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НЕ СІЛА, А СМЕЛАСЦЬ

Была ў адной вёсцы дзяўчына Марыля. Малень-
кая ўдалася ростам, дык усе яе не Марыляй клікалі, а 
Марылькай. І сілу яна мела, як у таго камара.

Жартуюць  з  яе  сяброўкі.  «На  цябе,—  кажуць,— 
хлопец як дзьмухне, дык ты і паляціш, як пух!»

Ды  затое  была  Марылька  смелая,  што  і  хлопец 
другі  не  дакажа.  Бывала,  пабачыць,  што  большы 
крыўдзіць  меншага,—  як  ястраб  налятае  на  крыўдзі-
целя, і той адступае перад ёю.

Пачалі  аднаго  разу  сяброўкі  жартаваць  з  Ма-
рылькі:

—  Ды ты не такая і смелая, як думаеш. Схадзі вось 
уночы на могілкі, тады паверым.

—  І схаджу! — адказвае Марылька.
—  Як  пабачыш  там  пень,  дык  душа  ў  пяткі  схава-

ецца...
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—  А  вось  жа,  на  злосць  вам,  пайду!  —  кажа  
Марылька.

Надышла  ноч.  Марылька  пакінула  сябровак  на 
вуліцы, а сама пабегла на могілкі.

Бяжыць  і  не  азіраецца.  Каля  могілак  супынілася 
ды  пайшла  ціха.  А  каб  не  было  страшна,  заспявала 
песню.  Ходзіць  так  на  могілках  ды  спявае  —  няхай 
чуюць сяброўкі, што яна тут!

Здарылася якраз, што ў тую ноч ліхадзеі абрабава-
лі аднаго заможнага гаспадара і везлі яго дабро каля 
могілак  у  свой  лес.  Пачулі  яны  песню,  напужаліся, 
кінулі воз ды пабеглі хавацца, хто куды.

Падышла Марылька да воза, паклікала — ніхто не 
адгукаецца. Агледзела воз, а там усялякага дабра поў-
на.  Здагадалася  яна,  што  гэта  ліхадзейская  работа, 
бо  ад  ліхадзеяў  у  іх  ваколіцы  шмат  хто  бяду  меў.  Ні- 
хто  не  ведаў,  адкуль  яны  прыходзяць  і  куды  крадзе-
нае возяць.

Села Марылька на воз ды пагнала каня ў вёску.
Пабачылі  ліхадзеі,  што  тут  усяго  толькі  адна  ма-

лая дзяўчынка, кінуліся за ёю, але так і не дагналі.
Вярнула  смелая  Марылька  гаспадару  каня  і  ўсё 

дабро.  Зарадаваўся  гаспадар,  і  даў  ён  за  гэта  вялікія 
грошы. Набыла яна сабе новую сукенку, чаравікі, пры-
харашылася так, што ўсе сяброўкі зайздросцяць ёй.

А  ліхадзеі  ніяк  не  могуць  сабе  дараваць,  што  та-
кая  малая  дзяўчынка  паразганяла  іх,  як  зайцоў.  Ды  і 
накрадзенага  дабра  шкада  ім.  Вось  і  надумаліся  яны 
завабіць смялячку ў свой лес і адпомсціць ёй.

Прыехаў  да  Марылькі  за  колькі  дзён  адзін  з  тых 
ліхадзеяў у сваты. Марылька кажа яму:

—  Ты  чалавек  мне  незнаёмы,  я  раней  хачу  пагля-
дзець, дзе ты жывеш і як жывеш.

Ліхадзей,  вядома,  і  рады:  сама  трапіць  у  іх  рукі! 
Апавёў ён ёй, дзе яго шукаць, і паехаў.

Сабралася  Марылька  ў  розведы  да  жаніха.  Маці 
пачала  яе  адгаворваць,  не  пускаць.  Ды  дзе  там  —  ні-
чога не зробіш з упартаю дачкою! Запрэгла яна сваю 
кабылку, села і паехала.

Даехала да лесу, бачыць — збоку паваротка, а каля 
яе  на  кусце  заламана  галінка.  Яна  і  завярнула  на 
гэтую паваротку.

Праехала  крыху,  а  там  новая  паваротка  і  зноў  га-
лінка заламана.


