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ЛІШ НІ?
ЦІ НЕ ЛІШ НІ?
...Пер шы раз уба чыў шы 

яе, та кую кво лую, па-дзі ця-

чы ня зграб ную, без аба рон-

ную, Кі рыл па ду маў, што 

вось яно — яго нае шчас це! 

Квет кі на сіў, з на дзе яй за-

зі раў у во чы і знай шоў-та кі 

ад каз на сваё пы тан не: яны 

згу ля лі вя сел ле.

Як быц цам ня дрэн на 

жы лі, ра зам га да ва лі пер-

шын ца, ад нак на жыц цё-

вым шля ху муж чы ны су-

стрэ ла ся ін шая. Ёй, пра-

цу ю чы по руч, пад бо кам, 

мож на ска заць, ня цяж ка 

бы ло знай сці па ды ход і па-

трэб ныя сло вы, за ва ло даць 

ува гай, а ўрэш це ўзяць ды 

раз бу рыць тое, што толь кі-

толь кі па ча ло бу да вац ца — 

Кі ры ла ву пер шую сям'ю.

...Праў да, і ў дру гой 

ні ён, ні тая ша лах вост-

ка-раз луч ні ца шчас ця не 

знай шлі. Та му зноў раз вод, 

пас ля яко га муж чы на доў-

га за ста ваў ся адзін — не 

ха цеў, ба яў ся па мы ліц ца 

яшчэ раз.

А Та ню ён ве даў даў-

но, лі чыў яе доб рым, на-

дзей ным сяб рам. Ад куль 

узя ло ся ка хан не, пры чым 

рап там — ні се ла ні па ла — 

ні хто не зра зу меў.

Але ж ста лі су стра-

кац ца, ра зам ба віць час, 

стро іць жыц цё выя пла ны. 

Адзі нае — тай ком, каб не 

су ро чыць. Да та го ж у Тац-

ця ны — не ма лень кая дач-

ка. Рап там не пры ме но ва-

га ча ла ве ка, не адоб рыць 

вы бар ма ту лі?

Да рэм на яны ба я лі ся: 

з дач кой, дзя ка ваць бо гу, 

праб лем не бы ло. Су праць 

но ва га ча ла ве ка паў ста ла 

хі ба што... кош ка. І шко дзі-

ла яна як толь кі маг ла — то 

ў туф лі Кі ры лу на га дзіць, 

то па душ ку яго па ме ціць...

Спро ба не чым пад ку-

піць ці да мо віц ца пос пе ху 

не ме ла. Пер шыя па пя рэ-

джан ні — ра зам з па душ-

кай скі нуць яе з пя та га 

па вер ха — на жаль, так са-

ма. Та ды Кі рыл ёй вы нес 

апош няе, ча мусь ці ка жуць 

кі тай скае...

У тую ноч яго моц на 

му чы ла сма га. Уклю чыў 

свят ло, каб не на сту піць 

(кошка ме ла звыч ку спаць 

на ды ван ку ка ля лож ка), 

на су нуў тэп ці, па шы ба ваў 

у кух ню. Праз не каль кі хві-

лін вяр нуў ся і як не зня меў: 

на прас ці не, дзе толь кі што 

спаў, ша рэ ла све жая пля-

ма. Кош ка, зра біў шы яе, 

ку ляй сі га ну ла за ка на пу.

— Ну ўсё! — за кры чаў 

Кі рыл, па мкнуў шы ся ла-

віць зла чын цу. — Да лей 

так пра цяг вац ца не мо жа! 

Нех та з нас ліш ні: ці я, ці 

яна!

— Па стой... Па цяр пі 

яшчэ трош кі, — са слязь-

мі на ва чах ста ла пра сіць 

Тац ця на. — Я са ма па спра-

бую... Я з ёй па га ва ру — 

апош ні раз...

Што ў іх бы ла за «раз-

мо ва», ні хто не ве дае. Мо-

жа, ад на ад ной «рас ка за лі» 

пра свае па чуц ці, мо жа, па-

скар дзі лі ся на лёс, мо жа, 

аб мер ка ва лі да лей шыя 

перс пек ты вы... Ад нак з 

таго ча су кош ку як пад мя-

ні лі: ця пер, ней кім чы нам 

ад чу ва ю чы Кі ры лаў пры-

ход, яна за га дзя са дзіц ца 

ка ля дзвя рэй — ча кае, сле-

дам за гас па да ром (пры-

зна ла!) хо дзіць на бал кон 

«па ку рыць» і ноч чу ад да на 

сце ра жэ яго ад па чы нак... 

А каб на шко дзіць? Ды ні-

ко лі! Ні-ні!

Га лі на Ні чы па ро віч,

Уз дзен скі ра ён.

P.S. Не ве даю, на коль-

кі смеш ная гэ та гіс то рыя, 

але ж праў дзі вая. І пра ўсе 

Кі ры ла вы жа ніць бы я рас-

ка за ла спе цы яль на, каб па-

дзя ліц ца ад ным ба лю чым 

на зі ран нем. Ра ней лю дзі 

ства ра лі сем'і і жы лі. Не без 

та го — ча сам спра ча лі ся, 

моц на сва ры лі ся, зла ва лі 

ад но на ад на го, але ж по-

тым мі ры лі ся, ра зам га да-

ва лі дзя цей, ча ка лі ўну каў. 

Ця пер жа — час ней ка га 

лег ка дум ства: мож на сы хо-

дзіц ца і ра зы хо дзіц ца з-за 

дра бя зы аль бо дзе ля ней-

кіх су мнеў ных пры год...

Аль бо на ват з-за кош кі.

А МО РА 
Ў КОЖ НА ГА 

СВАЁ
На па чат ку го да ў пра-

цоў ных ка лек ты вах скла да-

юц ца гра фі кі ад па чын каў. 

Шмат ка му ха це ла ся б 

мець іх улет ку, каб па быць 

ра зам з дзець мі, пра ве-

даць ро дзі чаў, рва нуць да 

мо ра, ка лі ёсць та кая маг-

чы масць...

У тым го дзе ў ма ёй зна-

ё май яе не бы ло: дач ка 

раз віт ва ла ся са шко лай, 

па сту па ла ву чыц ца да лей. 

Хі ба ма ці та ды да ней кіх 

па ез дак?.. Ад нак, ня гле-

дзя чы на гэ та, з вод пус ку 

яна вяр ну ла ся з та кім шы-

коў ным за га рам...

— Дзе бы ла? Ад куль? — 

здзі ві лі ся жан чы ны.

— З зя лё на га мо ра, — 

усміх ну ла ся яна.

— Гэ та дзе ж та кое зна-

хо дзіц ца? Чор нае — зра зу-

ме ла, Бе лае з Чыр во ным — 

так са ма, а пра Зя лё нае мы 

на ват не чу лі.

— А я па бы ва ла! — ста-

ла хва ліц ца На та ша. — Вы 

толь кі ўя ві це: па ды хо дзіш 

да яго і зда лёк яшчэ ба-

чыш, як хва лі плы вуць — 

зя лё ныя та кія з жоў тым 

пе ра лі вам... А над імі 

птуш кі — то па ад ной, то 

ча род ка мі — да хваль да-

кра на юц ца, спе вам за лі-

ва юц ца... Я на ват на ву чы-

ла ся іх рас па зна ваць — па 

знеш нім вы гля дзе, па га-

ла сах... Па слу ха еш іх, па-

ся дзіш ці па ля жыш па блі зу 

ды скі ру еш у бліз кі са сон-

ні чак. А там — аж чыр ва на 

ад па хкіх су ніц! На збі ра еш 

тро хі, па ню ха еш — га ла-

ва за кру жыц ца, ес ці шка-

да!.. З поў ным вя дзер цам 

пой дзеш да моў, а пе рад 

та бой — роў ныя ра доч кі 

буль бы...

— Дык ты ў вёс цы, у ма-

мы бы ла? — зда га да лі ся 

су пра цоў ні цы.

— Так. А мо ра — гэ та 

кал гас нае жыт нё вае по ле, 

по бач з рап са вым... Ад яго і 

ад ліў зе ле на ва та-жоў ты.

— У нас на ра дзі ме так-

са ма і бор, і гры бы, і яга-

ды, — па хва лі ла ся ад на з 

жан чын.

— І ў нас на ле ці шчы, — 

пад ха пі ла дру гая...

— Нам з сяст рой так-

са ма ў спад чы ну ба бу лін 

до мік да стаў ся... По бач з 

Бе ла ве жай. Там па куль 

ні хто не жы ве. Але вы так 

рас каз ва е це, што мы аба-

вяз ко ва яго пад ла дзім і бу-

дзем ту ды пры яз джаць!

...Ну ча му б і не, ка лі і 

там, му сіць, ёсць мо ра?!

Лі лія Скін дзер,

г. Іва цэ ві чы.

МА КА РАН КА —
АД ПА ЧЫ ВАЕ
На ста ла се на кос ная па-

ра, і ўспом ні ла ся даў няя 

праў дзі вая гіс то рыя. Мне 

зда ец ца, што яна як раз 

для лю бі ма га ўсі мі «Про-

ва да...»! Чы тай це:

...«Па ра маль цу ўжо

за на ву ку»:

Дзед на кля паў ка су ўну ку,

Па да гнаў кас сё пад рост, —

Хоць ся гон ня на па кос.

Пла на ваў, што вый дуць

зран ня,

Так, як трэ ба, як пры вык...

І ў хлоп ца хва ля ван не:

Тан цы ў клу бе ці пік нік?

А з ка сой...

«Дзі вак ты, дзе да:

Я ж не конь і не вярб люд,

Не та му ў вёс ку ехаў,

Каб гар ба ціц ца вам тут».

...Ве чар з ноч кай пра гу дзеў

ён:

«Віс кі», дзеў кі, шаш лы кі,

Са лаў ёў па чуў і... пеў няў

Пад ду ба мі ля ра кі.

Дзед жа

з ра ніш няй ра сою,

Ледзь жы вы,

ма хаў ка сою:

Дум кі гор кія ў ста ро га:

Не прый шла яму пад мо га,

Не збы лі ся спа дзя ван ні

І ня мі лым ста ла ран не.

На ўну ка ду шыць крыў да:

Бо лей

быць так не па він на!

...І ўзнік у дзе да план

(Хай жа знае гэ ны пан!):

Най каш тоў ныя да рун кі

Ён скла даў для ўну ка

ў сум кі,

Па ка ваў цяж кі за плеч нік...

Госць пра чнуў ся

аж пад ве чар.

Каб жа вы стран чыць

«дзі ця ці»,

Баб ка ту па ла па ха це.

Еў уну чак — за тра іх.

Дзед жа —

не ча га пры ціх:

Не бы ло па про каў, грозь бы,

Не гу ча ла ней кіх прось баў...

«Зра зу меў мя не,

зда ец ца?» —

Госць да до му

з лёг кім сэр цам.

А стаў сум кі раз бі раць, —

Што ні сло ва —

«маць» ды «маць».

Як да стаў усё

да зван ня, —

Ба чыць

дзе да ва пі сан не:

«Вёз, уну чак, ты цаг лін кі

За мест са ла і вянд лін кі,

З пе чы — тро хі га ла ве шак

За мест све жань кіх яе чак,

За мест пляш кі пер ша ка

Май са скле па бу ра ка,

Ну а мас ла-тва ра жок

Тым, хто ко сіць му ра жок,

А хто лю біць толь кі гу лі,

Тым жыц цё

пад но сіць ду лі.

Зра зу меў?

То будзь зда роў!

Пры яз джай у гос ці зноў».

...І ў са мо га, ба чыць,

госць —

Сяб ру чок

у ха це ёсць:

Ба чыў ён цяж кія сум кі,

Пом ніў дзе да вы ла сун кі:

Не ад ной чы час та ваў ся

Так, што на нач за ста ваў ся.

...У спра ву «ўе хаў»

тут як тут,

Ну і вы даў свой пры суд:

«Так Ма ка ран ка б ці змог?

Дзед — най леп шы

пе да гог!»

...Ён адзін та ды ка сіў,

Але ж хлоп ца па ву чыў.

Лю боў Чыг ры на ва,

г. Мінск.

ЦУ ДА ДЗЕЙ НЫ 
СРО ДАК!

Гэ ту гіс то рыю мне рас-

ка за ла мая ка ля жан ка, а 

ёй — муж, які ў 60-я га ды мі-

ну ла га ста год дзя пра ца ваў 

док та рам у па лі клі ні цы...

Дык вось ад ной чы вёў 

ён пры ём, і чар га ка ля ка-

бі не та са бра ла ся вя лі кая. 

Лю дзі ся дзе лі, ча ка лі вы-

клі ку. І не прос та так: да 

іх пе ры я дыч на вы хо дзі ла 

мед сяст ра, пер шым тром 

па да ва ла тэр мо мет ры, 

каб зме ра лі тэм пе ра ту-

ру — ска ра ці лі час пры ёму 

ў док та ра.

Та кім чы нам да хо дзіць 

чар га да ста рэнь кай ху та-

ран кі, якая да гэ туль ні ко лі 

ў жыц ці не хва рэ ла і не ля-

чы ла ся, не ха дзі ла ра ней 

да док та ра. І ця пер бы не 

прый шла, але ж моц на 

за ня ду жа ла — ка ро ву не 

змаг ла па да іць.

Узя ла яна ў сяст рыч кі 

тэр мо метр, тро хі па кру ці-

ла ў ру ках.

— А што з гэ тай шту-

кай ра біць? — спы та ла ся 

ў жан чы ны, што ся дзе ла 

по бач.

Тая, не доў га ду ма ю чы, 

рас шпі лі ла на ба бу лі коф-

ту, па-свой ску за су ну ла 

пры бор пад па ху, ска за ла 

пры ціс нуць, каб крый бог 

не зва ліў ся.

...У кан цы той зме ны 

ад на го тэр мо мет ра мед-

сяст ра не да лі чы ла ся. Па-

ду ма ла, што нех та раз біў і 

не пры знаў ся.

А праз не каль кі дзён у 

па лі клі ні ку зноў прый шла 

тая ба бу ля. Толь кі згле-

дзеў шы мед сяст рыч ку, яна 

кі ну ла ся на су страч з... з за-

гор ну тым у хус тач ку тэр мо-

мет рам, ска за ла:

— Дзя куй, та бе, да чуш-

ка! Я ўся го два дзянь кі яго 

па на сі ла і так да па маг ло, 

так да па маг ло!.. Хва ро ба 

мая дзе і па дзе ла ся!

Мед сяст ра та ды сха пі-

ла ў яе тэр мо метр і ад ра зу 

сі га ну ла ў ка бі нет. Ра зам 

з док та рам яны тро хі па-

смя я лі ся, а по тым ён сам 

за пра сіў ба бу лю ў ка бі нет, 

уваж лі ва вы слу хаў, зме раў 

ціск і з па лёг кай уз дых нуў: 

ля чыць не бы ло ча го — да-

па мог тэр мо метр!

Цу да дзей ны, як ака за-

ла ся, сро дак! Праў да, з 

ка бі не та яго больш не вы-

но сі лі...

Зоя На ва ен ка,

г. п. Пад свіл ле,

Глы боц кі 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

ГІС ТО РЫЯ 
АД НА ГО ЛІС ТА
Аб пра фе сій най эты цы і не толь кі

Я вель мі доб ра па мя таю, як раз бі ра ла ся па тым ад чай-

ным ліс це, што прый шоў у рэ дак цыю, хоць з та го ча су 

мі нуў і не адзін год. Па мя таю на ват, ка лі ез дзі ла да аў та ркі ў яе 

не пры туль ную трох па ка ёў ку на Ан гар скай, — пер ша га ве рас-

ня. За пом ні ла ся, бо за над та вя лі кі, як без дань, быў кант раст 

па між тым, што ўба чы ла ў тым са мот ным жыт ле, і га вар кі мі 

ча род ка мі пры бра ных дзя цей, што іш лі на су страч з пер шай 

лі ней кі, ка лі я вяр та ла ся.

На тал ля, са ра ка га до вая жан чы на, змар не лая і схуд не лая, 

амаль уся сі вая, вы гля да ла га доў на шэсць дзя сят. Жы ла яна ў 

той ква тэ ры з ва сям нац ца ці га до вым сы нам — сва ёй са май вя-

лі кай лю боўю і са май вя лі кай бя дой. Хло пец быў цяж кім ін ва лі-

дам — алі гаф рэ нія і ра зу мо вая ад ста ласць бы лі не адзі ны мі яго 

ды яг на за мі. Пры гэ тым у свае ва сям нац цаць ён быў вель мі рос лы 

і ду жы — і гэ та пры тым, што быў зу сім не кі ра ва ны і не раз маў ляў. 

Па куль мы з яго ма ці га ва ры лі, ён ся дзеў у ін шым па коі, на дзей на 

пры вя за ны ёй да крэс ла, і неш та не раз бор лі ва мар мы таў.

А На тал ля як на спо ве дзі рас каз ва ла пра сваё ня лёг кае 

жыц цё. Пра тое, як на ра дзі ла ся і вы рас ла ў ба ра ку ў 

Трак та ра за вод скім па сёл ку. Як ма ры ла вы рвац ца ад туль, па-

сту піць у ін сты тут. Як па сту пі ла, атры ма ла дып лом на стаў ні цы. 

Як за ка ха ла ся ў хлоп ца, які ўсім, зда ва ла ся, быў доб ры, толь кі 

лю біў вы піць. Як ра зам з баць ка мі атры ма лі на рэш це трох па-

каё вую ква тэ ру, як ра да ва лі ся на ва сел лю і та му, што ў ма ла дой 

сям'і хут ка з'я віц ца дзі ця. Як п'я ны муж ад ной чы збіў яе, ужо 

на шос тым ме ся цы ця жар нас ці, на гор кі яб лык, як да ра ва ла і 

не ста ла за яў ляць y мі лі цыю. Як на ра дзіў ся сын, коль кі бы ло 

ва ўсіх ра дас ці, як на ладж ва ла ся жыц цё. Як, ка лі ма ло му бы ло 

два га ды, ста ла за ўваж на, што з раз віц цём не ўсё ў па рад ку, 

як у ча ты ры га ды ўра чы вы нес лі кан чат ко вы вер дыкт: лепш 

не бу дзе, хут чэй на ад ва рот. Як муж зноў па чаў піць, а пас ля 

вель мі хут ка злі няў з сям'і. Як ад но за ад ным ад не вы леч най 

хва ро бы зга рэ лі баць кі, як не ча ка на для ся бе са мой за ста ла ся 

зу сім ад на з хво рым дзі цем на ру ках. Як вы му ша на бы ла сыс ці 

з ра бо ты, як па да рва ла зда роўе, як улез ла ў даў гі, пе ра ста ла 

пла ціць за ква тэ ру, як ёй за ня ўпла ту ад клю чы лі элект рыч насць 

і па гра жа юць ад клю чыць ва ду і газ. Як нех та са зна ё мых па ра іў 

звяр нуц ца са сва ёй бя дой у на шу га зе ту...

На тал ля бы ла ах вя рай хут чэй улас най сціп лас ці і сля пой ма-

ця рын скай лю бо ві. Сы на яна не ад да ла ў ін тэр нат, хоць ура чы 

на стой лі ва ра і лі. Па да па мо гу ні ку ды не звяр та ла ся — яна ўво-

гу ле ста ра ла ся, каб са цы яль ныя служ бы пра яе за бы лі, бо ба я-

ла ся, што зноў па ўста не пы тан не аб ад праў цы сы на ў ін тэр нат. 

Са ма па ўра чах не ха дзі ла — а рап там у баль ні цу, а што та ды з 

сы ноч кам? Ці ха жы ла, як жы ло ся, па куль атрым лі ва ла ся...

ПРА ўсё гэ та я пад ра бяз на і эма цы я наль на на пі са ла вя лі кі 

ма тэ ры ял у га зе це. Яго на ват не трэ ба бы ло ні ку ды па сы-

лаць на рэ ага ван не — да па мо га прый шла ад ра зу. Мін скі гар вы-

кан кам тут жа спі саў жан чы не ўсе даў гі за ка му нал ку — а бы лі 

яны па тым ча се не ма лыя, да па мог з на рых тоў кай ага род ні ны 

на зі му, па спры яў з ме даг ля дам і ля чэн нем ёй і сы ну. Та га час ны 

стар шы ня Мінск ага абл вы кан ка ма Мі ка лай Да маш ке віч, пра чы-

таў шы ма тэ ры ял, рас па ра дзіў ся з ад па вед на га фон ду вы дзе ліць 

На тал лі да па мо гу ў міль ён руб лёў (на па чат ку двух ты сяч ных — 

вя лі кія гро шы). Зва ні лі чы та чы, пы та лі, як ёй да па маг чы. На ват 

ка ле гі ў рэ дак цыі пры но сі лі гро шы з прось бай: пе ра дай...

Я прос та ці ха ра да ва ла ся, бо фак тыч на вы ка на ла ад ну з га-

лоў ных жур на лісц кіх за дач — да па маг ла ча ла ве ку ў вы ра шэн ні 

яго праб ле мы. Але маю ра дасць азмро чыў зва нок На тал лі, якая 

рас ка за ла, што, да ве даў шы ся пра яе гіс то рыю з на шай га зе ты, 

ёй праз дзень па зва ні лі з ад ной не за леж най ра дыё стан цыі. І яна 

(у іх бед най ква тэ ры не бы ло на ват ма лень ка га ра дыё пры ём ні ка, 

та му яна не ве да ла, што за ра дыё стан цыя) па тэ ле фо не рас ка за-

ла та му жур на ліс ту тое, што рас каз ва ла мне, — бы на спо ве дзі... 

І ні я кай праб ле мы б у тым не бы ло, ка лі б не ад бы ва ла ся ўсё 

гэ та на пя рэ дад ні вя лі кай па лі тыч най кам па ніі ў кра і не. І я ўпэў-

не на ве да ла, пад якім «со у сам» ка ле гі па да дуць той ма тэ ры ял: 

маў ляў, па гля дзі це, што ро біц ца пры гэ тай ула дзе...

Вя лі кай бя ды я ў тым не ба чы ла — аб' ек тыў ную праў ду мы на-

пі са лі пер шыя, але бы ло крыўд на за прад стаў ні коў той жа ўла ды, 

якія ад гук ну лі ся вель мі хут ка і па-ча ла ве чы, як толь кі да ве да лі ся 

аб праб ле ме, і якіх збі ра лі ся па лі ваць бру дам у эфі ры. Та му па ча ла 

тэ ле фа на ваць рэ дак та ру бе ла рус кай служ бы той ра дыё стан цыі, з 

якім бы ла зна ё мая, і па спра ба ва ла рас тлу ма чыць, што і як ад бы-

ва ец ца на са май спра ве (бо яго жур на ліст на ват не па кла па ціў ся 

з'ез дзіць ту ды, усе ра бі ла ся па тэ ле фо не). Вы ду ма е це, ша ноў ны 

ка ле га пры слу хаў ся? Сю жэт ужо на заўт ра вый шаў у эфір. Ме на-

ві та ў той та наль нас ці, пра якую я зда гад ва ла ся.

ВЕР ХАМ цы ніз му ва ўсёй гэ тай гіс то рыі быў ад каз аў-

та ра та го сю жэ та яго ге ра і ні. Ка лі На тал ля, да ве даў-

шы ся, як бы ла па да дзе на яе гіс то рыя, яму па тэ ле фа на ва ла і 

спы та ла ся: «Вось вы мне на пас ку дзі лі, а чым вы мне мо жа це 

да па маг чы?» — ён зу ха ва та ад ка заў: «Ка неш не, да па мо жам. 

Ка лі вас бу дуць вы ся ляць з ква тэ ры за ня ўпла ту, я пры еду, 

зраб лю сю жэт...»

Та ды ён са сва ёй «да па мо гай» дзя ку ю чы доб рым спа гад-

лі вым лю дзям не да ча каў ся. Не за пі саў, не ба ра ка, сю жэт, не 

атры маў га на рар. Але та ды так не быў раз ві ты ін тэр нэт, не 

бы ло са цы яль ных се так. У ця пе раш ніх умо вах яму б і ехаць 

ні ку ды не да вя ло ся з мік ра фо нам. Прос та кі нуў бы ў тэ ле грам-

ка на ле штось ці кштал ту: «Мін скія ўла ды вы кід ва юць на ву лі цу 

жан чы ну з сы нам-ін ва лі дам». І ўсё — на ві на, хайп, абу ра ныя 

ка мен та рыі, но выя пад піс чы кі. Так за ман лі ва, так кру та, так у 

на гу з ча сам. Аб' ек тыў насць і сум лен не? А хто ска заў, што яны 

ў жур на ліс ты цы аба вяз ко выя?

ГЭ ТА тэх на ло гіі ў леп шы бок мя ня юц ца. А лю дзі... На жаль, 

кож ны дзень пе ра кон ва еш ся ў ад ва рот ным.

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.


