
6.00, 7.20, 8.15 Доб рай ра ні-
цы, Бе ла русь!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.05 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 19.40, 23.45 Зо-
на Х.
9.10 Га лоў ны эфір.
10.20 Клуб рэ дак та раў.
11.00, 13.00, 16.00 90 се кунд.
11.05, 13.10 Ме лад ра ма «Па-
мяць сэр ца».*
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25, 16.25 Се ры ял «Сва-
ты-4».*
17.40 Бе ла рус кая ча сін ка.
19.20 Арэ на.
20.00 «Фо рум» з Дзміт ры ем 
Бач ко вым.
21.00 Па на ра ма.
21.40 «Гіс то рыя мі лі цыі ў асо-
бах».
22.10 Се ры ял «След».***
0.20 Дзень спор ту.
0.35 Се ры ял «Дру гое паў-
стан не Спар та ка». 1-я се-
рыя.***

7.00 Тэ ле ра ні ца.
9.00, 22.15 Тэ ле ба ро метр.
9.30 Ка пей ка ў ка пей ку.
10.10 Фільм для дзя цей 
«Ярын да і Ёрын гель».*
11.10 Се ры ял «Шчас лі выя 
ра зам-4».***
12.55 «Ка хан не ан лайн». Рэ-
алі ці-шоу.
14.00 Два руб лі.
14.20, 21.15, 22.05 «Па нен ка-
ся лян ка». Рэ алі ці-шоу.
15.20 «Уні вер-шэф».
15.55 Ка ме дыя «Не жар туй-
це з Zоханом!»***
17.50 «Ан лайн. Па-за сіці». 
Скетч кам.
18.25 Рэ пар цёр.
19.15 Су пер ла то.

20.05 «Вя сел ле ўсля пую». Рэ-
алі ці-шоу.
22.00 КЕ НО.
22.20 «Вяр ні це мне пры га-
жосць». Ме ды цын скае рэ алі-
ці-шоу.
23.20 «Пін_код». Ін тэр ак тыў-
ны ма ла дзёж ны пра ект.

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35 «Бе ла рус кая кух ня». Ма-
ка ро на, за пе ча ная з ра зын ка-
мі.
8.05, 11.50, 20.20 «Ка лей да-
скоп». На ві ны куль ту ры.
8.20 «Май стры і ку мі ры». На-
род ны ар тыст СССР Ге надзь 
Аў сян ні каў.
9.10, 13.50 «Помс та Тар за-
на». Пры го ды.
10.25 «Гі та ра па кру зе».
11.25 «Свят ло да лё кай зор-
кі». Па мя ці пісь мен ні цы Та і сы 
Бон дар.
12.05 «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку». Тэ ле вік та ры на.
12.40 «На цы я наль ны хіт-па-
рад».
13.30 М/ф.0
15.00 «Па хва лях на шай па мя-
ці». Мы ча ка ем пе ра мен.
15.55, 21.05 «Мен шы ся род 
бра тоў». Дра ма.*
18.30 «Ка мер тон». Мі ха іл Фін-
берг.
18.55 «Ма ла дзеч на-2016». 
Кан цэрт.
20.40 «Ка лы хан ка».

7.40 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Ві дэа ча со піс.
8.05 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла ру-
сі. «Юнац тва-Мінск» — «Шах-
цёр» (Са лі горск).
10.00, 18.00 Тэ ніс. Тур нір WTA. 
Ду бай.
16.00 Бія тлон. Чэм пі я нат све-
ту. Ін ды ві ду аль ная гон ка. 
Муж чы ны.
17.55 PRO спорт. На ві ны.
21.00 Ганд бол над Бу гам.
21.30 PRO спорт. Вы ні кі тыд ня.

22.10 Бія тлон. Чэм пі я нат све-
ту. Ін ды ві ду аль ная гон ка. 
Жан чы ны.

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 
(з суб ціт ра мі), 8.30, 9.00 
(з суб ціт ра мі), 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00 (з суб ціт ра мі), 
20.30 На шы на ві ны.
6.05, 8.05 «На ша ра ні ца».
9.05 Кон ту ры.
10.00, 11.10 Ка ме дыя «Служ-
бо вы ра ман».0
11.05, 13.05, 16.15, 18.15 (з 
суб ціт ра мі), 21.00 На ві ны 
спор ту.
13.10 «Муж чын скае/Жа но-
чае».
14.45, 16.20 «Час па ка жа».
16.55 «Да вай па жэ нім ся!»
18.20 Се ры ял «Та та вы доч-
кі».
19.00 «Ча кай мя не».
20.00 Час.
21.05 «Спра ва прын цы пу».
22.15 Се ры ял «Ды вер сант. 
Ка нец вай ны».
0.10 «Вя чэр ні Ургант».
0.45 Нач ныя на ві ны.

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 
19.30, 22.30 «24 га дзі ны».
6.10, 17.25 «Мін шчы на».
6.20, 7.45 «Ра ні ца. Сту дыя 
доб ра га на строю».
7.40, 20.10, 23.00 «СТБ-
спорт».
8.30 «Ты дзень».
9.25 «Вя лі кае сне дан не».
10.05 «Усім па ко ці ку».
10.40, 23.55 «Вод бліс кі». Се-
ры ял.
12.15 «Да лё кія сва я кі».
12.35, 17.35 «Зва ная вя чэ-
ра».
13.45 Да ку мен таль ны пра ект: 
«Го лас маўк лі вас ці».
14.35 «Са мая ка рыс ная пра-
гра ма».
15.25 «Ра монт па-сум лен на-
му».
16.05 «Сле да кі». Се ры ял.

16.50 «Вя лі кі го рад».
18.35 «Са мыя ша кі ру ю чыя гі-
по тэ зы».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 «Ва ен ная тай на».
23.05 «Тай ны Чап ман».

6.00 М/ф.0
7.30 Доб рай ра ні цы, свет!*
9.00 Се ры ял «Брэж неў», 1 — 
4 се рыі.*
12.30 «Ця жар абе ду».*
13.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
13.15 Шоу «Ня ма праб-
лем!»***
14.55 Дак. фільм «Ся мей ныя 
дра мы».***
16.15 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра».***
19.20, 5.10 Се ры ял «За кон і 
па ра дак».***
22.15 Маст. фільм «Той, хто 
га сіць свят ло».***
23.50 Се ры ял «Спрут».***
2.10 Маст. фільм «Сла ны 
мае сяб ры».***

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
10.00 «Кар ці на све ту».
10.55 На двор'е на ты дзень.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вест кі.
11.40 Ток-шоу «Што ад бы ва-
ец ца».
12.50 «Па кой сме ху».
13.35 «На ша спра ва».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На-
ві ны — Бе ла русь.
14.35 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу.
15.40 «Пра мы эфір».
17.20 Се ры ял «Ве ра ні ка. 
Стра ча нае шчас це».
19.15, 20.40 Се ры ял «Пры-
ват ны дэ тэк тыў Тац ця на 
Іва но ва».
22.00, 23.10 Се ры ял «Я ўсё 
па мя таю».
0.20 «Ве чар з Ула дзі мі рам Са-
лаў ё вым».

5.55 «Аст рап раг ноз».
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сён ня.
6.10, 7.10 Се ры ял «Ад ва-
кат».***
8.05 Се ры ял «Вяр тан не Мух-
та ра».***
9.45 «За мя жой».
10.25 Се ры ял «Пча ляр».***
12.05 Суд пры сяж ных.
13.25, 16.35 Агляд. Над звы-
чай нае зда рэн не.
14.05 «Но выя рус кія сен са-
цыі».
15.00 «Ты не па ве рыш!»
17.05 Cерыял «Ву лі цы раз-
бі тых ліх та роў».***
18.05 «Га во рым і па каз ва ем». 
Ток-шоу.
19.40 Се ры ял «Пяць хві лін 
ці шы ні».*
21.25 Се ры ял «Мар скія д'яб-
лы. Смерч».***
23.05 «НЗ.by».
23.25 «Вы ні кі дня».
23.55 «Па зня коў».
0.05 «Так са ма лю дзі». Бра ты 
Саф ро на вы.

7.00 Ра ні ца на «Вось мым».
11.00 Дра ма «Ан кор, яшчэ 
Ан кор».****
12.35 Се ры ял «Бліз ня ты».***
13.30 Фан тас ты ка «Дзень 
Не за леж нас ці».***
15.55, 19.20, 21.00, 23.55 «На-
двор'е».
16.00 «Мульт па рад». «Рыб ка 
По ньо на ўцё се».
17.40 Се ры ял «Лю дзі ў дрэ-
вах».***
18.25 Се ры ял «Пад ма ні мя-
не».***
19.25 Се ры ял «Знік лы без 
вес так».****
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 Дра ма «Стыў Джобс. 
Ім пе рыя спа ку сы».***
23.10 Се ры ял «Аме ры кан-
ская гіс то рыя жа хаў».****
23.55 «На двор'е».

6.00 «Тур ба мік сер».
7.00 М/ф «Тры ка ты».
7.05 М/ф «Смя ша ры кі».
7.35 М/ф «Ма ша і Мядз ведзь».
7.45 М/ф «Ма шы ны каз кі».
7.50 М/ф «Фік сі кі».
8.00 «Ера лаш».
8.30, 17.00 Се ры ял «Ва ро ні-
ны».
9.30 Ка ме дыя «Ка хан не ўраз-
нос».
11.10 «Дом ма ры».
12.00, 5.00 Се ры ял «Сак ра-
тар».
13.00 «Па спець за 24 га дзі-
ны».
14.00 «Но вае жыц цё».
15.00 Се ры ял «Та та вы доч-
кі».
18.00 «Ураль скія пель ме ні».
19.20 Се ры ял «Ма мач кі».
20.20 Се ры ял «За кры тая шко-
ла».
21.30 Ка ме дыя «Дзе вяць яр-
даў-2».
23.30 Се ры ял «Ме сяц».
0.30 Се ры ял «Ма ла дзёж ка».
1.30 Скетч-шоу «6 кад раў».
2.00 «Не мо жа быць!»
3.00 Се ры ял «На на ка хан не».
4.00 Се ры ял «Ама зон ка».

7.00 «Еў рань юс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 На-
ві ны куль ту ры.
10.15, 1.40 «На зі раль нік».
11.15 «Біб лі я тэ ка пры год».
11.30 «Дзе ці ка пі та на Гран та». 
Маст. фільм.
13.00 «Лі нія жыц ця». Яў ген 
Грыш ка вец.
14.05, 22.00 «Па хо джан не 
Алім пій скіх гуль няў». Дак. 
фільм.
15.10 Уро кі рус кай. Чы тан ні. 
А. Твар доў скі. Уры вак з паэ-
мы «Ва сіль Цёр кін» («Гар мо-
нік»).
15.40, 0.00 «Мой лёс». Маст. 
фільм. 1-я се рыя.
16.50 «Іван Ла пі каў. Ба ла да 
пра ак цё ра...» Дак. фільм.

17.30 «Ка ляд ная ара то рыя» міт-
ра па лі та Іла ры ё на (Ал фе е ва).
18.35 «Ба рыс Аве рын. Уні вер-
сі тэ ты». Дак. фільм.
19.05 «Поль Се зан». Дак. 
фільм.
19.15 «Доб рай но чы, ма лыя!»
19.45 Га лоў ная ро ля.
20.05 «Са ці. Ня сум ная кла сі-
ка...»
20.45 «Пра ві лы жыц ця».
21.15 «Тым ча сам».
22.55 Кі но пра кі но. «Спра ва 
Дзе тач кі на». Дак. фільм.
23.55 Маст са вет.
1.10 Л. Бет хо вен. Кан цэрт №2 
для фар тэ пі я на з ар кест рам.
2.40 Су свет ныя скар бы.

6.00, 0.00 «Да і пас ля...» з Ула-
дзі мі рам Мал ча на вым. Год 
1977. 2009 год.***
7.55, 11.30, 14.25, 16.20, 18.50, 
20.35, 21.40, 3.40, 5.00 Му зыч-
ная на сталь гія.*
9.00 «Быў час». 2009 год.***
10.00 Маст. фільм «Жы ве та кі 
хло пец».***
12.00 Фільм-спек такль «Удо-
він па ра ход».***
14.50 Кан цэрт гур та «Пуш-
кінг». «Рок-н-рол — гэ та 
«Pushkіng». 2004 год.***
16.00 «Час пік» з Анд рэ ем 
Раз ба шам. 1995 год.***
16.30 Маст. фільм «Сы хо дзя-
чы — сы ходзь».***
18.00 «Спя ем, сяб ры!» з Тац-
ця най Віз бар. 2008 год.***
19.10 Маст. фільм «Тры таў-
сту ны».***
21.00, 3.00 «Мі ну лы час».*
22.00 «На ро джа ныя ў СССР».*
23.00 «Гэ ты фан тас тыч ны 
свет». Фраг мен ты апа вя дан няў 
А. Лук' я на ва і А. Пор джэ са.*
1.25 Маст. фільм «Школь ны 
вальс».***
4.00 «Кол ба ча су».***

3.30, 6.30, 10.30, 16.30, 22.00 
Гор ныя лы жы. Чэм пі я нат све-
ту.

5.00, 9.00, 20.30, 0.45 Сну кер. 
Welsh Open. Фі нал.
7.30, 11.30, 17.30, 23.00, 2.30 
Бія тлон. Чэм пі я нат све ту.
12.30 Фі гур нае ка тан не. Чэм-
пі я нат 4-х кан ты нен таў.
14.00, 18.30 Ве ла спорт. «Тур 
Ан да лу сіі».
15.00 Скач кі з трамп лі на. Ку-
бак све ту.
19.30 Скач кі з трамп лі на. Ку-
бак све ту. «Тур нэ 4-х трамп-
лі наў».
21.30 «У па го ні за гіс то ры-
яй».
0.00 Фут бол. «ФІ ФА».
0.30 Watts.

0.20 «Усе ка жуць, што я ка хаю 
ця бе». Ме лад ра ма.*
2.10 «Prada і па чуц ці». Ме ла-
дра ма.*
4.05, 14.00, 14.50, 15.40 «Па-
між на мі». Скетч кам.*
4.25, 14.20, 15.10 «Ка ме ды ян-
ты (Шоу)».*
4.55 «Ня бё сы за па вет ныя». 
Тра гі ка ме дыя.*
7.05 «Гор ка!» Ка ме дыя.*
8.50 «Гор ка-2!» Ка ме дыя.*
10.35 «Піў ная лі га». Ка ме-
дыя.*
12.10 «До ля анё лаў». Дра-
ма.*
14.20, 15.10 «Ка ме ды ян ты 
(Шоу)».*
16.00 «Ня вес та лю бой ца ной». 
Ка ме дыя.*
17.55 «8 пер шых спат кан няў». 
Ка ме дыя.*
19.30 «Шэф». Ка ме дыя.*
21.05 «Кух ня ў Па ры жы». Ка-
ме дыя.*
23.00 «Ня ўда члі выя». Ка ме-
дыя.*

6.00 М/ф.
8.15 «Док тар І...»
8.45, 19.10, 3.00 «20 хві лін». 
Се ры ял.
10.15 «Су до выя страс ці». Дак. 
се ры ял.

12.00 «Асця рож на, мах ля-
ры!»
12.30 «Без пад ма ну».
13.20 «Кан да гар». Дра ма.***
15.15 «Дзі кія гро шы».
16.05 «У май го дзі ця ці шос тае 
па чуц цё».
17.05 «Мі ка лай Ка ра чан цаў. 
Ня ма жыц ця да і пас ля». Дак. 
фільм.
18.10 «Тай ны след ства». Се-
ры ял.
20.50, 2.10 «Ежа, я люб лю ця-
бе».
21.50 «Рэ ві зо ра».
23.10, 4.20 «Раз ві тан не».
23.55 «Звыш на ту раль нае». 
Се ры ял.
0.40 «Пе ра воз чык». Ба я-
вік.***
5.05 «Ча со ва да ступ ны».

7.50 Да ра гі Джон.***
10.10 Жні вень.*
12.30 Кра ну ты пра фе сар-2: 
сям'я Клам паў.***
14.30 Це ла а хоў нік.****
16.35 Бліз кія кан так ты трэ цяй 
сту пе ні.0
19.10 Секс у вя лі кім го ра-
дзе-2.***
22.05 Неш та но вень кае.***
0.10 Хлус ня дзе ля вы ра та ван-
ня.***
2.25 Да лё ка-да лё ка.*
5.10 Цём ная да лі на.****

6.20 Як мя не клі чуць.****
8.20 Граф Ман тэ нег ра.*
10.30 Марш рут па бу да ва-
ны.***
12.20 Аслі ная шку ра.*
14.10 Уро кі вы жы ван ня.***
16.10 Адзі но кі па кант рак-
це.***
18.10 Дзён нік яго жон кі.***
20.20 Пя чо рын.0

22.20 Бяс слаў ныя пры дур кі.*
0.20 Стрыт рэй се ры.***
2.25 Прак ты ка ван ні ў цу доў-
ным.***
4.20 Па лю боў нік.***

6.00, 13.20, 20.15 Гуль ні ро-
зу му.*
6.45, 5.35 На ву ко выя не да рэ-
чнас ці.*
7.55, 11.00, 14.50 Ме га за во-
ды.*
8.45, 15.35 Зла віць кант ра бан-
дыс та.***
9.30, 17.55 Дру гая су свет ная 
вай на: Пек ла пад ва дой.***
10.15, 22.40 Зо на 51: Сак рэт-
ныя фай лы ЦРУ.***
11.50, 16.25, 19.25, 23.25, 
2.30 Рас сле да ван ні авія ка та-
строф.***
12.35, 18.40, 1.45, 4.50 Пра-
рыў.*
21.00, 0.55, 4.05 Не па кор ныя 
акі я ны.***

8.00, 14.00, 0.00, 3.50 За ла тая 
лі ха ман ка.*
9.00, 15.30, 21.30, 5.55 Як гэ та 
ўстро е на?*
9.30, 15.00, 21.00, 5.30 Як гэ та 
зроб ле на?*
10.00, 16.00, 23.00, 7.10 Па-
ляў ні чыя на рэ лік віі.*
10.30, 16.30, 23.30, 7.35 Па-
ляў ні чыя на скла ды.***
11.00 У по шу ках скар баў.*
17.00, 22.00, 2.55 Ма хі на та-
ры.*
18.00 Вост раў.***
19.00 Зор нае вы жы ван не.***
20.00 Аляс ка: сям'я з ле су.*
1.00, 6.20 Не спра буй це паў-
та рыць.***
2.00, 4.40 Ма лан ка выя ка та-
стро фы.*
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0 — без уз рос та вых аб ме жа ван няў; * — дзе цям да 12 га доў пра гляд філь ма 
да зво ле ны ў су пра ва джэн ні баць коў або пе да го га; ** — дзе цям да 14 га-
доў пра гляд філь ма да зво ле ны ў су пра ва джэн ні баць коў або пе да го га; 
*** — фільм да зво ле ны для па ка зу гле да чам, ста рэй шым за 16 га доў; 
**** — фільм да зво ле ны для па ка зу гле да чам, ста рэй шым за 18 га доў; 
Э18 — эра тыч ны фільм, да зво ле ны для па ка зу гле да чам ад 18 га доў.

Ся дзі і гля дзіСя дзі і гля дзі  ��

Коль кі слоў 
пра са праўд ных 

муж чын
Што: «І ДОЖДЖ АБ МЫЕ 

НА ШЫ ДУ ШЫ»
Ка лі і дзе: «Бе ла русь 3», 

21 лю та га ў 9.10

Фільм-пе ра мож ца дзі ця ча га між-
на род на га фес ты ва лю «Кі на таў-
рык», на пер шы по гляд, рас каз вае 
зу сім не ге ра іч ную гіс то рыю, але 
пры больш піль ным раз гля дан ні 
за па дае ў ду шу, бо апа вя дае пра 
ад ну з важ ных, рэд кіх і каш тоў ных 
рэ чаў — са праўд нае сяб роў ства.

Хло пец Джо ка бя жыць з тур мы 
і кра дзе ма шы ну, на зад нім ся дзен ні 
якой зна хо дзіць ма лень кую дзяў-
чын ку Кі ку, та та якой даў но пай шоў 
з сям'і, а глу ха ня мая ма ці больш за-
ня тая по шу ка мі но ва га спа да рож ні-
ка жыц ця, чым вы ха ван нем адзі най 
дач кі. Праз ней кі час іх аб' яў ля юць у 
вы шук, і тут вы свят ля ец ца, што ма-
лень кая дзяў чын ка на шмат больш 
спра вяд лі вая і ча ла веч ная, чым уся 
строй ная сіс тэ ма пра ва суд дзя...

Што: «САК РЭТ НЫ ФАР ВА ТАР»
Ка лі і дзе: СТБ, 23 лю та га 

ў 10.10, 13.45, 23.25

Год 1944-ы. Да пе ра мо гі СССР 
у Вя лі кай Ай чын най вай не за ста-
ец ца ўся го ні чо га, а на бал тый скім 
бе ра зе ўсё ці ха. Дак лад ней, бы ло 
ці ха — па куль пад час вы ка нан ня ба-
я вой за да чы ка ман дзір тар пед на га 
ка та ра Ба рыс Шу бін вы пад ко ва не 
на тра піў на за гад ка вую ня мец кую 
пад лод ку без апа зна валь ных зна-
каў. Во ляй лё су ён сам не ўза ба ве 
трап ляе на яе борт: са ма лёт, на 
якім афі цэр ля ціць, збі ва юць фін-
скія зні шчаль ні кі, і Шу бі на ў мо ры 
пад бі рае ка ман дзір той са май пад-
лод кі — «Ля ту ча га га ланд ца». Вы-
да ючы ся бе за фін ска га лёт чы ка, 
Шу бін атрым лі вае маг чы масць да-
след аваць «Га ланд ца» знут ры і да-
ве дац ца пра сак рэт ны фар ва тар...

Да рэ чы, гэ ты 4-се рый ны фільм, 
па стаў ле ны па вод ле ад най мен на га 
ра ма на Ле а ні да Пла та ва, у свой час 
не толь кі пры нёс усе са юз ную сла ву 
вы ка наў цу га лоў най ро лі Ана то лю 
Ка ця нё ву, але і стаў ад ным з са мых 
па пу ляр ных се ры я лаў пра вай ну 
дзя ку ю чы спа лу чэн ню пры год ніц-
ка га жан ру, эле мен таў дэ тэк ты ва і 
філь ма для пад лет каў.

Што: «ЭКІ ПАЖ»
Ка лі і дзе: АНТ, 26 лю та га 

ў 14.20 і 16.20 
і РТР, 23 лю та га ў 22.35

Як вы, ма быць, зда га да лі ся, на 
на ступ ным тыд ні бу дуць па ка за ныя 
два роз ныя філь мы. Пер шы — ай-
чын ны фільм-ка та стро фа 1979 го да 
ад рэ жы сё ра Аляк санд ра Мі ты, дру-
гі — ры мейк пер ша га, ле таш няя ра-
бо та рэ жы сё ра Мі ка лая Ле бе дзе ва.

Што па між імі агуль на га? Част ка 
сю жэ та (сты хій нае бед ства — зем-
лятрус, што па гра жае ад няць жыц-
цё ў со цень лю дзей), моц ныя муж-
чы ны (лёт чы кі, дзя ку ю чы во пы ту, 
муж нас ці і зла джа нас ці ра бо ты якіх 
уда ец ца па збег нуць ка та стро фы і 
вы ра та ваць лю дзей) і ге ра і ня Аляк-
санд ры Якаў ле вай, якая ў ста рой 
кар ці не сыг ра ла сцю ар дэ су, а ў но-
вай — топ-ме не джа ра авія кам па ніі. 
Па раў най це са мі, якая вер сія па-
дзей вам больш да спа до бы.


