шчас-

цем, бо — апроч ін ша га — за ўдзел у 

спек так лі пла ці лі: кож ны з так зва най 

ма соў кі атрым лі ваў па руб лі.

Так мы ву чы лі ся. І не менш ці ка ва 

жы лі: у ін тэр на це на Кі ра ва, 33 ві-

ра ва ла амаль са праўд нае ба гем нае 

жыц цё — рэ пе ты цыі, спеў кі, спрэч кі, 

вя чор кі...

Ад па вед на ў гос ці да нас ха це ла ся 

ўсім, але ж не прай сці, бо на вар це 

на ша га спа кою і ма раль най чыс ці ні

заў сё ды ста яў (дак лад ней, вя до ма ж, 

ся дзеў) дзед, які ў мі ну лым быў, му-

сіць, ней кім кэ дэ біс там ці след чым. 

Ва ўся кім ра зе ўсіх сва іх (на ват пер-

ша курс ні каў) ён на заўт ра ве даў у 

твар і пра пус каў; усім чу жым, што 

на зы ва ец ца, па каз ваў, дзе бог,

дзе па рог.

Вось толь кі сы хо дзіць за яго гас-

цям не ха це ла ся.

Што пры ду ма лі?

Пры бі раль ня пры ін тэр на це (ста-

ры бу ды нак) бы ла на ву лі цы, што 

нас, хлоп цаў-вяс коў цаў, ні коль кі не 

здзіў ля ла. А вось дзяў чын кам (тым 

больш га ра джан кам) да во дзі ла ся ку-

ды ця жэй. Яны ба я лі ся ту ды ха дзіць — 

асаб лі ва па ве ча рах і па ад ной...

Яшчэ і та му, што ў па мяш кан ні час-

ця ком... пра па да ла свят ло.

Пра гэ та нех та тэр мі но ва дак лад-

ваў вах цё ру. Той пра сіў ка го-не будзь

з навучэнцаў «на хві лін ку» пад мя ніць 

яго, а сам браў та бу рэт ку і па во лі ту-

паў да дзвя рэй з ра га тай лі та рай 

«Ж». Без сту ку, без гру ку ад чы няў 

іх, стра шэн на га вэр ха лу, які па ды ма лі 

дзяў ча ты, быц цам не чуў, ка заў: «Ся-

дзі це-ся дзі це, я вам не пе ра шко джу. 

Я толь кі лям пач ку ўкру чу». Ад ча го на 

су сед няй, муж чын скай, па ло ве гры-

меў друж ны хла пе чы смех.

Па-са праўд на му ве се ла бы ло ў 

тыя хві лі ны і на вах це, бо ў ад сут-

насць дзе да ў ін тэр нат пра хо дзі лі ўсе, 

хто ха цеў.

...Як вя до ма, ні я ка га «сек су» ў нас 

та ды не бы ло, але су стрэ чы ды ка хан-

ні, без умоў на, зда ра лі ся, дзя ку ю чы 

ў тым лі ку... лям пач кам, якія трэ ба 

ка лі-ні ка лі не толь кі ўкруч ваць, але і 

вы круч ваць.

Ва сіль Кат ка вец,

м. Са ра чы, Лю бан скі ра ён.

Руб ры ку вя дзе 

Ва лян ці на ДОЎ НАР.

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

ЗА ТЫХ, 
КА ГО 
ПРЫ РУ ЧЫ ЛІ
Чым па ро дзіс ты са ба ка 
ад роз ні ва ец ца ад звы чай най ку ры цы
ВЫ ПА ДАК, які ад быў ся ня даў на ў вёс цы Ру са кі пад Стоўб ца-

мі, аб мяр коў ва юць ця пер не толь кі там тэй шыя жы ха ры, але 

і, з па да чы па цяр пе ла га бо ку, шмат лі кія ін тэр нэт-ка рыс таль ні кі. 

Вы па дак на са мрэч жу дас ны, я, ка лі чы таю пра штось ці па доб-

нае, пры хо дзя чы да до му, доў га тры маю на ру ках сваю пух на тую 

ска цін ку, пры ціс каю да ся бе, за гля даю ёй у во чы, ні бы про ся чы 

пра ба чэн ня ва ўсіх іх за ўсіх нас...

У Ру са ках за бі лі і па ве сі лі шча ню ка па ро ды хас кі. Зра бі лі гэ та 

мяс цо выя дзядзь кі на ва чах ад на вяс коў цаў — на ла дзі лі па ка заль-

ную эк зе ку цыю за злоў ле ную і, мяр ку ю чы па ўсім, за ду ша ную 

са бач кам ку ры цу. Са бач ку не бы ло і го да, яго гас па да ры пры вез лі 

з го ра да ў вёс ку, дзе бу ду юць са бе дом. Са мі бы лі на ўчаст ку на-

ез да мі, а га да ван ца па кі ну лі пад апе кай вар таў ні ка. Той па ехаў на 

ве ла сі пе дзе ў гры бы, са ба ку ўзяў з са бой, той па да ро зе ад стаў. 

Грыб нік спы няц ца і шу каць жы вёл ку не стаў, а ка лі вяр нуў ся з 

ці ха га па ля ван ня, Умку за бой цы ўжо да ста лі з пят лі і за ка па лі на 

ўзлес ку. Гас па ды ня, дзя ку ю чы якой на ві на і рас паў сю дзі ла ся па 

се ці ве, ця пер звяр ну ла ся з за явай у мі лі цыю і спа дзя ец ца, што 

тыя дзядзь кі ад ка жуць за жорст касць па за ко не.

Шчы ра ка жу чы, я так са ма на гэ та вель мі спа дзя ю ся. На ша 

за ка на даў ства апош нія не каль кі га доў ужо пра ду гледж вае па-

доб ныя вы пад кі і ад каз насць за іх — аж да кры мі наль най. Вель мі 

спа дзя ю ся, праў да. Бо шка да, са праў ды да слёз шка да тое ня-

шчас нае мі лае шча ня, якое не зра зу ме ла, за што з ім так, якое 

прос та кі ра ва ла ся ін стынк та мі — зла віць у зу бы тое, што ўця кае. 

Бо не па-ча ла ве чы так ра біць, і та кая не апраў да ная жорст касць 

па він на быць па ка ра ная....

ТОЛЬ КІ ве да е це што? Я за раз ад крыю страш ную праў ду, якая 

вель мі не спа да ба ец ца аба рон цам жы вёл. Дык вось: ка лі тых 

му жы коў-ду ша гу баў па ка ра юць — ня мно гія вяс коў цы тое адоб-

раць. А боль шасць прос та шчы ра не зра зу ме юць: за што?

І спра ва тут зу сім не ў тым, што вяс коў цы — лю дзі са мі па са-

бе жорст кія. Та кой пя шчо ты і кло па ту, з які мі ба бу лі ці адзі но кія 

дзе цю кі ў вёс цы ад но сяц ца да сва іх ко ці каў-са ба чак — пры чым 

зу сім бес па род ных, — у го ра дзе яшчэ вар та па шу каць. І на ват 

не ў той за ду ша най ку ры цы спра ва. Хоць, як слуш на на пі са лі 

ў ад ным з ка мен та ры яў да сум най гіс то рыі з Умкам, «вяс коў цы

прос тыя: прый шла лі са за ку ра мі — лі су пры бі лі, пры бег ша шок 

за ку ра мі — яго пры бі лі. (Пра бач це, але гэ та вы пад кі з жыц ця, 

інакш як збе раг чы гас па дар ку.) Ана ла гіч на па сту пі лі і з са ба кам». 

Яно са праў ды так бы вае, з дзя цін ства пом ню, як за ка па лі жы вым 

су сед ска га ка та, бо з-за яго на ча ты рох пад вор ках не за ста ло ся 

ні вод на га ку ра ня ці і ка ча ня ці. І гас па ды ня дра пеж ні ка пра яго за-

бой ства ве да ла і ні я кім чы нам не пя рэ чы ла, бо кот па ця гаў усіх 

пту ша нят і са свай го хлеў чы ка. Але гэ та заўж ды бы ло край няй 

ме рай, ка лі ра ды ўжо бы ло не даць ні як — та го ня шчас на га ка та і 

га ня лі, і кар мі лі на ган ку смя та най, але пра жэр лі вы на хаб нік зноў 

ішоў на сваё пту шы нае па ля ван не...

СПРА ВА тут не толь кі ў гэ тым. Дак лад ней, зу сім не ў гэ тым, ка лі 

раз гля даць апі са ны вы шэй вы па дак не як адзін ка вы, а як па ка-

заль ны. Апош нім ча сам з'я ві ла ся ў вёс ках асоб ная ка тэ го рыя га да-

ван цаў — дач ныя жы вё лы. Пры во зяць га ра джа не сва іх па ро дзіс тых 

хат ніх пры га жу ноў на пры ро ду — і ўсе па він ны ахнуць ад за хап лен ня. 

А тое, што ў гэ тых пры га жу ноў ёсць зу бы і кіп ці ў да да так да звя-

ры ных ін стынк таў — гэ та ж так мі ла! Ну і што, што мой па ро дзіс ты 

пу дзель не зна рок пры ду шыў чы ёсь ці там ра бое ка ця ня, з якім учо ра 

гу ля лі вяс ко выя дзе ці? Па ду ма еш — вунь яшчэ двое гэт кіх са мых 

ля пла тоў бе га юць, а мой са бач ка ве да е це, коль кі каш туе... Шча ня ці 

так па да ба ец ца на па вет ры, столь кі сва бо ды. Хай па бу дзе ў вёс цы, 

па пра шу, каб за ім пры гля дзе лі. Ну і што, што яно ўжо з доб ра га 

са ба ку, а яшчэ зу сім не вы ха ва нае, не на ву ча нае, што мож на, ча го 

нель га. Ка го яно тут па ку сае? Ку ры цу да го ніць ды па ка ме чыць? Ну 

і што? Вось бя да вя лі кая — шча нюк прос та гу ляць лю біць...

Мне зда ец ца, ме на ві та ў па доб ных раз ва жан нях, якія час та 

не га во рац ца ўслых, але якія на пі са ны на тва рах і па во дзі нах 

га ра джан і якія доб ра ўгад ва юць і ад чу ва юць вяс коў цы, і ёсць 

га лоў ная пры чы на праб ле мы, якая, ка лі за ду мац ца, дык, мо жа, і 

не над та знач ная, але ж на сён ня, лі чы, усю ды іс ная. І час ад ча су 

яна бу дзе пра яў ляц ца вось у та кім па чвар ным ува саб лен ні, як у 

гіс то рыі з тым бед ным хас кі, гас па да ры яко га на ват не па ду ма лі 

па кла па ціц ца аб тым, каб па доб на га не зда ры ла ся. Прос та ку ры, 

ка жа це? А ці ве да е це вы, ша ноў ныя за вод чы кі асаб лі ва каш тоў-

ных па род, што ў мно гіх вяс ко вых гас па дынь кож ная чу бат ка мае 

сваё імя, і шка ду юць яны тых ку рэй не менш, чым вы сва іх Мар кі-

заў ды Лор даў. Бо гэ та ж вы лу пі ла ся ку ра нят ка, а ты, яшчэ мок рае, 

браў яго ў да ло ні і нёс у ха ту су шыц ца пад лям пай, а пас ля яны

так кра наль на дзяўб лі па кры ша нае яйка, ма лень кія пя рэс тыя ка-

мяч кі, і за хо дзі ла ся сэр ца ад дзі вос най пя шчо ты... Зрэш ты, ка му 

сён ня гэ та рас ка жаш? І хто гэ та зра зу мее?..

У АД НОЙ вёс цы га доў два нац цаць на зад зда ры ла ся су цэль ная 

ку ры ная па гі бель. З валь е ра ў мяс цо ва га прад пры маль ні ка не-

ве ра год ным чы нам уцяк лі па ляў ні чыя лай кі. Лі та раль на паў га дзі ны 

ха пі ла, каб ад ку ры ных ча ро дак, што грэб лі ся на пад вор ках, за ста-

лі ся толь кі воб лач кі з пер' яў... Ве да е це, што зра біў гас па дар тых 

са бак на заўт ра? Ума ца ваў валь ер — гэ та зра зу ме ла. А яшчэ — 

па ехаў на блі жэй шую птуш ка фаб ры ку і ку піў там да рос лых ку рэй 

ня мец кай се лек цыі — чыр во ных ня су шак. І раз вёз іх па ўсіх пад-

вор ках, дзе па гас па да ры лі яго са бач кі.

На ўрад ці та ды вяс коў цы ста лі б на яго ку дысь ці скар дзіц ца — ве-

да лі, што лай кі, вы ха ва ныя ме на ві та на па ля ван не, доб ра ахоў ва лі ся 

і вы бег лі са праў ды вы пад ко ва. Але яму (і яго са ба кам) яшчэ бы ло ў 

той вёс цы жыць. А ад каз насць за тых, ка го пры ру чы лі, і сён ня ні хто 

не ад мя няў.

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ




