
ПА ДА РУ НАК 
З СЮР ПРЫ ЗАМ

...Ба рыс быў не прос та ры ба ком, 

а ры ба ком апан та ным. За тыя гро-

шы, што ён тра ціў на роз ныя ры бац-

кія «цац кі», па раз лі ках зайз дрос-

на га су се да, мож на бы ло ес ці фа-

рэль, пры чым кож ны дзень. Ба рыс 

жа кар міў сва іх тым, што зло віць, 

і сям'я, што ці ка ва, з за да валь нен-

нем ела, бо ёй, ві даць, важ на бы ло, 

што ча ла век мае за ня так для ду шы, 

а гэ та, як вя до ма, важ ней за гро шы. 

Та му Лю ба — жон ка Ба ры са — яго 

ні ко лі не «пі ла ва ла»: зно сі ла не як 

час тыя ад луч кі, з ах во тай чыс ці ла 

ры бу.

Ці трэ ба ка заць, што муж быў 

ёй вель мі ўдзяч ны і та му ў воль ны 

час — ад ра бо ты і ры бал кі — уся ляк 

ста ра ўся да па маг чы.

Ка ра цей, жы лі яны доб ра, а ста-

лі — яшчэ лепш, ка лі...

У пят ні цу пе рад Ка ля да мі, у 

дзень на ра джэн ня жон кі, гас па дар 

з са май ра ні цы ад пра віў ся на во-

зе ра: све жая рыб ка на свя точ ным 

ста ле — што мо жа быць ле пей?! Як 

і па да ру нак...

На гэ ты раз Ба рыс ку піў сва ёй 

Лю бе пярс цё нак. Ён ве даў, які, бо 

ра зам з жон кай, хоць зрэд ку, але 

за зі раў у юве лір ны ад дзел уні вер-

ма га, ба чыў, да ча го яна пры гля да-

ец ца, што ме рае, што лёг ка ад дае 

на зад пра да вач цы, а што — з пя ку-

чай ту гой.

«Пад сек шы» яе, апош нюю, муж 

па зы чыў гро шай, вы ку піў упа да-

ба ную жон кай рэч і з не цяр пен нем 

стаў ча каць та го дня, ка лі змо жа 

ўру чыць. І тады Лю ба спа чат ку зня-

мее ад здзіў лен ня, по тым над зе не 

пярс цё на чак на свой пры го жы паль-

чык, по тым, ну, вя до ма ж, па віс не ў 

яго на шыі.

...Клё ву доў гі час не бы ло. Хлоп-

цы ка ля лу нак ужо аб мер ка ва лі 

па лі тыч ную аб ста ноў ку ў да лё кім 

і бліз кім за меж жы, агу чы лі ўсе но-

выя і на ват «ба ра да тыя» анек до ты, 

вы пі лі ўсю ка ву і гар ба ту, што бра лі 

ў тэр ма сах, ад чу лі, што ста ла ха-

ла даць.

Як во дзіц ца, у не ка га «з са бой 

бы ло». Тро хі па грэ лі ся. Па да баў-

ку па сла лі ган ца, а Ба рыс — кры ху 

за хмя ле лы ў прад чу ван нях — вы ра-

шыў па хва ліц ца па куп кай: вы цяг нуў 

з глы бо кай кі шэ ні пярс цё нак, па клаў 

яго на да лонь і, зда ец ца, тут жа па-

чуў: «Бо ра, клюе!»

За быў шы ся на ўсё, як той мядз-

ведзь у сва ім ры бац кім кас цю ме, ён 

кі нуў ся да лун кі, сха піў ву дзіль на і... 

У гэ та ж ім гнен не ад чуў, як за ціс ну ты 

ў ку лак пярс цё нак вы сліз нуў ад туль і 

боў тнуў у зла шчас ную лун ку.

Мар жа ван нем ні хто з яго сяб роў 

не зай маў ся. Ды і шу каць на дне 

во зе ра, пад цём най ва дой ча ты ры 

гра мы зо ла та, — ві даць, ку ды горш, 

чым у сто зе ігол ку.

Спах мур неў ры бак. І не столь-

кі з-за гро шай — з-за та го, што ў 

Лю бы (а зна чыць, і ў яго) не бу дзе 

ра дас ці.

...Доб ра, што хоць клёў з'я віў ся: 

хві лін праз коль кі з той лун кі, ку ды 

«ныр нуў» па да ру нак, Ба рыс да стаў 

зда ра вен на га, кі ла гра маў на пяць, 

шчу па ка, ін шай ры бы — так са ма.

Факт, што да моў з'я віў ся з поў-

ным за плеч ні кам.

У якас ці па да рун ка пад нёс Лю бе 

та го шчу па ка ды сціп лыя ду хі (ку піў 

па да ро зе... На рэшт кі за на чкі)...

Жон ка, дзя ка ваць бо гу, з ах во-

тай пры ня ла (да ра гі не абед) і, па ца-

ла ваў шы му жа, ста ла чыс ціць ры бу, 

як рап там...

На ста ле, пад на жом неш та бліс-

ну ла... Што?.. Ды быць не мо жа!? 

«Ба рыс, — гук ну ла му жа, — му сіць, 

я сплю?»

У ру ках яна тры ма ла пярс цё нак.

— Не, не спіш, — знай шоў ся тым 

ча сам муж. — Гэ та мой та бе па да-

ру нак — з сюр пры зам...

Для ка го ён быў боль шы — для 

Лю бы, якая па ду ма ла, што муж зла-

віў шчу па ка і ў па шчу яму за піх нуў 

пярс цё нак, ці для Ба ры са, які не 

мог апа мя тац ца ад ра дас ці, — гіс-

то рыя за моўч вае. Мне ж за ста ло ся 

толь кі да даць, што цу ды зда ра юц ца! 

А на ва год нія ды ка ляд ныя — най-

час цей.

Але на Не сця ро нак,

г. Док шы цы.

Руб ры ку вя дзе 

Ва лян ці на ДОЎ НАР.
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БРА ТЫ 
СТА РЭЙ ШЫЯ
Ка лі лю боў да жы вёл «сля пая», 
толк з яе бу дзе не вя лі кі

АД РА ЗУ, каб не бы ло да рэм ных па про каў, за ўва жу: жы вёл я 

люб лю і шка дую. Не ўяўляю сабе сі ту а цыю, у якой маг ла б 

свя до ма зра біць жы вой іс то це ба лю ча. Ад ной чы, пра цу ю чы на 

ага ро дзе, вы пад ко ва за бі ла ві ла мі мыш. Маю іс тэ ры ку чу ла ці не 

ўся вёс ка і су па кой ва ла ўся сям'я. Гэ та так, лі рыч ная прад мо ва 

да тэ мы, каб не бы ло пас ля аб ві на вач ван няў з бо ку зо а а ба рон цаў 

у ма ёй не гу ман най прад узя тас ці. Бо тое, што збі ра ю ся на пі саць, 

па да зраю, мно гім з іх не вель мі спа да ба ец ца. Асаб лі ва тым, хто 

па знае тут ся бе.

У нашым два ры жы ве кош ка. Пры го жая, мас ці «та бі» — шэ рая 

з чор ны мі па лос ка мі, але па лос кі не прос та ідуць па ра лель на, 

а ад мыс ло ва за круч ва юц ца, утва ра ю чы на ба ках пры го жы ўзор. 

Кы цю ве да юць і лю бяць амаль усе на ва коль ныя жы ха ры — пры-

нам сі пад лес ві цай, дзе яна жы ве, заў сё ды ста іць чыс тая ва да 

і ля жыць ней кі па час ту нак: по бач ма га зін та ва раў для жы вёл, і 

дзе ты ўтры ма еш ся, куп ля ю чы штось ці свай му га да ван цу, каб не 

па час та ваць і бяз до мную ска цін ку. Не каль кі ра зоў, рас каз ва ла 

двор ні чы ха Па лі на, якая ўсё пра ўсіх ве дае, кош ку спра ба ва лі 

за браць у ква тэ ру. Праз не каль кі дзён вы пус ка лі на зад: не ўжы-

ва ец ца яна ў ча ты рох сце нах — мяў кае, рвец ца вы бег чы, не есць. 

Ка ра цей, хо ча гу ляць са ма па са бе... Але мы вель мі спа дзя ва лі ся, 

што ўсё ж зной дзец ца гас па дар, у яко га хо піць сіл і цяр пен ня пры-

ву чыць на шу пры га жу ню да ча ла ве ча га жыт ла.

І вось, зда ец ца, та кі ча ла век знай шоў ся. Вый шла я на вы хад ныя 

па кар міць на шу ко шач ку, а тут дзяў чы на па ды хо дзіць: «Дык гэ та 

ва ша? А то я тут стаю за ёй на зі раю, ду маю, чыя». Не, ка неш не, 

ад каз ваю, бяз до мная яна, кор мім яе тут, да гля да ем, шка да ж. 

«Вой, як здо ра ва, — уз ра да ва ла ся дзяў чы на. — Я яе за раз за бя-

ру. Я пра цую ва лан цё рам у ар га ні за цыі па ахо ве жы вёл, у ко шач кі 

вель мі пры го жая масць, мы хут ка зной дзем ёй гас па да ра. За раз 

па тэле фа ную сва ёй ква тэр най гас па ды ні, каб да зво лі ла мне ча-

со ва па тры маць кош ку ў ся бе. Толь кі як жа я яе па вя зу? Мо жа, у 

вас сум ка ці пе ра нос ка ёсць?» Я, як вы ра зу ме е це, тут жа па мча ла 

да до му за пе ра нос кай. Ра да ва ла ся, што знай шлі-та кі ко ці ку но вы 

дом. Ака за ла ся — за ра на.

Па куль я ха дзі ла, дзяў чы на па тэ ле фа на ва ла гас па ды ні і атры-

ма ла ад яе ка тэ га рыч нае «не». За ста ва ла ся толь кі па ціс нуць са 

шка да ван нем пля чы ма і ра зы сці ся. Толь кі дзе там! Ва лан цёр ка, 

якая ба чы ла мя не пер шы раз у жыц ці, па ча ла прос та на ся даць: 

«А вы вазь мі це кош ку са бе, а мы по тым яе за бя ром». Тлу ма чэн ні, 

што ў мя не ёсць свая кош ка, вель мі агрэ сіў ная і эга іс тыч ная, што 

ква тэ ра ў мя не ад на па ка ё вая і іза ля ваць жы вёл ад на ад ад ной я 

прос та не зма гу на ват на час аба вяз ко ва га ка ран ці ну, да яе прос та 

не да хо дзі лі. З мі лай дзяў чы ны яна рап там пе ра тва ры ла ся ў на-

вяз лі вую і не над та пры ем ную асо бу, якая ўрэш це аба зва ла мя не 

ледзь не фа шыст кай. Ка ра цей, у ней кі мо мант мне вель мі за ха-

це ла ся на дзець ёй тую пе ра нос ку на га ла ву... Да рэ чы, па ко шач ку 

так пас ля ні хто з «ар га ні за цыі» і не пры ехаў, мы па-ра ней ша му 

кор мім яе пад лес ві цай.

ПАС ЛЯ гэ та га вы пад ку мя не ўжо зу сім не здзіў ляе «то па вая» 

гіс то рыя з ін тэр нэ ту пра зве зе на га зо а а ба рон ца мі са ба ку. Вы 

яшчэ не чы та лі? Цэ лы дэ тэк тыў! Гас па ды ня ху та ра дзесь ці на Гро-

дзен шчы не вы пус ці ла на нач па гу ляць свай го са ба ку (ні чо га дзіў-

на га для вяс ко ва га жыц ця, ка лі са ба ка не агрэ сіў ны, тым больш 

ку саць яму ня ма ка го — ху тар). Не па да лёк пра яз джа лі тыя са мыя 

«аба рон цы». Уба чыў шы са ба ку (да гле джа на га, ві да воч на не ба-

дзяж на га), яны па са дзі лі яго ў ма шы ну і па вез лі з са бой у Мінск. 

Пер ша па чат ко вую ло гі ку мож на зра зу мець: па ду ма лі, што жы вё ла 

згу бі ла ся, па шка да ва лі. Тое, што ад бы ва ла ся да лей, ні я кай ло гі цы 

не пад ля гае. Гас па ды ня знай шла ся вель мі хут ка і ста ла пра сіць: 

вяр ні це май го са ба ку, яко га вы звез лі за сто з ліш нім кі ла мет раў ад 

до му. І што вы ду ма е це — са ба ку ёй не вяр ну лі да гэ туль. Прак тыч-

на аб ві на вач ва юць жан чы ну ў жорст кім абы хо джан ні з жы вё лай: 

як, маў ляў, бы ло мож на вы пус ціць на ву лі цу, там жа ма шы ны ез-

дзяць. Пы тан ні ці ка выя за да юць: ча му ён у вас не каст ры ра ва ны? 

(Якая вам спра ва, ша ноў ныя, мо жа, я на ху та ры збі ра ю ся са бак 

га да ваць?). Гісторыя ідзе да су да, а бед ны са бач ка ся дзіць у пры-

тул ку, пэў на, га да ю чы, за што з ім так і хто гэ тыя страш ныя лю дзі, 

якія за бра лі яго з пры выч на га кам форт на га ася род дзя. У Се ці ве ж 

вы кла лі і пе ра піс ку за ці каў ле ных ба коў. Гнеў гас па ды ні зра зу мець 

мож на, але ж і «аба рон цы» вы ра заў не вы бі ра юць.

Уво гу ле, ка лі па чы та еш фо ру мы, на якіх ка мен ту юц ца гіс то рыі 

пра тое, як ад ны лю дзі ра ту юць жы вёл ад жорст кас ці лю дзей ін-

шых, ста но віц ца страш на... за лю дзей. Та кой коль кас ці пра клё наў, 

зне ва жаль ных слоў, аб раз, а то і па гроз у ад рас тых, хто па крыў-

дзіў ко ці ка ці са бач ку, ня ма, на пэў на, ні ў якай ін шай вір ту аль най 

су по лцы. Але ка лі так не га тыў на ад но сіш ся да ад ной жы вой іс то ты 

(ня хай са бе і са май не дас ка на лай, і дур ной, і жорст кай), ці ма еш 

пра ва га ва рыць, што лю біш усіх ас тат ніх, ці са праў ды гэ та так?

НЯ ДАЎ НА ка ле гам з Еў ра са ю за да вя ло ся тлу ма чыць, ча му ў 

нас доў га не пры ма ец ца за кон «Аб абы хо джан ні з жы вё ла мі». 

Га ва ры ла ім неш та пра не ад на знач нае стаў лен не ў гра мад стве, 

пра тое, што трэ ба знай сці кам пра міс, які ўсіх бу дзе за да валь няць. 

І рап там па ду ма ла: а ці не па да гра ец ца гэ та «не ад на знач нае стаў-

лен не» ў тым ліку і та кі мі вось аба рон ца мі жы вёл, як у апі са ных 

вы шэй вы пад ках? Ка лі па няц ці «ахо ва» і «аба ро на» пад мя ня юц ца 

па няц цем «ба раць ба» (толь кі з кім і на вош та?), ка лі мі ла сэр насць 

пе ра тва ра ец ца ў на вяз лі васць, а да бры ня ў пры го жыя ло зун гі — ці 

бу дзе ка рысць са спра вы, якой бы вы са ка род най яна ні бы ла?

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.

АД ЯЕ Ж. Па-пер шае, шчы рыя пра ба чэн ні ўсім, хто 

ле тась не чы таў, не вы піс ваў на шу га зе ту або не за ха-

ваў пят ніч ныя ста рон кі і за раз не мо жа зай сці на сайт, 

каб да ве дац ца, аб чым кан крэт на пой дзе раз мо ва.

Па-дру гое, гэ тым жа лю дзям трэ ба на га даць, што 

гіс то рыі чы та чоў — вя сё лыя і праў дзі выя — не прос-

та дру ку юц ца, а бя руць удзел у кон кур се на самую 

 леп шую, і што вы зна чае іх най перш вя лі кае чы тац кае 

жу ры, сяб рам яко га ста но віц ца кож ны, хто ў кан цы ці 

па чат ку го да да сы лае нам сваю вы ні ко вую дзя сят ку (не 

руб лёў, як вы ра зу ме е це, а гіс то рый, якія спа да ба лі ся 

най больш). Та кім чы нам...

«Я, мож на ска заць, жы ву ад пят ні цы да пят ні цы, каб 

да ве дац ца, што на гэ ты раз на пі шуць на шы чы та чы. Усе 

іх нія гіс то рыі за слу гоў ва юць ува гі. Шмат ся род іх вель-

мі смеш ных, шмат па ву чаль ных, і шка да, што вы браць 

трэ ба толь кі дзя ся так, — пры зна ец ца, да сы ла ю чы спіс, 

спа да ры ня Ве ра Клі мо віч са Стаўб цоў шчы ны.

«Ра зам з су сед кай і му жам мы пе ра чы та лі ўсю руб-

ры ку «На род на про ва дзе» і вы ра шы лі, што най леп-

шы мі вар та пры знаць «Не та кі страш ны чорт...» Тац-

ця ны Ха ло пі цы («Звяз да», 16.02.), «Ча го не зро біш, 

ка ха ю чы» Лю бо ві Чыг ры на вай (10.03.), «Дзя рэць? Хай 

дзя рэць!» Іга ра Пра ка по ві ча (20.04), «Ру ха вік пад вёў» 

Іва на Сі ма нён ка (4.05.), «Дзед Янук і Мур чу ня» А. По-

лаз з Ві лей шчы ны (18.05), «Трыс та гра маў чар на слі ву» 

Ва лян ці ны Па лі ка ні най (15.06), «Мі ра вы суд дзя» Лю-

бо ві Мі хай ла вай (10.08), «Та кі быў час і та кія лю дзі» 

Соф'і Ку сян ко вай (14.09), «Хі мік» Ні ны Кан дра шо нак 

(23.11), — пе ра ліч вае спа да ры ня Лі лія Скін дзер з Іва-

цэ ві чаў. — Ся род іх не най гор шай бы ла і мая гіс то рыя 

«Хто яму ка пае, той сам ту ды і трап ляе», на дру ка ва ная 

12 сту дзе ня. А ўво гу ле цяж ка вы браць леп шыя».

«У мно гіх аў та раў пры сут ні чае доб ры на род ны гу-

мар», — пры знае і спа да ры ня Тац ця на Са вен ка са 

Жло бі на. У яе дзя сят ку вар тых ад зна кі ўвай шлі: «Пад'-

ехаў, або Пра тое, як пан Збы шак кі нуў га рэл ку піць» 

Тац ця ны Ха ло пі цы (26.01.), «Ду ля для дзе да Мі хе да» 

Ні ны Бур ко (9.02), «Пры сма каў ха це ла ся ўсім» Тац ця ны 

Ра ма на вай (16.03.), «Па шлі дур но га» Н. Кан дра шо нак 

(12.10.), «Пас ля бу ры, або Пе ра па лох ра ён на га маш-

та бу» На тал лі К. (26.10) (Мы не пра цу ем з ана ні ма мі, 

прос та асоб ныя з аў та раў па ве дам ля юць сваё проз ві-

шча і ад рас толь кі для рэ дак цыі.)...

«А на огул, — пад су моў вае спа да ры ня Тац ця на, — 

я ад даю пе ра ва гу «кла сі кам» руб ры кі Соф'і Ку сян ко-

вай — «Сон і сом», «Доб рая бы ла гуль ня», «Тэ а рэ тык» 

марк сіз му» (29.06, 27.07 і 23.11) — ды Лю бо ві Чыг ры на-

вай («Ва рыць... Трэ ба ва рыць...», «Шчас це, ка лі ў до ме 

гас па дар». 25.05, 16.11). І ду маю, што рэ дак цый на му 

жу ры вар та бы ло б ацэнь ваць не толь кі са мі гіс то рыі, 

але і ўво гу ле пра цу аў та раў»... Якая — на дум ку спа-

да ры ні Свят ла ны Ля шо нак — за слу гоў вае, ні мно га 

ні ма ла, вы дан ня асоб на га збор ні ка, кніж кі...

Тая ж дум ка пры сут ні чае і ў ліс це стар шы ні вя лі-

ка га чы тац ка га жу ры спа да ры ні Соф'і Ку сян ко вай 

з Ра га чоў шчы ны. «Тое, што «Звяз да» — най леп шая 

з га зет, — пі ша яна, — я сцвяр джа ла і бу ду сцвяр джаць. 

І пры чын та му шмат: гэ та і вер насць мо ве, свай му на-

ро ду, яго праб ле мам ды кло па там, і тое, чым не мо жа 

па хва ліц ца ні вод нае ін шае вы дан не: «про вад» для пра-

мой і прос тай су вя зі — на мой по гляд, ге ні яль ная вы-

на ход ка, бо не ўсё ж пра ца ваць ды вы жы ваць. Лю дзям 

трэ ба і ве ся ліц ца. Та му і жы ве гэ та руб ры ка з па чат ку 

ста год дзя, та му і ста ла ад ной з са мых лю бі мых! Яе 

(дак лад на ве даю) чы та юць і пе ра дру коў ва юць на ват 

у замежжы...»

«Што да вы ба ру кан крэт ных гіс то рый, — пра цяг вае 

спа да ры ня Соф'я, — то аса біс та мне ім па нуе, ка лі ў іх не 

толь кі вар тая сме ху сі ту а цыя, але і са мо вы кла дан не...» 

Цы та ваць ліс ты ды пры во дзіць дзя сят кі — з тым, каб 

нех та, маг чы ма, пе ра чы таў упа да ба нае ін шы мі — мож-

на і да лей, але...

Ура чыс ты мо мант! Так бы мо віць, «аб' яд на нае» мер-

ка ван не вя лі ка га чы тац ка га жу ры і не вя ліч ка га рэ дак-

цый на га: на трэ цім мес цы ўжо на зва ныя, а так са ма 

не на зва ная («Дзе ля ку чы жа ле за» (16.02)) гіс то рыі Лю-

бо ві Чыг ры на вай з Мін ска і «Та кое кі но» Аляк санд ра 

Ма тош кі з вёс кі Ян ка ві чы Ра сон ска га ра ё на.

На дру гім — зноў жа на зва ныя — Тац ця ны Ха ло-

пі ца з вёс кі За тур'я Ня свіж ска га ра ё на і не на зва ныя 

па куль «Вя сел ле пес ня ра» (29.06) і «Ка лі дзе ці бы лі 

ма лыя (31.08) Іва на Га раль чу ка з Мін ска.

На пер шым: на зва ныя (і не на зва ная — а ўся го іх 

11 «штук» — «Схо ван ка для га ва рун чы ка» (13.07)) 

гіс то рыі Соф'і Ку сян ко вай з вёс кі Лу чын Ра га чоў-

ска га ра ё на.

Пе ра мож цы ў най блі жэй шы час атры ма юць па пош-

це або ў рэ дак цыі (як ім зруч ней) га на ро выя дып ло мы 

і (тра ды цыя!) цёп лыя па да рун кі. Кож на му з ін шых аў-

та раў — шчы ры дзя куй (ад чы та чоў так са ма!) за, так 

бы мо віць, ін тэ ле кту аль ную пад трым ку га зе ты, якую 

чы та лі на шы дзя ды і пра дзе ды, на шы баць кі і, хо чац ца 

ве рыць, бу дуць чы таць уну кі!

Так што пі шы це (гіс то рыі так са ма), за хоў вай це га зе-

ты з тым, што спа да ба ла ся. Год пра ля ціць хут ка, і мы, 

хо чац ца спадзявацца, бу дзем зноў ма ля ваць вя лі кую 

звод ную таб лі цу, рас стаў ляць ба лы...

Ней ка га паў кро ку-двух (ча сам — го ла су, ад на го, 

маг чы ма, ва ша га?) не ха пі ла, у пры ват нас ці, каб у лі да-

ры вый шлі апо ве ды «Пас ля бу ры, або Пе ра па лох ра ён-

на га маш та бу» На тал лі К. з Мін ска (26.10), «Па ка ран не 

ску по га» Л. В. з Го ме ля і «Каб не тая ба ра да» Ва ле рыя 

Гаў ры ша з Ча ву саў (2.11), а так са ма ўжо зга да ныя 

«Хто яму ка пае, той сам ту ды і трап ляе» Лі ліі Скін дзер 

з Іва цэ ві чаў (12.01), «Дзя рэць? Хай дзя рэць!» Іга ра 

Пра ка по ві ча з Па ста ваў (20.04), «Дзед Янук і Мур чу-

ня» А. По лаз з Ві лей шчы ны (18.05), «Доб ры зло дзей» 

Л. Ка валь чук з Жо дзі на (2.02), «Хто не ла сы на каў ба-

сы» Ге на дзя Мі шчу ка з Ма ла рыт чы ны і «Ста ры «вол» 

ба раз ну не скры віць» Л. Са во сік з Асі по ві чаў (6.07)... 

Так што, ка лі бу дзе час, пе ра чы тай це...

І, вя до ма ж, пі шы це (зва рот ны ад рас і ну мар тэ ле-

фо на аба вяз ко выя)!


