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СА ЛОД КІ 
ВО ЦАТ
Ча му «ха ля ва» не спра цоў вае
АКУ РАТ у Дзень свя то га Ва лян ці на, ка лі ча ка еш не ча га пры ем на га і не-

звы чай на га, я атры ма ла пісь мо на элект рон ную пош ту. Ад рас ад праў-
шчы ка быў аб са лют на не зна ё мы, але па ча так вель мі інт ры га ваў, та му ўзя ла ся 
чы таць. «Кам плі мент у гэ ты дзень для вас. Я на ткнуў ся на свой про філь і 
элект рон ны кан такт пры по шу ку шчы ра га знеш няй асо бы, які мо жа да па маг чы 
мне. Я па сы лаю вам гэ ты ліст са сля за мі, смут ку і глы бо кай эма цы я наль най 
бо лем у ма ім сэр цы. Я ве даю, што гэ ты ліст прый дзе да вас, як здзіў лен не, 
так як мы не ве да лі, ці су стрэць адзін ад на го пе рад тым, уліч ва ю чы той факт, 
што я знай шоў ваш элект рон ны кан такт праз Ін тэр нэт у по шу ках да ве ра най 
асо бы, якое мо жа ака заць вя лі кую да па мо гу мне.

Я Majok Джон Garang з Рэс пуб лі кі Су дан, сын ня бож чы ка д-ра Джо на Га ранг. 
Пе рад смер цю май го ня бож чы ка баць кі ў Уган дзе на 31 лі пе ня 2005 го да ён 
быў ві цэ-прэ зі дэн там і бы лы лі дэр паў стан цаў Су да на і быў за бі ты прэ зі дэнт 
Су да на Амар аль-Ба шыр у авія ка та стро фе вер та лё та. Вы мо жа це пра чы таць 
больш пра май го баць ку ў спа сыл цы ні жэй. Я вы му ша ны звя зац ца з ва мі ў 
вы ні ку дрэн на га зва ро ту, які быў для мя не, вы не се ныя на ма ёй ма ча хі. Яна 
ўзя ла каз на чэй ства і ўлас ці вас ці ўсіх май го ня бож чы ка баць кі і ха цеў за біць 
мя не на не каль кі вы пад кі жыц ця, але Бог вы ра та ваў мя не ад сва іх злых 
участ каў, та кім чы нам, я вы ра та ваў ся. У той жа час, я ха цеў бы па ехаць у 
Еў ро пу, але яна сха вац ца ад май го паш пар та і ін шыя каш тоў ныя да ку мен ты. 
На шчас це, яна не па знаць, дзе я тры маў файл май го баць кі, які утрым лі ваў 
важ ныя да ку мен ты. За раз я ў ця пе раш ні час зна хо джан ня ў Се не гал ў якас ці 
бе жан ца ў ад па вед нас ці з Вы со кай ка мі сі яй Ар га ні за цыі Аб' яд на ных На цый 
па спра вах бе жан цаў».

ВОСЬ та бе і «кам плі мент! Звы чай нае «ні ге рый скае пісь мо», адзін з 
рас паў сю джа ных ві даў мах ляр ства, пра які не ве дае толь кі ля ні вы. 

Атрым лі ва ла та кое «шчас це» не раз, і па-анг лій ску, і па-рус ку. Вы хо дзіць, 
мах ля ры ўдас ка наль ва юц ца: уба чыў шы бе ла рус кі да мен у ад ра се, пі шуць 
ужо на на шай мо ве. Як — ін шая спра ва (у пры ве дзе ных цы та тах за ха ва ная 
ар фа гра фія ары гі на ла). Але сэнс сум най гіс то рыі бед на га аф ры кан ска га 
хлоп ца, яко га пас ля смер ці баць кі за тур ка ла і па зба ві ла ўся го злая ма ча ха, 
у агуль ных ры сах зра зу ме лы. На ціс нуў шы на жаль і спа чу ван не ад ра са та, 
мах ляр па чы нае яго спа ку шаць. Маў ляў, баць ка па кі нуў на за хоў ван не су му 
9 міль ё наў 700 ты сяч до ла раў у ад ным з лон дан скіх бан каў, ад крыў шы дэ па-
зіт на імя сы на. Але ж бед ны сын — бе жа нец, а паш парт у ма ча хі, і, ка лі ёй 
па ве да міць пра гэ тыя гро шы, яна іх за бя рэ. Та му бед ны Джон пра па нуе мне 
стаць яго да ве ра най асо бай. Пас ля ён зме ніць мес ца жы хар ства на Бе ла русь 
і мы ра зам тыя гро шы з анг лій скай ста лі цы за бя ром. За гэ тыя кло па ты ён мне 
абя цае 20 пра цэн таў ад су мы, а ўсе ас тат нія срод кі ён мае на мер ін вес та ваць 
у най больш па спя хо выя прад пры ем ствы Бе ла ру сі, якія я яму па рэ ка мен дую... 
Ка ра цей, ка лі я кла па чу ся не толь кі пра свой даб ра быт, але і даб ра быт сва ёй 
кра і ны, я прос та па він на на пі саць Джо ну ад каз, што я згод на, і та ды ён мне 
пры шле ўсе да дат ко выя звест кі, якія мне спат рэ бяц ца ў гэ тай ня лёг кай, але 
вы са ка род най спра ве...

Я яму ад ка за ла. Маў ляў, згод ная толь кі на 50 пра цэн таў і ні як не менш. 
Джон ака заў ся шчод рым хлоп цам і тут жа зга дзіў ся. Праў да, пры слаў ну мар 
ра хун ка, на які я па він на пе ра вес ці 10 ты сяч до ла раў, каб не ба ра ка змог вы-
брац ца з Се не га ла, да брац ца да Мін ска і афор міць не аб ход ныя да ку мен ты. 
Апе тыт Джо на, вар та ска заць, мя не рас ча ра ваў: 10 ты сяч — зу сім дро бязь у 
па раў на нні з без ма ло га пяц цю міль ё на мі, якія ён мне абя цаў. Каб атры маць 
гэ ту су му, па вод ле сцэ на рыя, я па він на пра даць апош няе, за лез ці ў даў гі, 
але знай сці і ху цень ка па слаць на ра ху нак яў на не бе ла рус ка га бан ка тыя 
ня шчас ныя дзе сяць ты сяч...

На гэ тым на ша пе ра піс ка, вя до ма ж, скон чы ла ся (я і ад ка за ла на тое «пісь мо 
шчас ця», каб да ве дац ца, на якую пер ша па чат ко вую су му раз ліч ва юць мах ля-
ры). Па кі ну ла ся бе без над зеі стаць до ла ра вай міль я нер кай, сваю кра і ну — без 
та кіх па трэб ных ёй ін вес ты цый, мах ля роў — з ду ляй. Ся джу ця пер за да во ле ная 
і раз ва жаю: як уво гу ле на та кое мож на ку піц ца? Зра зу ме ла ж, што па доб ныя 
пісь мы — звы чай ны раз вод на гро шы. Якім дур нем трэ ба быць, каб увя зац ца 
ў гэ ту афе ру, ад пра віў шы мах ля рам сваю аса біс тую ін фар ма цыю ці, што ўво-
гу ле ў га ла ве не ўклад ва ец ца, — пе ра лі чыў шы на іх ра ху нак гро шы...

БІЗ НЕС у мах ля роў вель мі пры быт ко вы, а гро шы ім па сту па юць з уся го 
све ту. У ЗША, на прык лад, пад лі чы лі, што агуль ная коль касць страт 

ад «ні ге рый скай пош ты» скла ла 100 міль ё наў до ла раў. І гэ та пры тым, што ў 
све це па тра ча на больш за пяць міль ё наў до ла раў толь кі на ін фар ма цый ную 
кам па нію су праць аф ры кан скіх мах ля роў. Ды што аме ры кан цы — на іў ныя 
дзі ва кі, якіх аб ду рыць не так скла да на. А вось ча му на гэ ты кру чок ка то ры 
год трап ля юц ца спрад ве ку асця рож ныя бе ла ру сы? Зда ец ца, ужо і не маў ля 
ве дае, што пісь мы ад «уда вы аф ры кан ска га дык та та ра» і СМС-па ве дам лен ні 
(а сён ня мах ля ры ўжо ад пра цоў ва юць і Вай бер) аб вый гра ным шы коў ным аў-
та ма бі лі — «лі па», мэ та якой — вы ця гуць з вас як ма га больш гро шай. У нас 
на сай це Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў у раз дзе ле «Зла чын ствы, ах вя ра мі якіх 
ста лі гра ма дзя не», пра па доб ныя афе ры рас каз ва ец ца вель мі пад ра бяз на, з 
кан крэт ны мі пры кла да мі, зме шча ны на ват маг чы мыя ва ры ян ты «ні ге рый скіх 
пісь маў». Ча му ж та ды на гэ тым са мым сай це ў руб ры цы «Зда рэн ні» не час-
та, але па ста ян на з'яў ля юц ца па ве дам лен ні аб чар го вай ах вя ры па доб ных 
мах ляр стваў? (Зда ец ца, во сен ню бы ла на слы ху гіс то рыя жан чы ны, якая 
пе ра лі чы ла круг лень кую су му на да ро гу «ба га та му на шчад ку міль ё наў», які, 
акра мя пра цэн таў, абя цаў ёй яшчэ ру ку і сэр ца.) Што нам у пэў ны мо мант 
за сці лае во чы і ро зум?

Мяр кую, звы чай ная ча ла ве чая сквап насць. Як толь кі за ма я чыць на га ры-
зон це са ла дзей шае за хал ву ча роў нае сло ва «ха ля ва», мозг прос та ад клю ча-
ец ца, па чы на юць дзей ні чаць ін стынк ты. Та кое зда ра ец ца з усі мі, свя тых ся род 
лю дзей ня ма. Але ў ка гось ці гэ та пра хо дзіць за ім гнен ні, а ў не ка га ста но віц ца 
мэ тай жыц ця. Вось та ды і па чы на ец ца пе ра піс ка з су да нскім сі ра той, які абя цае 
міль ё ны до ла раў. Або за бег па су пер мар ке це і змя тан не з па ліц усіх ак цый ных 
та ва раў (ня рэд ка зу сім не па трэб ных), бо яны ўдзель ні ча юць у ро зыг ры шы 
ма шы ны або ква тэ ры. Прын цы по вай роз ні цы па між ад ным і дру гім ні я кай, 
бо ма ты ва цыя ад ноль ка вая: як, уклаў шы дро бязь (ці фак тыч на зу сім ні чо га), 
атры маць у ра зы, у дзя сят кі ра зоў больш.

ПАС ЛЯ, пад ліч ва ю чы стра ты і да вя чы ся ня смач ным ша ка ла дам (ква тэ ру 
не вый гра лі, а ён жа — дзе сяць плі так — усю па лі цу зай мае), па чы на-

ем Уся выш ня му або лё су за да ваць пы тан ні «ча му?» і «за што?». Ні бы ні ко лі 
да гэ туль не чу лі і не ве да лі, што кож на му — па яго ўлас ных спра вах. І па яго 
ўлас ным вы ба ры.

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ. alena@zviazda.by

�

...Шчы ра ка жу чы, ма ла дыя вяс коў цы жы лы ця пер 
не рвуць. І са праў ды: на вош та тры маць ка ро ву, ка лі 
ў кра ме і ма ла ко, і смя та на, і тва рог з ёгур там? І па-
ра сят на вош та куп ляць, ка лі на іх то грып, то чу ма, то 
яшчэ якая бя да? Пус це юць пад вор кі. Дык, зна чыць, 
і га ро ды па мен шыць мож на — со так да пя ці?

Праў да, і дзя куй бо гу, ду ма юць так не ўсе. Ёсць 
яшчэ, за ста лі ся ў ту тэй шых вёс ках «ды на заў ры»: 
не ад мо ві лі ся яны, тры ма юць жыў насць. А для гэ-
та га кож ную вяс ну са дзяць го ні буль бы ды се юць 
збож жа. І, вя до ма ж, по тым убі ра юць зу сім не рыд-
лёў ка мі і не сяр па мі. Ім на да па мо гу (кло па там 
ды рэк та ра гас па дар кі) пры хо дзіць спе цы яль ная 
тэх ні ка. І, на прык лад, за штур ва лам кам бай на та ды 
важ на ся дзіць Ві цёк.

Да вяс коў цаў на пры ват ныя го ні ён, вя до ма ж, 
едзе не хаў ту рыць: на пра цы ча ла век зна хо дзіц ца, 
яму за ро бак ідзе. І лю дзі пра гэ та ве да юць, але ж 
са мі так са ма раз лі чыц ца хо чуць — ад дзя чыць ча-
ла ве ку той жа бу тэ леч кай він ца аль бо пер ша ку. 
Ві ця гэ тых гас цін цаў не про сіць, ён прос та не ад-
маў ля ец ца. Але ж каб сес ці піць... Ды Бо жа ба ра ні! 
Гэ та — хі ба пас ля пра цы.

Дык вось. За кон чыў ён убор ку ў су сед нім ся ле, 
па ста віў кам байн і толь кі та ды пад аў ся да хлоп цаў, 
каб ра зам ад зна чыць да жын кі.

Вы піць у іх бы ло што, за ку сіць — так са ма, адзі-
нае — ча ра ві кі. Га ра чыя і цяж кія, яны яшчэ зран ку 
аб цу га мі сціс ка лі но гі, а ўжо блі жэй да ве ча ра... 
Ступ ні ў іх аж га рэ лі!

Ві ця ра ды быў, што раз уўся. А яшчэ — што на-
рэш це да жын кі, мож на ска заць, свя та, што доб рая 

кам па нія, што вы піў ка ёсць і за кус ка, што... «Зор ка 
Ве не ра ўзы шла над зям лёю».

Ка ра цей, у той ве чар жон ка ледзь пры жда ла яго.
Але ж пры ве ці ла, за ўва жы ла яшчэ, што муж 

кіс лы ней кі, спы та ла, ча го?
— Ды вось, — уз дых нуў гас па дар, — быў конь 

ды, му сіць, з'ез дзіў ся. За хва рэў я, па доб на... Прый-
дзец ца да док та ра заўт ра ехаць: но гі ў ступ нях — як 
са ба кі рвуць!

— А Бо жух на! Ты ж ні чо га не ка заў, — за хва-
ля ва ла ся гас па ды ня. — Ты ж ра ні цай з ха ты як 
быц цам зда ро вы пай шоў. Што ж з тва і мі на га мі 
зра бі ла ся? Не тры ма юць?

— Не.
— То ся дай хут чэй.
Ві цёк па ма лу, асця рож нень ка апус ціў ся на ка на-

пу. Ха цеў быў ра зуц ца — жон ка апя рэ дзі ла:
— Да вай да па ма гу. Бед нень кія нож кі...
Пры се ла ля іх і тут жа ўста ла:
— Не дзі ва, што яны ба ляць! Ты ж во чы раз уй — 

па гля дзі, як аб уўся: на пра вай на зе ле вы ча ра вік, 
а на ле вай — пра вы. Скі дай... Як ба чыш па ляг чэе. 
Мо жа і да док та ра ехаць не спат рэ біц ца.

Як у ва ду ка бе та гля дзе ла: боль амаль што сціх, 
пры чым — у той жа ве чар.

...Ад нак тыя цес ныя і цяж кія ча ра ві кі Ві цёк усё 
роў на не вы кі нуў, бо... ча роў ныя, бо да до му, да 
жон кі пры вя лі, ня гле дзя чы на тое, што на пра вай 
на зе быў ле вы, а на ле вай — пра вы.

Аль фрэд Тыч ко, в. Ідол та, Мёр скі ра ён.

Руб ры ку вя дзе 
Ва лян ці на ДОЎ НАР.dounar@zviazda.by

Не па да лёк ад нас, у су сед ніх вёс ках жы лі два 
бы лыя ад на клас ні кі, якія тры ма лі са бак. У ад на го 
быў пры га жун чык Рэкс, чыс та па род ная аў чар ка, 
у дру го га — тро хі... па доб ная на яе (то-бок на аў-
чар ку) суч ка Ла да. Не ску пі ла ся яна — час ад ча су 
пры во дзі ла гас па да ру до сыць мі лых шча нят, але 
ж, мож на ска заць, «двор тэр' е раў». А яму ха це ла ся, 
каб па ро дзіс тых, каб і са бе на рэш це «хлоп чы ка» 
па кі нуць, і ін шым пра па на ваць.

Гас па дар ка заў гэ та Ла дзе і на ват не раз, яна 
слу ха ла, але ж, па доб на, не чу ла, бо па-ра ней ша-
му вы бі ра ла «ка ва ле раў» не цвя ро зым ро зу мам з 
мэ тай па леп шыць па ро ду, а па ры ва мі ду шы (як, 
да рэ чы, і боль шасць іс тот жа но ча га по лу). А ў вы-
ні ку ў кож ны но вы пры плод «це шы ла» то ра бень кай 
поў сцю, то аб віс лы мі ву ша мі, то кры вы мі ла па мі...

«З гэ тым трэ ба неш та ра біць», — лі чыў гас па дар і 
на ват да ду маў ся, што кан крэт на: ён да мо віў ся са сва-
ім ад на клас ні кам «па зна ё міць», «са сва таць» са бак.

Пра ві лы эты ке ту пас ля не пра цяг лых дэ ба таў 
муж чы ны вы ра шы лі ад кі нуць: на ла дзіць су стрэ чу 
на тэ ры то рыі «ка ва ле ра».

Ска за на — зроб ле на: ве ча рам пэў на га дня, ра-
за гнаў шы з пад вор ка ўсіх прэ тэн дэн таў на Ла дзі ны 
ла пу і сэр ца, гас па дар вы веў сваю, як яму зда ва-
ла ся, на дзей на сха ва ную «ня вес ту», па са дзіў яе ў 
ка ляс ку ІЖа і ад пра віў ся ў су сед нюю вёс ку.

Абу ра нае гэ тым учын кам са ба чае «вя сел ле» 
(і як толь кі ўню ха лі?!) друж на ру шы ла сле дам: 

«га на ро вы эс корт» скла даў ся з доб ра га дзя сят ка 
асо бін.

Ла дзін гас па дар, уба чыў шы гэ та, вы ра шыў уця-
чы, пад даць газ ку — ду маў, што «сві та» ад ста не. 
Ды дзе там: амаль упо ра вень з ма та цык лам «ка-
ціў ся» на ват са мы ма лень кі з са бак — бе ла ла пы 
Ша рык! Пры чым — аж да ся лі бы Рэ кса...

Да лей за брам ку муж чы ны «эс корт» не пус ці лі, 
на ад ва рот — шу га ну лі так...

Ла ду ад ну па вя лі ў гум но. Ту ды ж сле дам за пус ці лі 
Рэ кса. Гас па да ры абод вух са бак праз шчы лі ну ў дзвя-
рах яшчэ «ад са чы лі» пра цэс «зна ём ства»: тыя аб ню-
ха лі ся, трэ ба ра зу мець ад но да ад на го па ста ві лі ся 
пры яз на? А зна чыць, му жчынам па да ло ся, што спра-
ва зроб ле на, бо «ма ла дыя» ж за ста лі ся на нач...

Што да лей бы ло — та ям ні ца, па кры тая цем-
рай, — і ў пра мым, і ў пе ра нос ным сэн се. Бо пер-
шае, што ра ні цай і яшчэ на под сту пах да гум на 
згле дзе лі «сва ты», — быў пад коп пад дзвя ры ма.

Не ўсце шы ла і тое, што ўба чы лі по тым: на се не 
со лад ка спаў пры га жун чык Рэкс. «Ня вес ты» і след 
пра стыў.

Але ж над зею гас па да ру яго Ла да па кі ну ла, пры-
чым аж да той па ры, па куль не пры вя ла пя ця рых 
зда ро вень кіх тоў сцень кіх шча нюч коў. Кож ны з іх 
«цяг нуў» на аў чар ку — чыс та па род ную... Ка лі б не 
ры жая афар боў ка і не бе лыя «шкар пэ тач кі-голь фі-
кі» — як раз як на лап ках у Ша ры ка.

Але на Не сця ро нак, г. Док шы цы.

НА ВУЗ КАЙ 
ДА РО ЗЕ

Па чаць гэ ты рас каз ха це ла ся б пры го жа. На-
прык лад, сло ва мі рус ка га кла сі ка: «Мо роз и солн це, 
день чу дес ный!..» Аль бо бе ла рус ка га: «На дыш лі 
ма ро зы, рэ кі за ка ва лі...» Ад нак і пер шае, і дру гое 
ў тую зіму здаралася рэдка, зна чыць, рас каз пач ну 
без вер шаў.

Дзядзь ка Іван быў ча ла ве кам вель мі май стра-
вым: ён, што на зы ва ец ца, з ні чо га і сва і мі ру ка мі 
ча го толь кі не зра біў! Са браў, у пры ват нас ці, трак-
тар. Ня хай без ка бі ны, ня хай без глу шы це ля, але ж 
ён вёз — і гас па да ра, і ўсё, што той па кла дзе...

Дык вось. Ад ным цёплым лю таў скім днём вы ра-
шыў Іван па ехаць у лес па дро вы. Ус кі нуў на пле чы 
це лаг рэй ку, на ма каў ку — шап ку-аб ла вуш ку, за-
ткнуў за по яс ся ке ру і за вёў сталь но га ка ня.

Ехаць да ле су бы ло да ле ка ва та — кі ла мет раў з 
пяць і там яшчэ па рач ку. Але ж у та кое пры го жае 
на двор'е ад лег лас ці Іван не за ўва жаў. Трак та рок 
яго роў нень ка, хоць і на ўсю ва ко лі цу ла па таў, на 
кож най ямін цы гас па да ра свай го лёг ка пад кід ваў, 
«ву ша мі» ад шап кі ве цер га няў...

Што важ на, ву шы ў Іва на бы лі ад кры тыя...
І тым не менш за гру ка там ён не чуў, што на 

вуз кай да ро зе, зза ду за ім, амаль ад са май вёс кі, 
пры стро іў ся «жы гу лёк» з тры ма хлоп ца мі-па са-
жы ра мі. Ку ды яны еха лі і ча го, ці моц на спя ша лі ся, 
гіс то рыя змоўч вае, а я пры дум ваць не бу ду. Але ж 
факт, што аба гнаць Іва на ву та рах цел ку яны вель мі 
ха це лі і дзе ля гэ та га ча го толь кі не ра бі лі: і сіг на лі лі 
трак та рыс ту, і фа ра мі мір га лі, і кры ча лі-га лё ка лі, і 
свіс та лі... У ад каз жа ба чы лі ад но — вя сё лае ка лы-
хан не «спі ны» ды «ву шэй» у шап цы.

Толь кі ў ле се хлоп цы не як злаў чы лі ся — за еха лі 
на пе рад, аба гна лі са ма роб ны трак тар і, за га ра дзіў-

шы да ро гу, ста лі. Іван спы ніў ся так са ма: як ні чо га 
ні я ка га пай шоў да лю дзей.

Ду ма е це, атры маў па шап цы?
Не, та ды яшчэ за вя дзё нак та кіх не бы ло. Хлоп цы 

прос та вы лез лі з ма шы ны, ру шы лі на су страч тро хі 
здзіў ле на му Іва ну, па ру ка лі ся. Адзін пры гэ тым за-
ўсмі хаў ся, раз гля да ю чы трак тар, дру гі — па ля паў 
умель ца па пля чы, трэ ці — са мы сур' ёз ны, кі роў ца, 
апус ціў у Іва на вай шап цы ву шы і на дзей на, на два 
вуз лы, пад са май шы яй за вя заў іх.

Пас ля гэ та га хлоп цы моўч кі се лі ў свае «жы гу-
лі» і па еха лі.

Дзядзь ка па спра ба ваў быў раз вя заць ву зел — 
на воб ма цак не атры ма ла ся, а люс тэр ка пры са бе 
ён не меў. Па спра ба ваў быў па рваць за вяз кі — дуд-
кі: хтось пры шыў як са бе. Бы ла дум ка не як ска рыс-
тац ца ся ке рай... Не пры лаў чыў ся...

Так і пра ца ваў бед ны, — мок ры, як мыш... Ве да-
ма — дро вы... З пі лой, з ся ке рай...

І да моў по тым ехаў, як пер ша клас нік — з за вя-
за ны мі ву ша мі.

Доб ра, што жон ка ў ха це бы ла: ура та ва ла не ба-
ра ку, а то і еў бы ў шап цы.

... Змя ні лі ся ця пер і ча сы, і но ра вы. Ма ла та кіх 
лю дзей, як Іван, як яго спа да рож ні кі. Не но сіць 
амаль ні хто ша пак-аб ла ву шак са штуч на га фут ра. 
Ня ма і та кіх пры го жых па год ных зім.

Але ж гэ та бы ло, як і гіс то рыя, якую я рас ка-
заў.

Ге надзь Ры няк, г. Бя лы ні чы.

ЛЮ БОЎ НЕ БЛІН ЦЫ...

ЧА РОЎ НЫЯ ЧА РА ВІ КІ


