
ПЕ РА РВА НЫ «ПА ЛЁТ»,
АБО УРОК ДЛЯ ЛІ ХА ЧА

Ху тар, дзе жы ве цёт ка Мар фа, 

пры ту ліў ся да ду боў-ве лі ка наў, ду-

боў-во ла таў. Пра іх у свой час ха-

дзі лі ле ген ды. А за раз і рас каз ваць 

ня ма ка му: на ху та ры з ча ты рох не-

ма лень кіх сем' яў за ста ла ся толь кі 

цёт ка — ад на-адзі нют кая. Бы ла і ў 

яе маг чы масць пе ра брац ца ў су сед-

нюю вёс ку — не за ха це ла. У го рад 

да дзяцей так са ма. Ды яно і зра зу-

ме ла: свая хат ка як род ная мат ка. 

Тут прай шлі най леп шыя га ды, тут 

па га да ва лі ся дзе ці, тут, по бач з ху-

та рам, мо гіл кі, дзе па ха ва ны «ўсе 

свае» — дзя ды, баць кі, яе муж. Для 

ся бе яна так са ма ўжо мес цей ка на-

гле дзе ла, але ж ту ды не спя ша ец ца, 

ва ўся кім ра зе — па куль. Са ма пы-

ніць ня хіт рую гас па дар ку, са ма раз 

на тыд ні хо дзіць у кра му.

Вось і ў той дзень па сва ёй ледзь 

пры кмет най сце жач цы, з кі ёч кам 

ды тор бай це раз пля чо (так ляг чэй 

да нес ці па куп кі) яна вы пра ві ла ся ў 

да ро гу. Тры кі ла мет ры не та кі ўжо і 

шлях, але ж ёсць ад на пе ра шко да. 

Вёс ка, у якой зна хо дзіц ца кра ма, — 

па дру гі бок ша шы. А на ёй... «І ку ды 

яны так спя ша юц ца? І ча му гэ так 

но сяц ца? — гле дзя чы на ма шы ны, 

пы та ла ся жан чы на. — Да ро гу не пе-

рай сці».

І са праў ды, яна па доў гу ча сам 

ста я ла на ўзбо чы не, у не па гадзь 

па спя ва ла змерз нуць, ча ка ю чы мо-

ман ту, каб без ры зы кі для жыц ця 

«сі га нуць» на той бок.

...Гэ тым ра зам ёй, зда ец ца, па-

шчас ці ла: па да ро зе хі ба зрэд ку пра-

яз джа лі ма шы ны. «Зна чыць, хут чэй 

да бя ру ся да кра мы, — па ду ма ла 

Мар фа, — хут чэй вяр ну ся да моў». 

Ёй і праў да трэ бы ло спя шац ца: па-

зна ва та вый шла, а зі мо вы дзень, ён 

як дзюб ка ў ве раб'я — ка рот кі.

І тым не менш ба бу ля, як заў сё-

ды, кі ну ла по зірк у адзін бок, у дру гі 

і толь кі по тым сту пі ла на ша шу, на-

ват зра бі ла па ёй не каль кі кро каў, 

як рап там...

З-за па ва ро ту, ні бы чорт з та ба-

кер кі, вы ска чы ла ма шы на і з ша лё-

най хут ка сцю «па ля це ла» на яе, на 

Мар фу. «Ня ўжо ка нец?.. — па ду ма-

ла тая. — А як жа Ту зік? На лан цу-

гу... Зга ла дае, бя дак».

Шка ду ю чы, яна слу пам ста я ла на 

мес цы. А вось ма шы на на ад ва рот — 

ад рэз ка га тар ма жэн ня за кру ці ла ся 

па ша шы, а по тым з раз го ну ўля це ла 

ў дрэ ва.

— Мя не, дзя куй бо гу, пра нес-

ла, — пе ра хрыс ці ла ся Мар фа.

«Пра нес ла» — яна ўба чы ла — і 

зда ра вен на га дзе цю ка, які лёг ка вы-

ку ліў ся з раз бі тай ма шы ны. Праў-

да, з ма цю ка мі... Але ж слу хаць іх ці 

неш та ад каз ваць Мар фа не збі ра ла-

ся. Яна па шы ба ва ла са бе да кра мы. 

Ад но хі ба пры га вор ва ла, што но сяц-

ца тут уся ля кія. Мо ду ўзя лі — на ма-

шы нах лё таць. І так, што нар маль на-

му ча ла ве ку да ро гу не пе рай сці.

Ка ра цей, той дзень для ба бу лі 

скон чыў ся доб ра. Ча го нель га ска-

заць пра дру го га фі гу ран та гэ тай 

гіс то рыі, але ж ён, як вы гля дае, сам 

ві на ва ты?

Га лі на Ні чы па ро віч,

в. Ма гіль на, Уз дзен скі ра ён.

ПОМС ТА ІН СПЕК ТА РА
...«Пя тач кі» — сля ды ку ні цы пры-

вя лі мя не да ма ла дой са сны. За драў 

га ла ву, па гля дзеў, ха цеў бы ло кі нуць 

пал кай, але пе ра ду маў, бо ўспом ніў, 

што ад ной чы ўжо так ра біў. І ні чо га 

доб ра га з гэ та га не вый шла.

У глу хім кут ку Па лес ся, дзе не ка лі 

я пра ца ваў ды рэк та рам вась мі год кі, 

аў то бу сы і ма шы ны з'яў ля лі ся рэд ка. 

Та му, ка лі ра ні цай па ня дзел ка ў шко-

ле з'я віў ся ін спек тар рай а на, я моц на 

здзі віў ся: «Ад куль?»

А ён між тым ужо ра біў сваю спра-

ву: па бы ваў на ўро ку фі зі кі ў сё мым 

кла се, па зна ё міў ся з ра бо тай май-

стэр ні, агле дзеў школь ны двор.

Но вы драў ля ны бу ды нак, ва кол 

яко га бы ло шмат дрэў цаў і кус тоў, 

спар тыў ная пля цоў ка, ма ла ды са док 

па кі ну лі, ві даць, доб рае ўра жан не... 

Мы на ват ра зам па абе да лі, а пас ля 

гэ та га Мак сім Мі хай ла віч уга ва рыў 

мя не сха дзіць у лес: ён быў по бач — 

пад сту паў аж да са май вёс кі.

Там ледзь не хо рам па піск ва-

лі сі ні цы, шчы ра пра ца ваў дзя цел 

і... Што гэ та: з са сны на су сед нюю 

бя ро зу ха це ла пе ра ско чыць ку ні ца, 

але не раз лі чы ла і, пра мах нуў шы ся, 

упа ла на зям лю. Мак сім Мі хай ла віч 

кі нуў ся да звяр ка, я — за ім: апя-

рэ дзіў ін спек та ра, ніц ма ўпаў... на 

снег, бо ку ні ца шмыг ну ла на бя ро зу. 

Ін спек тар стра ся нуў яе — жы вё лін ка 

ўпа ла, але зноў жа ўмо мант ус ко чы-

ла на дрэ ва.

— Да вай це са б'ём, — пра па на ваў 

Мак сім Мі хай ла віч і тут жа «ўзбро іў-

ся» пал кай. Я — так са ма.

Шпур ля лі іх па чар зе, але ўсё без 

тол ку, бо ку ні ца ся дзе ла вы со ка. 

А най горш бы ло тое, што мой сук, 

па тра піў шы ў ствол, ад ско чыў ад 

яго і па ля цеў уніз... «Асця рож на!» — 

крык нуў я Мак сі му Мі хай ла ві чу, але 

спаз ніў ся: сук уда рыў ін спек та ра па 

га ла ве, той па хіс нуў ся і... як пад ко-

ша ны, рух нуў на зям лю!

Пад бег чы на да па мо гу я, мож на 

ска заць, не па спеў, бо пад ня ўся ён 

хут ка. Але ж я ўсё роў на не ве даў, 

што мне ра біць.

— Пай шлі, — за га даў ін спек тар, 

па вяр нуў шы на зад у вёс ку. Час ад 

ча су ён зды маў шап ку і на сва ёй лы-

са ва тай га ла ве ма цаў чыр во ны гуз.

— Вы на чаль ства заўж ды так 

пры ма е це? — спы таў у мя не на 

раз ві тан не, хоць па пя рэд не збі раў-

ся на ча ваць, каб на ве даць шко лы 

па блі зу.

— Не, гэ та вы пад ко ва, — ледзь 

не ба жыў ся я. — Ка лі лас ка, пра-

бач це!

Мар на пра сіў: Мак сім Мі хай ла віч 

ні ра зу больш не на ве даў ся ў на шу 

школ ку, пры су стрэ чы ў рай а на ві-

таў ся су ха, на на ра дах ні ко лі не хва-

ліў (хоць і бы ло за што), а вось кры-

тыч ных за ўваг вы каз ваў проць му.

А ўся му ві ною хто — прос тая ку-

ні ца.

Ула дзі мір Пу гач,

м. На ва сёл кі, Пет ры каў скі ра ён.

ХІТ РЫ ХОД
...З ра ні цы па аў то рках наш ды-

рэк тар пра во дзіць вы твор чыя пла-

нёр кі. На ад ной з іх мы не як аб мяр-

коў ва лі ра бо ту з кад ра мі — і ця пер, 

і не ка лі, за так зва ным са вец кім 

ча сам. Ус пом ні лі парт ка мы, пра-

фка мы, ка мі тэ ты кам са мо ла, на ват 

агуль ныя схо ды. «Пад та кім «на гля-

дам», — нех та з ма ла дзей шых пры-

знаў, — ча ла век прос та му сіў быць 

ма раль на ўстой лі вы, мож на ска заць, 

без да кор ны».

Але ж та кіх, ві даць, не іс нуе?

Свед чан нем та му вы па дак, пра 

які рас ка заў наш на чаль нік вы твор-

час ці. Да лей — з яго слоў.

Ста рэй шае па ка лен не, му сіць, 

па мя тае імя Ан жэ лы Дэ віс. У Са вец-

кім Са ю зе яно гры ме ла з усіх рэ пра-

дук та раў — слу жы ла свай го ро ду 

сім ва лам ба раць бы за мір. Зда ва-

ла ся, што на ват у сад ках та ды гу чаў 

за клік: «Сва бо ду Ан жэ ле!», а ўжо 

не дзе вы шэй дык сам Бог за га даў! 

Цэ лую ідэа ло гію бу да ва лі на дыс-

крэ ды та цыі ка пі та ліс тыч на га За ха ду 

(і Шта таў у пры ват нас ці)...

Дык вось. На за вод зе па чы на-

ец ца па ся джэн не парт ка ма. У за ле 

ся род пры сут ных ні се ла ні па ла (бо 

не ка му ніст, не ста ха на вец...) уз ру-

ша ны сле сар Зу еў. І ма ла та го, што 

прый шоў, ён яшчэ і сло ва про сіць. 

Ці ка ва ж, што хо ча ска заць?

А той — бач на па ўсім — хва лю-

ец ца (што «пра мо ву» яго зу сім не 

псуе...), але неш та га во рыць пра 

бур жу яў, па ві не якіх га рот ні ца Ан-

жэ ла зна хо дзіц ца ў тур ме, пра тое, 

што з гэ тым нель га мі рыц ца, і што 

вось ён, сле сар Зу еў, зго дзен пе ра-

лі чыць у фонд мі ру па ло ву свай го 

аван су...

На  тым пра моў ца скон чыў, а пры-

сут ныя ка му ніс ты, кры ху па ду маў-

шы, прый шлі да вы сно вы, што гэ та 

іні цы я ты ва (да та го ж зні зу) у прын-

цы пе доб рая і што яе ма ла ўнес ці 

ў пра та кол, — трэ ба да ла жыць у 

рай кам...

Як вы ра шы лі, так і зра бі лі, і сле-

сар Зу еў на заўт ра ж ад чуў ся бе зна-

ка мі тым. З са ма га ран ку май стар 

ска заў яму, што ро бу адзя ваць не 

трэ ба, бо яго ча ка юць у кан то ры.

Там ён пад піс ваў ней кія па пе ры і 

зва ро ты. Яго на ват «сфот ка лі».

Пад абед іні цы я тар меў раз мо ву 

з ма ла дзень кай жур на ліст кай, якая 

на зы ва ла яго не толь кі па іме ні, а 

яшчэ і па баць ку, рас пыт ва ла пра 

сям'ю, дзя цін ства і зноў жа фа та-

гра фа ва ла...

А ў кан цы то га ж дня ад быў ся 

сход, на якім пры ня лі рэ за лю цыю 

пад тры маць па чын Зу е ва і пе ра лі-

чыць у фонд мі ру пэў ны пра цэнт з 

чар го ва га за роб ку. (Пад час га ла са-

ван ня ра дас ці на тва рах пры сут ных 

іні цы я тар не ўба чыў, але і «ўстры мац-

ца» так са ма ні хто не ад ва жыў ся.)

У вы ні ку прад стаў ні ку рай ка ма 

ўру чы лі рэ за лю цыю. Кі раў ніц тва 

бы ло за да во ле на і на ват прад чу-

ва ла ня кеп скае для ся бе раз віц цё 

па дзей...

Ра бо чыя пас ля схо ду ра зы шлі ся 

па раз дзя валь нях. Зу еў, які адзец-

ца ў ро бу так і не па спеў, ад ным 

з пер шых ір ва нуў за пра хад ную. 

А вось ды рэк та ра спы ні ла сак ра тар-

ка: як заўж ды, па да ла яму па пку з 

пош тай, з да ку мен та мі на под піс... 

Боль шасць з іх ні я кіх пы тан няў не 

вы клі ка ла, але ж адзін...

Ды рэк тар, як уджа ле ны, пад ха-

піў ся з крэс ла, за га даў сак ра тар цы 

тэр мі но ва склі каць ак тыў...

Што маг ло зда рыц ца? — уго лас 

га да ла на чаль ства. — Мо жа, ава рыя 

дзе? Мо жа, ня шчас ны вы па дак?

— Ня шчас ных, дзя куй бо гу, ня-

ма, але і шчас лі вых, на жаль, так-

са ма, — су па ко іў усіх ды рэк тар. 

І моўч кі раз гар нуў пісь мо з га рад-

ско га ад дзе ла ўнут ра ных спраў, у 

якім па ве дам ля ла ся, што па за ўчо ра 

ве ча рам у ін тэр на це швей най фаб-

ры кі ў ста не моц на га ал ка голь на га 

ап'я нен ня быў за тры ма ны ра бо чы іх 

прад пры ем ства Зу еў...

— Той са мы?! — не па ве ры лі пры-

сут ныя.

— Той са мы, — ска заў ды рэк-

тар. — Ба раць біт... За пра вы аме-

ры кан скіх не граў.

— Вось та бе і па чын, — уз дых нуў 

парт орг...

— Трэ ба пры маць ме ры, — пад-

ха піў праф орг. — Але як?

Ду ма лі доў га. У вы ні ку ад да лі на-

леж нае хіт рас ці сле са ра і пра па на-

ва лі ў мі лі цыю да слаць якую-не будзь 

ад піс ку, а ў фонд мі ру за лі чыць не 

толь кі па ло ву аван су Зу е ва, але і 

квар таль ную прэ мію.

Больш су ро ва ка раць «вы на ход-

ні ка» не вы па да ла, бо для гэ та га, 

па-пер шае, прый шло ся б вы нес ці з 

ха ты смец це, а, па-дру гое, — як-ні як 

«зор ка»...

На што «яна», ві даць, і раз ліч ва-

ла.

Іван Га раль чук,

г. Мінск.

Руб ры ку вя дзе 

Ва лян ці на ДОЎ НАР.

25 студзеня 2019 г. ЖЫЦЦЯПІС 5
Не аса біс ты суб' ек тыўНе аса біс ты суб' ек тыў

У ПО ШУ КАХ 
НЯ СТРА ЧА НА ГА
Пра не іс ну ю чую ня вес ту, ня вер ную жон ку 
і пра тых, ка го не ба чым

МОЙ аў то рак на гэ тым тыд ні зра бі лі на іў ныя па ле шу кі. Не ха чу 

па крыў дзіць ас тат ніх жы ха роў Па лес ся, яны хут чэй кем лі выя 

і хіт рыя ў доб рым сэн се, але ж два вы пад кі з гэ ты мі — ну прос-

та пес ня. Кож ны раз, пра чы таў шы па доб ныя на ві ны, дзі віш ся: 

як та кое мо жа быць? Але тут су мнен няў ня ма ні я кіх, бо кры ні цы 

ін фар ма цыі са мыя што ні ёсць сур' ёз ныя: у пер шым вы пад ку 

След чы ка мі тэт, у дру гім — Ка мі тэт су до вых экс пер тыз. Зрэш ты, 

аб усім па па рад ку.

Жыў са бе ў Сто лін скім ра ё не ста ра ва ты ўжо ха лас цяк — уз рост 

блі зіў ся да са ра ка. Ці ду маў ён жа ніц ца — гіс то рыя за моўч вае, а 

вось ква та ран та ўзяць, на пэў на, ха цеў. Інакш на вош та яму бы ло 

зва ніць па аб' яве, якую ні бы та да ла дзяў чы на, што шу ка ла ква тэ ру 

для арэн ды. Труб ку зня ла «ма ці» па тэн цый най аран да тар кі, і тут 

па ча ла ся са праўд ная «Сан та Бар ба ра». Бо, ка жу чы су хой мо вай 

след ча га пра та ко ла, «пад час рэ гу ляр ных тэ ле фон ных раз моў 

47-га до вая жан чы на пе ра ка на ла муж чы ну, што яе дач ка хо ча 

ўзяць з ім шлюб». «Дач кі», як вы ра зу ме е це, не бы ло ўво гу ле, але 

спрыт ная мах ляр ка ва дзі ла дзе цю ка за нос тры га ды. Пры гэ тым 

вы цы га ні ла ў яго за гэ ты час — на бя ры це па больш па вет ра — 

больш за ча ты ры ты ся чы руб лёў і без ма ло га двац цаць дзе вяць 

ты сяч до ла раў! Пры чым зра бі ла гэ та вір ту оз на, ска рыс таў шы ся 

жа дан нем ха лас ця ка ажа ніц ца што б там ні бы ло і ме на ві та з яе 

«дач кой». А па коль кі прад' явіць «дач ку» ні я кіх маг чы мас цяў не бы-

ло з пры чы ны яе эле мен тар най ад сут нас ці, мах ляр ка вы дум ля ла 

роз ныя пры чы ны. Спа чат ку «ня вес це» па трэб на бы ла апе ра цыя 

на сэр цы, на ступ ная рэ абі лі та цыя і ад па вед ныя срод кі на гэ та 

(якія рас чу ле ны «жа ніх» тут жа вы да ваў). А ка лі «хво рая» па пра-

ві ла ся і су джа ны за ха цеў яе хоць бы ўба чыць, бу ду чая «це шча» 

яму на пля ла, што гэ та га ні як нель га, бо ба чыц ца да вя сел ля ім 

на стой лі ва не ра іць... эк стра сэнс.

Пэў на, мах ляр ка са ма ва ло дае ней кі мі звыш здоль нас ця мі пе-

ра ка нан ня, інакш як рас тлу ма чыць, што на па доб ную ахі нею муж-

чы на вёў ся тры га ды і спраў на пла ціў. Пры чым па цяр пе лы яў на не 

ду рань — у дур ня та кія вя лі кія су мы ў сва бод ным до сту пе на ўрад 

ці зной дуц ца.

ДРУ ГАЯ спра ва — з Дра гі чы на, так са ма пра «раз вод» на гро шы. 

Тут, праў да, больш пра за іч на, але не менш ці ка ва. Муж чы-

на раз вёў ся са сва ёй па ла ві най больш за дзе сяць га доў на зад і 

спраў на пла ціў алі мен ты на іх ніх тра іх дзя цей. А не каль кі ме ся цаў 

та му пе ра стаў: за су мня ваў ся, што дзе ці яго ныя (ду маю, тут не 

абы шло ся без якой «доб ра зыч лі вай» сяб роў кі ці су сед кі). Бы лая 

жон ка, пе ра стаў шы атрым лі ваць гро шы, звяр ну ла ся з за явай у 

мі лі цыю. Але алі мент шчык не спа ло хаў ся і за явіў: пла ціць больш 

не бу ду, дзе ці — не мае. Да вя ло ся пры цяг нуць да спра вы ге не-

тыч ную экс пер ты зу.

І што вы ду ма е це: дзе ці са праў ды ака за лі ся не яго — усе трое! 

Ма ла та го, што на га ла ве ад ра гоў жы во га мес ца ня ма, — а коль кі 

гро шай за дзе сяць га доў ад даў чу жым дзе цям і ня вер най жан чы-

не. На ўрад ці хто яму тыя гро шы вер не: су жэнц кая ня вер насць і 

яе на ступ ствы ў на шым за ка на даў стве як вы па дак мах ляр ства 

не раз гля да ец ца...

НІ Я КІМ чы нам не апраўд ваю фі гу ран так гэ тых спраў, але і тым, 

хто збі ра ец ца ска заць: «Усе ба бы — сцер вы!», спя шац ца з 

вы сно ва мі так са ма не раю. За дам чыс та жа но чае, на пэў на, пы-

тан не: а ку ды гля дзе лі, і чым, вы ба чай це, ду ма лі са мі па цяр пе лыя? 

Ка лі ў дру гім вы пад ку яшчэ мож на за па до зрыць усё па глы наль нае 

ка хан не, якое на ней кі час за сла ні ла му жы ку во чы, то «за воч нае 

сва тан не» ў наш час уво гу ле па він на вы гля даць як сцэ на з тэ ат ра 

аб сур ду. Зрэш ты, па доб ных па ста но вак ха пае: па гля дзі це, коль кі 

на шых жан чын ста но вяц ца ах вя ра мі шлюб ных афе рыс таў. І доб ра, 

ка лі за стра ча ныя гро шы ня шчас ная атрым лі вае хоць тро хі та кой 

жа да най пя шчо ты ад аль фон са. Але ж ня рэд ка, як і ў вы пад ку з 

не іс ну ю чай ня вес тай, знач ныя су мы па сы ла юц ца на ра ху нак гэт ка-

га ж са ма га пры від на га жа ні ха, у яко га то праб ле мы са зда роў ем, 

то з вы пла тай па зы кі, то ня ма гро шай на бі лет...

ЧА МУ ў по шу ках сва ёй па ла він кі, свай го аса біс та га шчас ця лю дзі 

ў наш час ста но вяц ца та кі мі да вер лі вы мі і на іў ны мі? Да вер лі-

вы мі і на іў ны мі на мя жы з глуп ствам і ад гэ та га — без аба рон ны мі. 

Мо жа, та му, што пе ра ста лі за ўва жаць тых, хто по бач, пе ра ста лі 

гля дзець ад но ад на му ў во чы? Лю дзі ця пер не зна ё мяц ца на ву лі-

цах, у гра мад скім транс пар це, яны ад но ад на го прос та не за ўва-

жа юць, бо ўсе — і ма ла дзей шыя і ста лыя — едуць, уткнуў шы нос 

у смарт фон, план шэт, элект рон ную кні гу. Увесь дзень — ра бо та, а 

ў пе ра пын ках — са цы яль ныя сет кі, і тых, хто ва кол, так са ма не за-

ўва жа еш (мне ня даў на рас ка за лі пра ад на курс ні каў, якія да ву чы лі ся 

на ад ным па то ку ча ты ры га ды, а па зна ё мі лі ся, вы пад ко ва тра піў шы 

ўлет ку на адзін ку рорт, пры чым на па чат ку на ват не зра зу ме лі, што 

да гэ туль ба чы лі ся амаль кож ны дзень). Гэ тым па шан ца ва ла — яны 

дзя ку ю чы вы пад ку ад но ад на го знай шлі і спра ва ідзе да вя сел ля. 

А коль кі «па ла ві нак», апы нуў шы ся зу сім бліз ка, так і не су стрэ лі ся, 

бо ад но ад на го не за ўва жы лі. І коль кі з іх пас ля, ачму рэў шы ад ну ды 

і адзі но ты, кі да юц ца ў аб дым кі та го, хто іх не вар ты, хто бу дзе ім 

здрадж ваць і пад ман ваць, ці трап ля юць ва ўчэ піс тыя ру кі вір ту аль-

ных цы ніч ных мах ля роў, якіх ні чо га не ці ка віць, акра мя на жы вы.

СПА ДЗЯ Ю СЯ, тыя пад ма ну тыя хлоп цы ўсё ж зной дуць сваё 

шчас це. Кры ху, ка неш не, па на ра ка юць на ўвесь жа но чы род, 

а пас ля, дасць бог, і ва кол азір нуц ца. І ўба чаць на рэш це, коль кі по-

бач доб рых, пры го жых, сум лен ных, са праўд ных. Да та го ж у кра і не, 

дзе на дзе вяць муж чын аж но дзе сяць з па ло вай жан чын.

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.


