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

СЕ АНС 
ПРА СВЯТ ЛЕН НЯ
«Дзі во сы» і дзі ва кі знік лі, 
мах ляр ствы і дур ні за ста лі ся
ТЭ ЛЕ ФА НУЮ хрос най да чцэ па дзя ліц ца на ві на мі. «Уяў ля-

еш, — ка жу, — Чу мак па мёр!» А яна мне ў ад каз: «Які Чу-
мак?» Вось та бе на! Дзяў чы не двац цаць сем га доў, а ў яе ўжо гэ та 
сло ва ні з чым, акра мя як хі ба што наз вай укра ін ска га кет чу пу, не 
аса цы ю ец ца. Ха ця, мо жа, яно і доб ра, што так. Атрым лі ва ец ца, ужо 
вы рас ла і на ра дзі ла сва іх дзя цей но вае па ка лен не, якое не па мя тае 
і ўво гу ле не ве дае пра той стан ага лом ша най раз губ ле нас ці, у якім 
у кан цы 80-х жы лі ўсе гра ма дзя не вя ліз най кра і ны, што тра шча ла 
ўжо па ўсіх швах. Лю дзі, якім рап там ска за лі, што да гэ туль яны 
жы лі аб са лют на ня пра віль на і што каш тоў нас ці іх — ні я кія не каш-
тоў нас ці, а пя сок пад на га мі, шу ка лі апо ры і па ра тун ку. Ня хай са бе 
ў вы гля дзе сло і каў з «за ра джа най» ва дой, якую праз тэ ле ві зій ны 
эк ран на дзя ліў цу да дзей най сі лай ча ла век у аку ля рах, на ват імя 
яко га гу ча ла за гад ка ва і пры ця галь на, — Алан Чу мак.

І ўсё ж, ня гле дзя чы на ві да воч ную аб сурд насць, гэ та бы ло на ват 
ве се ла. Ця пер з усмеш кай (а ка лі шчы ра — дык і з ней кім лёг кім 
шка да ван нем) згад ва юц ца тыя да лё кія ра ні цы, ка лі чор на-бе лы 
«Га ры зонт» роў у за ле на поў ны гук — каб не пра пус ціць па ча так! 
Усе бы лі за ня тыя сва і мі спра ва мі, але пас ля ма гіч на га сло ва «Чу-
мак!» спра вы кі да лі ся на лю бым эта пе і ўся сям'я са дзі ла ся пе рад 
пу ка тым чор на-бе лым эк ра нам, з яко га, не га во ра чы ні сло ва, ма-
хаў ру ка мі дзядзь ка з гус той чуп ры най і з ка лю чы мі ва чы ма, што 
не ру хо ма гля дзе лі ў ка ме ру з-за вя ліз ных аку ля раў. Па мя таю, у 
су се дзяў са пса ваў ся тэ ле ві зар, і яны ў поў ным скла дзе са сва і мі сло-
і ка мі пры хо дзі лі на што дзён ныя «се ан сы» да нас, так што лю дзей 
на бі ваў ся поў ны па кой, ся дзе лі на ват на пад ло зе. Пас ля «га ю чую» 
ва ду (на бра ную з су сед ска га ка ло дзе жа) усе ад пі ва лі ма лень кі мі 
глыт ка мі, за мі ра лі, пры слу хоў ва ю чы ся да ад чу ван няў. Ба дзё ра ка-
за лі: «А што ты ду ма еш, і праў да ад ляг ло!» ці «Ты глянь, і праў да ў 
ва чах па свят ле ла!», за бы ва ю чы ся ў той мо мант і пра пус тыя па лі цы 
ў кра мах, і пра та ло ны з «ві зіт ка мі» (па мя та е це, бы лі та кія імян ныя 
кніж кі, у якіх бы ло за пі са на, коль кі ча ра ві каў, шкар пэ так і ма ек ты 
мо жаш на быць на пра ця гу го да), і пра курс до ла ра, ад яко га рап там 
ста ла за ле жаць усё і які ска каў уверх як ша лё ны...

ПО ТЫМ бы лі но выя хва лі ма са ва га псі хо зу на ад лег лас ці — 
«ле ка выя» те ле се ан сы Каш пі роў ска га, се ры ял «Ба га тыя 

так са ма пла чуць», — пад час якіх жыц цё ў кра і не лі та раль на за мі ра-
ла. (Да гэ туль па мя таю, як аў то бус у маю вёс ку не мог у час ад пра-
віц ца з Дзяр жын скай аў та стан цыі, бо не пра да ва лі ся бі ле ты — усе 
ка сір кі са чы лі за Ма ры я най і Лу і сам-Аль бер та.) Пас ля прый шоў 
Лё ня Га луб коў са сва ім МММ, і гэ та ўжо па цяг ну ла не жа да ныя 
на ступ ствы — мно гім да вя ло ся шка да ваць не толь кі пра да рэм на 
па тра ча ны час, але і пра стра ча ныя гро шы, не зва рот на «за му ра-
ва ныя» ў пер шую фі нан са вую пі ра мі ду. По бач з Маў ро дзі Чу мак і 
Каш пі роў скі, тэ ле се ан сы якіх не на но сі лі фак тыч на ні я кіх уда раў 
па ся мей ных бюд жэ тах, зда ва лі ся ня він ны мі не маў ля та мі. Але ж, 
атрым лі ва ец ца, ме на ві та яны па кла лі па ча так гэ тай дур ной ве ры 
не зра зу ме ла ў што і ча кан ню па ра тун ку не зра зу ме ла ад куль... Са-
праў ды, дзіў ны і дзі вац кі быў та ды час!..

ЗА РАЗ, пас ля смер ці амаль за бы та га, а для мно гіх ужо і зу сім 
не вя до ма га Ала на Чу ма ка, шмат бы ло на пі са на пра тое, 

што яго эпо ха (як і эпо ха Каш пі роў ска га і ін шых «ле ка раў») скон-
чы ла ся та ды, ка лі з'я ві лі ся нар ма тыў ныя да ку мен ты аб за ба ро не 
па доб ных се ан саў. А мне па да ец ца, пры чы на ў ін шым. Не ста ла 
по пы ту. Па кры се па ча ла мя няц ца псі ха ло гія лю дзей, якія зра зу-
ме лі, улас ны гор кі до свед атры маў шы, што час на стаў ін шы, што, 
ка лі хо чаш жыць, — трэ ба кру ціц ца са мо му, трэ ба спа дзя вац ца 
на ўлас ныя сі лы, на свае, а ні на чы есь ці ру кі, но гі, га ла ву. Што, 
коль кі тую «за ра джа ную» ва ду ні сёр бай, коль кі пе рад эк ра нам 
тэ ле ві за ра ні ся дзі, — ні зда роўя, ні пос пе ху ў ця бе не да ба віц ца. 
Зда ва ла ся, мы ме на ві та та ды, у тыя ня прос тыя пе ра ход ныя ча сы, 
атры ма лі на дзей ную пры шчэп ку ад на іў най дур но ты. І гэ та, пэў на, 
на ват доб ра, што на шы трыц ца ці га до выя ўжо не ве да юць, што 
Чу мак — гэ та не толь кі кет чуп.

АЛЕ ж не! Спра ва тэ ле ві зій ных ле ка раў, па стаў ле ная на ка-
мер цый ныя рэй кі, жы ве і квіт нее. Ня хай са бе не ў нас — у 

су сед няй Ра сіі, але ж спа да рож ні ка вае тэ ле ба чан не да ступ нае для 
ўсіх ах вот ных. І тут ужо не да ўсме шак: лю дзі пас ля та кіх се ан саў 
раз віт ва юц ца не толь кі са знач ны мі су ма мі гро шай (ві цеб ская біз-
нес-лэ дзі пе ра вя ла ня даў на на ра хун кі тэ ле ле ка раў ка ля ста двац-
ца ці ты сяч до ла раў), але і з псі хіч ным зда роў ем... А па чы на ец ца ўсё 
бяс крыўд на, амаль як ка лісь ці ў Чу ма ка ці Каш пі роў ска га: ся дзіць 
у эк ра не дзя дзеч ка ці цёт ка, пра па нуе бяс плат на па тэ ле фа на ваць, 
каб атры маць ма гіч ную да па мо гу і вы ра шыць якія за ўгод на праб-
ле мы — са зда роў ем, у сям'і, у біз не се. Тут жа чу ваць, як нех та 
тэ ле фа нуе ў сту дыю — і з яго прос та ў эфі ры зды ма юць псо ту: за-
хоп ле ныя сло вы па дзя кі, слё зы ра дас ці... На ват ка лі ў ця бе ў жыц ці 
ўсё больш-менш, як тут не пад да цца спа ку се і не па тэ ле фа на ваць 
(бяс плат на!). Праб ле мы ж, пры жа дан ні, заў сё ды зной дуц ца... Але, 
як па пя рэдж ва юць спе цы я ліс ты-псі хі ят ры, як толь кі вы зды ма е це 
труб ку, з ва мі па чы на юць пра ца ваць прафесіяналы, якія дас ка на ла 
ва ло да юць тэх ні ка мі ўну шэн ня і гіп но зу на ват на ад лег лас ці. А пас ля 
вы бу дзе це лі ха ман ка ва пры гад ваць, як, ка лі і, га лоў нае, на вош та 
пе ра ліч ва лі на ней кія ра хун кі ўсе свае збе ра жэн ні, а пас ля яшчэ і 
ў па зы кі за лез лі...

ЧАС «дзі во саў» і дзі ва коў мі нуў. Ця пер ён ін шы — больш пры-
зем ле ны і жорст кі. «За ра джа ную» ля эк ра на ва ду ўспа мі на ем 

з усмеш кай, а ма лод шыя і ўво гу ле пра яе па няц ця не ма юць. Ха ця, 
маг чы ма, вар та пры га даць яе смак: ме на ві та з яго мы па ча лі вы-
леч вац ца та ды ад хва ро бы, якая ні ку ды не дзе ла ся, якая і сён ня 
пад піль ноў вае кож на га, як ві рус гры пу, — да вер лі вай дур но ты.

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ. alena@zviazda.by



ДЗЕ ДАЎ 
ПА ЧАС ТУ НАК

...Вось на ка го на шай вёс цы шан-
цуе — дык гэ та на дак та роў і дак то-
рак. Узяць хоць бы ця пе раш нюю — 
Мі ка ла еў ну: ды яг наз па ста віць — 
без роз ных там ана лі заў і «ўзі» (яны 
по тым толь кі па цвер дзяць), укол 
зро біць — на ват не па чу еш. Ве да-
ма, прак тык! І доб ры... Але ж та кіх, 
як Іван Іва на віч, му сіць, ні дзе яшчэ 
не бы ло і ўжо ці бу дзе.

...Пра ца ваў ён у нас не дзе з кан ца 
40-х і да кан ца 80-х га доў мі ну ла га ста-
год дзя. Мог, ка за лі, і на пад вы шэн не 
пай сці — у ра ён аль бо на ват ста лі цу. 
Яго клі ка лі. А Іва на віч ад маў ляў ся, бо 
яму і ў вёс цы доб ра бы ло. Мо жа,  та-
му яшчэ, што сам ён быў ча ла векам 
доб рым, на дзі ва ўраў на ва жа ным ды 
ўваж лі вым — і да ста рых, і да ма лых. 
А ўжо ж да хво рых... Тым дык не як між 
во лі пе ра да ва лі ся яго ве ра ў па праў-
ку (Ра неў ская не здар ма ка за ла, што 
ка лі ча ла век хо ча жыць — ме ды цы на 
бяс сіль ная) ды яго спа кой. Док тар, 
зда ва ла ся, ні ко лі не раз драж няў ся, 
не стам ляў ся, хоць лю дзей пры маў, 
мож на ска заць, круг ла су тач на: ка лі на 
ФА Пе, ка лі до ма. (Гэ та ж ця пер ледзь 
што мы вы клі ка ем «хут кую», а та ды 
быў Іван Іва на віч — і за фель ча ра, 
і за пе ды ят ра, і за ста ма то ла га, ча сам, 
і за аку шэр ку...)

З най боль шай ах во тай (яго сын 
рас каз ваў) баць ка ез дзіў да па ра-
дзіх. Што не дзі ва, бо іх няя «не мач» 
нес ла ча кан не ра дас ці, а то і яе са-
му... Док та ру не грэх і па час ту нак та-
ды пры няць: сто гра маў — не больш, 
бо служ ба.

Але ж ад дзя чыць Іва ну Іва на ві-
чу (ноч-апоў нач пры яз джаў на сва-
ім «лі са пе це», ад сло ва, па пер шым 
вы клі ку) ха це лі не толь кі род ныя па-
ра дзіх. І ў мно гіх вяс коў цаў (каб не 
крыў дзіць лю дзей) док тар тыя сто 
гра маў пры маў (яны яму, вя ліз на му 
дзядзь ку, што сла ну шра цін ка бы-
лі). Адзін толь кі раз ад па час тун ку 
ад мо віў ся.

Вы клік та ды быў з са ма га «та-
еж на га ту пі ка»: дзе ду адзі но ка му 
кеп ска ста ла.

Док тар, што на зы ва ец ца, вы ехаў 
на мес ца, вы слу хаў ста ро га, па ме-
раў ціск, зра біў укол — сеў па ча каць, 
па куль ле кі па дзей ні ча юць. А за ад но 
і тым ча сам рас пы таў ня мог ла га пра 
яго нае жыц цё, па спа чу ваў.

Яшчэ і ад гэ та га хво ры ў хут ка сці 
акры яў, пад ня ўся з лож ка, за ту паў 
па ха це. І, вя до ма ж, ад дзя чыць за-
ха цеў ша ноў на му док та ру: па час та-
ваць яго, чым ба га ты.

Іва на віч стаў ад маў ляц ца, ста ры 
та ды ў крыў ду...

Што бы ло ра біць: за тры маў ся 
док тар у ха це. «На хві лін ку, — ска-
заў, — не бо лей». А ка лі так, дзед 
мі гам «ныр нуў» у шаф ку, вы цяг нуў 
ад туль бу тэль ку, кі нуў ся шу каць не-
дзе чар ку ці шклян ку. Але іх, як на 
лі ха, ну ні дзе не бы ло (ці бы лі, але 
ду жа бруд ныя?)...

Най чыс цей шая ста я ла хі ба на 
пры печ ку — ад на, але з дзе да вы-
мі... зу ба мі.

«Гэ та ж не што бла гое?» — па-
ду маў, ві даць, ста ры: жва вень ка да-
стаў пра тэ зы, це раз па рог вы плюх-
нуў ва ду, а са му шклян ку («узор 
чыс ці ні»!) з фор сам вы ста віў на стол 
пе рад док та рам.

Ска заць, што ў гэ та ім гнен не 
Іва на віч, як той ка заў, вы паў у аса-
дак, — зна чыць, пра маў чаць.

Гас па дар тым ча сам ад кар коў ваў 
бу тэль ку.

— Пра бач це, дзе ду, але вы піць я 
ні як не ма гу, — стаў пра сіц ца док-

тар. — Я ж зу сім за быў ся: да мя не 
за раз на чаль ства з ра ё на пры е дзе. 
Зню хае гра дус — з ра бо ты вы га ніць 
як піць даць... Хто ж та ды ля чыць 
вас бу дзе?

Дзед па чу хаў па ты лі цу:
— Ну та ды ін шым ра зам? — спы-

таў ён у док та ра.
— Ін шым-ін шым, — зга дзіў ся Іва-

на віч.
... Дня мі тэ ле ві зар ка заў, што тым, 

хто лю біць са сіс кі, ле пей не ве даць, 
як яны ро бяц ца.

Ад па вед на, тым, хто вель мі хо-
ча вы піць, лепш не гля дзець, у якую 
чар ку і што на лі ва юць: як той ка заў, 
хоць са ба чы на, абы во ка не ба чы-
ла.

Соф'я Ку сян ко ва,

в. Лу чын, Ра га чоў скі ра ён.

«РЫ ЦАР СКІ» 
ПА ЯДЫ НАК

Су сед скую Але сю ў на шым до ме 
лю бі лі ўсе: і ра зум ні ца яна, і гас па-
дынь ка, і пры га жу ня. Цуд, ка ра цей, 
а не дзяў чын ка!

Пад рас ла не ўза ба ве, і мы ўжо 
не прос та ёй лю ба ва лі ся, але і ста лі 
пе ра жы ваць — жа даць ёй доб ра га 
жа ні ха.

...Трэ ба ска заць, што хлоп цаў ка-
ля гэ тай дзеў кі ві ло ся ня ма ла, але ж 
са мы мі за ка ха ны мі бы лі два — Ва-
сі лёк з ней ка га ва ен на га ву чы лі шча 
ды Ягор ка — сту дэнт та ды ін сты ту та 
за меж ных моў. Пер шы (ды яшчэ ў 
фор ме...) больш пры цяг ваў пры га-
жос цю і натуральнасцю, дру гі — ін-
тэ лі гент нас цю. Ка за лі, што ён не раз 
хва ліў ся сва і мі перс пек ты ва мі, сва-
і мі баць ка мі. Маў ляў, і яны, і сам — 
птуш кі не абы яко га па лё ту: што 
яго пас ля ву чо бы (усё «схоп ле на») 
улад ку юць на пра цу ў па соль ства. 
І гэ та — як мі ні мум...

Ка ра цей, у абод вух жа ні хоў бы лі, 
зда ва ла ся, шан цы. «Ка го ж з іх вы-
бе ра Але ся?» — га да лі су се дзі.

А дзяў чы на і са ма не ве да ла, 
цяг ну ла час, ра і ла ся з баць ка мі. 
І не як (па доб на, ра зам з імі) вы-
ра шы ла абодвух за пра сіць да 
ся бе да моў, па са дзіць за ад ным 
ста лом, па гля дзець на абод вух, 
а там...

І вось па ча лі ся тыя агле дзі ны. Без 
пя ці хві лін дып ла мат амаль ні чо га не 
есць і не п'е, усё га во рыць, дэ ман-
струе пра ві лы доб ра га то ну. Ва ся — 
бо лей маў чыць: слоў ца не па спя вае 
ўста віць ды і не ду жа рвец ца, усё на 
Але сю гля дзіць, лю бу ец ца...

Праз ней кі час у за стол лі, у раз-
мо вах на сту пае так зва ны пе ра кур: 
нех та і са праў ды ідзе на бал кон па-
сма ліць, нех та — па па трэ бе ў пры-
бі раль ню.

За стол пер шым вяр та ец ца Ва-
сіль: са дзіц ца, Але ся на лі вае яму 
гар ба ты, на та лер ку са бе ён кла дзе 
пі ра га (Але сі на ма ці на пяк ла, па ста-
ра ла ся)...

Тым ча сам і Ягор у за ле з'яў ля ец-
ца, на ха ду на соў кай су хія ру кі трэ.

— Не ве даю, як чые, — за ўва жае 
ў бок Ва сі ля, — а мае баць кі дык 
змал ку пры ву чы лі мя не ру кі мыць 
пас ля ту а ле та.

Пра гу ча ла гэ тая фра за ні бы та 
пры суд. Маў ляў, што з яго ўзяць — 
пра стак, сал да фон... І ся мей ка ў яго 
та кая ж.

Але Ва ся з тым не зга дзіў ся. Ска-
заў:

— Ра зум ныя ў ця бе баць кі. Ды і 
мае не дур ныя: змал ку ву чы лі, каб 
на ру кі не пі саў.

...Крыць бу ду ча му дып ла ма ту не 
бы ло чым: ён толь кі лы паў ва чы ма 
ды, як той ка заў, маў чаў у ануч ку: 

лі та раль на, бо ме на ві та ў яе пе ра-
тва ры ла ся Яго ра ва на соў ка.

Ас тат нія за столь ні кі так са ма 
кры ху раз гу бі лі ся: хі ба што гас па-
дар, Але сін баць ка, не стры маў ся. 
Ён па-муж чын ску па ля паў па пля чы 
«сал да фо на»: маў ляў, твая ўзя ла, 
ма лай чы на!.. Чыс тая пе ра мо га!

...Як па ка заў час, та кой вось, чыс-
тай, яна і атры ма ла ся. Па шан ца ва ла 
Але сі: Ва сіль стаў цу доў ным зя цем і 
цу доў ным му жам.

(Што, маг чы ма важ на, ру кі пас ля 
пры бі раль ні ён, вя до ма ж, мыў, але 
каб пра тое не ка му рас каз ваць... На-
вош та?)

Ана толь Па лын скі, г. Бе ра зі но.

ВЕ РУ 
ЛЮ БО МУ ЗВЕ РУ...

Ад бы ло ся гэ та до сыць даў но. 
Я, та ды кур сант Рыж ска га ва ен на га 
ву чы лі шча, пры ехаў да моў на зі мо вы 
ад па чы нак. Не па спеў з усі мі як след 
па ві тац ца, як у ха ту ўва ліў ся су сед, 
дзядзь ка Пят ро, вя лі кі ры ба лоў-ама-
тар. Ма ці, вя до ма ж, на кры ла стол, 
за пра сі ла да яго і дзядзь ку.

Па ся дзе лі, пом ню, як мае быць. 
Су сед за хмя леў, па да брэў, на заўт ра 
за пра сіў мя не на ры бал ку. Чар вя кі, 
ска заў, яшчэ з во се ні ў яго на за па-
ша ны — у скле пе ста яць, у вяд ры.

— Лес ві цу так са ма з са бой вазь-
мі це, — пад ка заў нам баць ка. — Ка-
ля бе ра га ва да ста іць.

І вось на ра ні цу мы з дзядзь кам 
ужо тры ма ем курс да ра кі. Ба чым, 
лёд на ёй і са праў ды тро хі пад таў шы: 
без лес ві цы на ся рэ дзі ну не прай сці 
бы ло б.

Але ж, га лоў нае, не да рэм на: ры-
ба там доб ра бра ла ся: «упа да ба лі» 
дзядзь ка вых чар вяч коў лад ныя пло-
тач кі, не ад ста ва лі ад іх і жыў чы кі-
акунь кі.

Не без та го — доб рая «пры корм-
ка» знай шла ся і для нас: і хлеб у 
дзядзь кі быў, і да хле ба: са ла з цы-
буль кай, бу тэль ка га рэл кі...

Факт: мы кры ху «клю ну лі», по тым 
да ба ві лі. Су сед, як ча ла век бы ва лы, 
узяўся ву чыць мя не жыц цю-быц цю, 
ка заў, ка лі трэ ба жа ніц ца, ка го вар та 
браць («каб толь кі не дур ні цу!») і як 
яе «ў ру ках тры маць».

По тым дзядзь ка стаў дзя ліц ца 
сва ім до све дам, але яго, пры чым 
на па чат ку, пе ра пы ніў не тое плач, 
не тое крык з бе ра га:

— Пе-ця, не лезь пад лёд! — пра-
сі ла дзядзь ка ва жон ка.

— Што яна ка жа? — ні чо га не зра-
зу меў су сед.

Я толь кі па ціс нуў пля чы ма.
— Лё ша, — ужо да мя не звяр та-

ла ся цёт ка Ка ця ры на праз шы ра ка-
ва тую па лос ку ва ды па між бе ра гам 
і лё дам, — ты так са ма не лезь... Бо-
гам пра шу! Вы мя не чу е це?

— Чу ем-чу ем... Ідзі ад сюль! — за-
га даў цёт цы муж, шмат знач на па кру-
ціў шы паль цам ка ля скро ні.

Пас ля гэ та га на ша раз мо ва пра 
ся мей нае жыц цё не як пе ра ста ла 
«кле іц ца», ры ба так са ма ча мусь ці 
не бра ла ся, і мы з дзядзь кам не дзе 
праз га дзін ку па пля лі ся да ха ты.

— Ну, як ры бал ка, улоў? — спы-
та лі ся там баць кі.

Я ўзяў ся рас каз ваць — яшчэ і 
пра тое, што на рэч ку пры хо дзі ла 
су сед ка, пра сі ла, ча мусь ці, каб мы 
з дзядзь кам не ла зі лі ў ва ду...

Баць ка ў ад каз толь кі рас смя яў-
ся. Ака за ла ся, што цёт ка Ка ця ры на 
ўба чы ла, што на ры бу мы пай шлі з 
дра бі най і спа чат ку пры бег ла да яго: 
спы та ла, на вош та? Баць ка вазь мі 
ды ляп ні:

— Твой дур ны, а мой яшчэ дур-
ней шы... Гэ та ж па дра бі не яны збі-
ра юц ца пад лёд у раз вед ку ла зіць: 
гля дзець, дзе ры ба ёсць, а дзе ня-
ма ша ка.

...Ад на ша га ро га ту ў вок нах доў-
га дры жэ лі шы бы. А цёт ка Ка ця ры на, 
мо жа, з год по тым аб мі на ла баць ка-
ву ха ту — па крыў дзі ла ся.

Аляк сей Га лас кок, г. Ган ца ві чы

Руб ры ку вя дзе 
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