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А
ПОШ НІЯ не каль кі ме ся цаў у су свет най ба гем най ту соў цы но вая мо да — 

на скан да лы з сек су аль ны мі да ма ган ня мі. Спа чат ку збэс ці лі бед на га 

вя до ма га га лі вуд ска га прад зю са ра, пры пом ніў шы яму пра ві ны ма ла-

до сці: маў ляў, не мі наў сва і мі не заў сё ды пры стой ны мі за ля цан ня мі ні вод най 

сім па тыч най акт ры сы. Не ба ра ка, яко му ўжо за сем дзе сят, ця пер на ват у ка-

вяр ні спа кой на па ся дзець не мо жа, бо абу ра ныя ба раць біт кі за пра вы жан чын 

па гра жа юць яму фі зіч най рас пра вай і на ват спра бу юць па гро зы ажыц ця віць. 

Пас ля з'я ві лі ся ну зу сім ужо ня гег лыя аб ві на вач ван ні ўкра ін скай гім наст кі 

на ад рас на ша га спарт сме на. Ня гег лыя, бо мі ну ла з та го ча су, ка лі «ўсё 

бы ло», амаль трыц цаць га доў, «гвал таў нік» і «ах вя ра» ўжо ў тым уз рос це, 

ка лі іх ра вес ні кі ўну каў нянь чаць. Ка ра цей, у лю бо га нар маль на га ча ла ве ка 

скла да ец ца ўра жан не, што ка бет ка, уз гад ва ю чы ма ла досць і спар тыў ную 

сла ву, якія абедз ве не зва рот на мі ну лі, ра шы ла «на хва лі» зра біць са бе пі яр. 

Праў да, са ма хут ка да ду ма ла ся (ці доб рыя лю дзі пад ка за лі), што пі я ру не 

атры ма ец ца, і ста ла пуб ліч на вы каз ваць шка да ван не: маў ляў, да рэм на я 

гэ ту спра ву з дна наф та лі на ва га куф ра да ста ла.

Да лей — бо лей: зу сім ня даў на на ўру чэн ні прэ стыж най прэ міі тыя ж 

са мыя га лі вуд скія эту а лі ў знак пра тэс ту су праць усё тых жа сек су аль ных 

да ма ган няў (а мо жа, у знак жа ло бы па ня спраў джа ных спа дзя ван нях, якія 

гэ тыя да ма ган ні да ва лі?) з'я ві лі ся ў чор ных су кен ках. Не ду маю, што гэ тыя 

па ка заль ныя ўбо ры абы шлі ся ім тан ней, але су свет ная пра грэ сіў ная су-

поль насць зноў за ва ру шы ла ся, уся ляк пад трым лі ва ю чы гэт кі ары гі наль ны 

твор чы спо саб ба раць бы за жа но чыя пра вы. «Ру кі прэч, во чы ўбок і рот 

на за мок ад жан чы ны!» — пры клад на та кім ло зун гам па ві нен кі ра вац ца 

су час ны муж чы на, ка лі не хо ча не пры ем нас цяў на сваю га ла ву і на ін шыя 

знач ныя част кі це ла.

З 
ча го б я так уз' ела ся на су пля мен ніц жа но ча га ро ду, спы та е це. Хай 

яны там за кар до нам ро бяць што хо чуць, бо ча го леп ша га ча каць, 

ка лі муж чы на «вы хо дзіць за муж» за муж чы ну, а ў пад руч ні ках зна-

ём ства з су све там для са мых ма лод шых школь ні каў тлу ма чыц ца, што гэ та 

нар маль на, што баць кі — гэ та не та та і ма ма, а «ра дзі цель» ну мар адзін і 

ну мар два (з сяб роў кай у Гер ма ніі ня даў на над гэ тым пад руч ні кам га ра ва-

лі, не ве да ю чы, як па тлу ма чыць гэ тыя ра зум ныя вы клад кі вась мі га до вай 

дзяў чын цы, якую з цяж кас цю, але вы хоў ва юць у спрад веч ных хрыс ці ян скіх 

тра ды цы ях). Мы ж да гэ та га, дзя куй бо гу, не дай шлі (за не па літ ка рэкт насць 

тут ні ў ко га пра ба чэн ня пра сіць не бу ду).

Але ўся бя да на ша ў тым, што, ста ра ючы ся ні ў чым не ад ста ваць ад цы-

ві лі за ва на га све ту, мы, не ўліч ва ю чы та го, што рэа ліі, у тым лі ку і ва ўспры-

ман ні каш тоў нас цяў ці на ад ва рот, у нас ад роз ныя ад ін шых (што, улас на, і 

ро біць нас асоб ным на ро дам), ня сём ся на злом га ла вы на ват ту ды, дзе нас 

з аб' ек тыў ных і суб' ек тыў ных мер ка ван няў і быць не па він на. Ні чо га, акра мя 

пры крас ці і со ра му, з гэ та га не атрым лі ва ец ца. Але ж як не па спра ба ваць? 

І ка лі не лі чац ца ў на шым гра мад стве за ля цан ні да су праць лег ла га по лу 

зла чын ствам, а ўвесь цы ві лі за ва ны свет аж стог не, аб мяр коў ва ю чы чар го вы 

сек су аль ны скан дал, зна чыць, гэ ты скан дал трэ ба пры ду маць.

У
БА ЧЫЎ ШЫ ў се ці ве гуч ны за га ло вак кштал ту «Пра фе сар БДУ вы-

строй ваў сту дэн так ля дош кі па па ме ры гру дзей», ду ма ла, што пра-

чы таю ней кае вы крыц цё пра са праў ды бес прын цып на га на хаб на га 

вы клад чы ка. Ака за ла ся, аў та рка гэ тай «сен са цыі» — ка ле га, мы ву чы лі ся 

на ад ным фа куль тэ це, а «сек су аль на га мань я ка» яна зра бі ла з на ша га NN, 

аб са лют на бяс крыўд на га ча ла ве ка, які ча сам да зва ляў са бе са ле на ва тыя 

жар ты на ад рас пя ці курс ніц (абя цаў, на прык лад, за лік аў та ма там усім за-

муж нім ці звяр таў ува гу на за над та ад кры тыя част кі гар дэ ро бу). Ус пры ма лі 

мы ўсё гэ та аб са лют на адэ кват на, ні хто не крыў дзіў ся, у рэш це рэшт усе без 

асаб лі вых праб лем атрым лі ва лі той за лік — і за муж нія, і не за муж нія, і на ват 

асо бы муж чын ска га по лу. Та му пер шай рэ ак цы яй на той злос ны опус, які 

рас ты ра жа ва лі не ка то рыя пар та лы, бы ло не па ра зу мен не і збян тэ жа насць. 

Яны змя ні лі ся го рыч чу і со ра мам (і за тую, што на пі са ла, і за са му ся бе, што 

кі ну ла ся гэ та чы таць). По тым на ды шоў час ду маць (ду ма ем мы, на жаль, 

ня рэд ка ў са мую апош нюю чар гу). Ду маць са праў ды ёсць аб чым.

І спра ва не толь кі ў тым, што NN ста ры хво ры ча ла век, яко му су мніў ная 

сла ва, якая аб ры ну ла ся на яго з ін тэр нэ ту, зда роўя на ўрад ці да ба віць. І на-

ват, зы хо дзя чы з гэ та га, не ў эты цы — ня важ на якой — жур на лісц кай або 

прос та ча ла ве чай. Спра ва ў тым, як мы да ўся го гэ та га ста вім ся. Бо, ка лі 

пер ці ся стрым га лоў за но вы мі пры ду ма ны мі не на мі каш тоў нас ця мі і трэн да-

мі, мож на стра ціць ад чу ван не зда ро ва га сэн су і па чуц цё гу ма ру (а ці не яны 

стрым лі ва юць нас на вель мі тон кай мя жы нар маль нас ці і аб сур ду, пра што 

ўжо ня даў на пі са ла ся). Заўж ды муж чы ны за ля ца лі ся да жан чын — і сло вам, 

і дзе ян ня мі. Заўж ды ад но сі ны су праць лег лых па лоў бы лі прад ме там жар таў, 

не заў сё ды пры стой ных. І гэ та бы ло — дый сён ня па він на быць — нар маль на. 

(Я не ка жу пра фі зіч ны гвалт — на гэ та ў нас ёсць Кры мі наль ны ко дэкс.) На 

гэ тым па бу да ва на знач ная част ка на ша га фальк ло ру. На ват сён ня на вяс-

ко вых вя сел лях мож на та ко га на слу хац ца... Атрым лі ва ец ца, каб ад па вя даць 

су час ным тэн дэн цы ям, ма ла дая па він на дэ ман стра тыў на па кі нуць свя точ ную 

бя се ду і па даць на гас цей, якія сы па лі са лё ны мі жар та мі, у суд?..

Т
УТ яшчэ вось якая не бяс пе ка іс нуе. Боль шасць на шых муж чын (да руй-

це, да ра гія су ай чын ні кі, але як ёсць, так ёсць) са мі па са бе не вель мі 

га лант ныя ка ва ле ры і пал кія за лёт ні кі. Ка лі ж яшчэ жан чы ны пач нуць 

абу рац ца на за ля цан ні і па гра жаць пуб ліч най гань бай і су дом — ад іх і та го 

ма ло га, што ма ем сён ня, не да ча ка ем ся: ка му за хо чац ца не пры ем нас цяў. 

Мо жа атры мац ца яшчэ горш — пач нуць на шыя му жы кі гля дзець у ін шы бок, 

ад куль не бяс пе кі ня ма, — на са бе па доб ных. А што — так са ма над звы чай 

мод ны трэнд. І дэ ма гра фіч нае пы тан не па ўста не та ды ру бам не толь кі для 

ка рэн ных за ход ніх еў ра пей цаў, дзе фе мі нізм ужо даў но пе ра мож на кро чыць 

(праў да, не вя до ма, ку ды).

З 
ад ва рот ным бо кам жа но чай ба раць бы за раў на праўе мне «па шчас ці-

ла» су тык нуц ца ў між на род ным ла ге ры на ар хеа ла гіч ных рас коп ках. 

Не як да вя ло ся цяг нуць з рас ко пу цяж кое вяд ро з віль гот ным жві рам. 

Аме ры кан скі пра фе сар — зда ро вы му жык — ста яў на вер се і з раў на душ-

най ці ка вас цю, бы за шчы ра ван ня мі му ра ша, на зі раў за ма і мі вы сіл ка мі і 

на ват не кра нуў ся з мес ца, каб да па маг чы. Мне іх ні пе ра клад чык пас ля 

па тлу ма чыў: пра фе сар не тое што ня вы ха ва ны, ён і рад быў да па маг чы. 

Але ду маў, што яго да па мо гу я (як ці не кож ная яго су ай чын ні ца) рас ца ню 

як сек су аль ныя да ма ган ні і ў чу жой яму кра і не ён зай мее шмат не пры ем нас-

цяў. Та му ён ні ко му не бу дзе па да ваць ру кі, пад соў ваць крэс ла, ад чы няць 

дзве ры, пад но сіць цяж кія рэ чы.

Ме на ві та та ды я зра зу ме ла, на коль кі я да лё кая ад ідэй фе мі ніз му.

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ. alena@zviazda.by



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

НА ТАТ КІ
НЕ ФЕ МІ НІСТ КІ
У лю бой ба раць бе — на ват за пра вы 
жан чын — па він на быць ней кая мя жа

СУ СТРЭ ЧА 
Ў «ВЯР ХАХ»

Роз ныя ча сы — роз ныя гуль ні: 

сён няш ніх дзя цей хле бам не кар-

мі — дай па ся дзець у ін тэр нэ це! Іх,

зга дзі це ся, з ха ты не вы гнаць! 

А не ка лі ж бы ло не за гнаць: і ма лыя,

і пад рос лыя на ўсю моц «пар ты за ні-

лі», ха ва лі ся ў ле се, ха дзі лі ад туль 

у раз вед ку, ла дзі лі роз ныя «ды вер-

 сіі», рас клад ва лі вог ні шчы...

Мой пля мен нік, на прык лад, ра-

зам з «атра дам» «пар ты за ніў» не-

па да лёк ад до ма ў алеш ні ку. Дзе ці 

там вы ка па лі зям лян ку, змай стра-

ва лі бу дан — ства ры лі, ка ра цей, 

са праўд ную «ба зу». З ба бу лі най 

кух ні і па кры се на яе «пе ра яз джа-

лі» куб кі, каст ру лі, па тэль ня... На

гра дах па ста ян на ра дзе лі рад кі 

з цы бу ляй, а з ку бель ца зні ка ла 

са ла. Ад ным сло вам, хлоп чы кі, як 

уме лі і маг лі, з са ма роб най збро яй 

у ру ках бі лі ўяў ных во ра гаў, га та-

ва лі хар чы, ба ві лі час. А пад рас лі 

і ўсё гэ та кі ну лі...

З дзя цін ства не вы хо дзіў хі ба 

Сця пан, ён па-ра ней ша му ра біў 

ней кія бу да ны. Спа чат ку — то 

ў ляс ку, то ў лу зе, а по тым яго 

па цяг ну ла вы шэй, і чар го вую хо-

ван ку ён зра біў на вы сокай лі пе, 

што рас ла ка ля клу ба. «Ну, ты, як 

бус лік», — пры знаў нех та з вяс коў-

цаў і тым са мым па да рыў Сця па ну 

мя нуш ку.

А тут у час на валь ні цы пра па ла 

элект рыч насць. Каб ад на віць яе, 

пры еха ла бры га да спе цы я ліс таў, 

і адзін з іх ужо са браў ся лез ці на 

слуп.

— Не спа ло хай там Бус лі ка, — 
па пя рэ дзіў нех та з мяс цо вых, бо 
да лі пы са Сцёп ка вым «гняз дом» 
бы ло ру кою па даць.

Ад нак элект рык толь кі ад мах-
нуў ся: маў ляў, кінь це дур ное, 
гус тое ж дрэ ва, бус лы ў та кіх не 

па се ляц ца... Кры лы шы ро кія... Ім 

пра стор па трэ бен.

Ка ра цей, за шпі ліў ён стра хо-

вач ны по яс, на ча піў на но гі спе-

цы яль ныя кош кі, па лез на слуп. 

Улад ка ваў ся як ма га ям чэй ды за-

ся ро дзіў ся на спра ве, як рап там... 

што гэ та? На ўпрост пе рад ім рас-

су ну лі ся га лі ны, з гус той ліс то ты 

па ка за ла ся га ла ва, да не сла ся 

за пы таль нае:

— Ты гняз до са бе хо чаш зра-

біць? Та ды пе ра лазь на дрэ ва.

Ад не спа дзеў кі ў элект ры ка пе-

ра ха пі ла дух, на га ла ве «пад ско-

чы ла» кас ка, ру кі-но гі здранц ве-

лі... Каб не той стра хо вач ны по яс, 

ка ме нем па ля цеў бы ўніз.

І га лоў нае — па пя рэдж ва лі ж: 

«Не спа ло хай Бус лі ка...».

Ці ўсё ж «Не спа ло хай ся»?

Не пры слу хаў ся. А трэ ба бы ло, 

бо не да рэм на ж ка жуць: «Хто па-

пя рэ джа ны, той уз бро е ны».

Мі ка лай Юруць,

г. Ля ха ві чы.

«МА ЛА ДОСЦЬ — 
БУЙ НОСЦЬ...»,
або Як я быў «кры ты кам» 

Не ка лі даў но, праз шэсць га-

доў пас ля за кан чэн ня вай ны, меў 

я вя лі кае шчас це — стаў сту дэн-

там адзі на га на той час Бе ла рус-

ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та.

У гэ тым хра ме на ву кі, ві даць, 

заўж ды па на ва ла ўзнёс ла-дзе-

ла вая ат мас фе ра, мно гія пі са лі 

вер шы, апа вя дан ні... Я так са ма 

неш та рыф ма ваў. У нас, па чат-

коў цаў, быў та ды свой паэ тыч-
ны гур ток: мы збі ра лі ся ра зам, 

спра ча лі ся, аб мяр коў ва лі тво ры, 
про бы пя ра.

...На тое, чар го вае, па ся джэн-
не з'я віў ся, пом ню, усмеш лі вы 
чар ня вы хло пец, прад ста віў ся: 
«Ры гор Ба ра ду лін, ро дам з Ушач-
чы ны». І пры гэ тым пе ра даў кі-
раў ні ку на шай твор чай су пол кі, 

вя до ма му пісь мен ні ку Але сю Які-

мо ві чу, вуч нёў скі сшы так: трэ ба 

ра зу мець, з вер ша мі?.. Але сам 

у той ве чар іх не чы таў — слу хаў 

ін шых.

Ка лі «спеў ка» скон чы ла ся, 

Алесь Які мо віч пра цяг нуў мне ба-

ра ду лін скі сшы так, ска заў: «Вазь-

мі, уваж лі ва пра чы тай. На на ступ-

най су стрэ чы вы ка жаш свае за ў-

ва гі».

Узяў я той сшы так, аку рат на, па 

вер ты ка лі, склаў па па лам, за су нуў 

ва ўнут ра ную кі шэнь пін жа ка. На-

заўт ра вы браў воль ную га дзі ну,

па чаў чы таць. Доб рыя вер шы! 

Але ж мне да ру ча на не хва ліць іх, 

а вы ка заць за ўва гі...

І так я іх кру ціў, і гэ так, але хі баў 

не ба чыў — ні я кіх.

І вось мы збі ра ем ся зноў. Мне 

да юць сло ва. Хва лю ю ся і тво ры 

та го хлоп ца з Ушач чы ны шчы ра 

хва лю. По тым — неш та раю.

Ба ра ду лін слу хае — до сыць 

уваж лі ва, з улас ці вай яму хіт рын-

кай: «Да вай, да вай, маў ляў, да ра гі 

мой кры тык!».

...Паз ней, жы ву чы ў ад ным 

ін тэр на це на ву лі цы Свярд ло-

ва, мы з ім су стра ка лі ся амаль 

што дня.

Пом ню, як ад ной чы Ры гор па-

ды шоў, ска заў: «Па слу хай мой 

но вы верш». І па чаў чы таць: «Як 

за хлы нуў ся ад ра дас ці жаў ра нак, 

сла вя чы сон ца вяс но ва га дня, як 
на куп'і па ба лот ных вы жа ры нах 

мяк ка хрумс ціць пад на гою суш-

няк... Тры га ды я не чуў...»

За ча ра ва ны ме ло ды яй вер ша, 
які паз ней зой ме на леж нае мес ца 
ў збор ні ках кла сі ка, я зноў і го ра ча 
яго па хва ліў.

...У паз ней шыя га ды, пас ля 
ву чо бы, мне, на жаль, не вы па-

да ла су стра кац ца са сла ву тым 

паэ там.

Ця пер чы таю, пе ра чыт ваю яго-
ныя тво ры ды між во лі ўспа мі наю, 
як вы сту паў «кры ты кам».

Вік тар Не сця ро віч,

г. Ла гойск.

ВЫНІКІ ПАДВЕДЗЕНЫЯ, 
КОНКУРС ПРАЦЯГВАЕЦЦА

Ця гам года пад рых та ваць да дру ку амаль паў-
та ры сот ні «вя сё лых і праў дзі вых гіс то рый» бы ло, 

зда ец ца, пра сцей, чым вы лу чыць з іх най леп шыя... 

«Я сум лен на па ды шоў да спра вы, на сай це га зе ты 

не каль кі дзён «пра круч ваў» «Ка лей да скоп», пе ра-

чыт ваў тво ры. І што ў вы ні ку? Ды ні чо га, — пі ша 

спа дар Іван Га раль чук з Мін ска, — па да ба ец ца 

ўсё, кож ная гіс то рыя — па-свой му. Таму ўсім аў та-

рам зы чу на тхнен ня ды твор чых пос пе хаў, а га зе це, 

апроч ін ша га, — цяр пен ня. Дзя куй за «Про вад»! І, 

ка лі лас ка, не аб ры вай це яго. На род, па вер це, бу дзе 

за ста вац ца на су вя зі».

Ча му? Та му што руб ры ка (ад ка зы з ін шых кан-

вер таў) ці ка вая і вель мі па ву чаль ная, бо яна да зва-

ляе «ўспом ніць пе ра жы тае», «на лю дзей па гля дзець 

і ся бе па ка заць», «усміх нуц ца, а то і ад ду шы па-

смя яц ца», неш та з пра чы та на га «пе ра даць» да лей. 

«Най леп шыя гіс то рыі — гэ та тыя, што за пом ні лі ся, 

тыя, якія хо чац ца чы таць і пе ра чыт ваць, рас каз ваць 

ін шым, на ват са сцэ ны», — пры знае стар шы ня вя лі-

ка га чы тац ка га жу ры спа да ры ня Соф'я Ку сян ко ва 

з Ра га чоў шчы ны. І, на коль кі ве да ем, до свед та кі ў 

аў та ркі быў: ад ро га ту, рас каз ва лі, ледзь шы бы ў 

клу бе не вы нес ла...

«Га зе ту з «Про ва дам» я заў сё ды ча каю, шу каю 

ўжо зна ё мыя проз ві шчы, — пі ша спа да ры ня Клі-

мо віч са Стоўб цаў шчы ны. — Ле тась вый шла шмат 

ці ка вых гіс то рый, вы браць най леп шыя вель мі скла-

да на, але ж ка лі трэ ба...»

Шчы ры дзя куй усім чы та чам, якія ад гук ну лі ся на 

прось бу га зе ты — зра бі лі вы бар. Та кім чы нам, дзя-

сят кі суб' ек тыў ных мер ка ван няў тут, у рэ дак цыі, сыш-

лі ся — хо чац ца ве рыць — у ад но аб' ек тыў нае і...

Най леп шы мі гіс то ры я мі, на дру ка ва ны мі ў 
2017 го дзе, пры зна ны: «Два сак рэ ты пра ра ба» 
(«Звяз да» ад 26.05), «Цяж ка быць дып ла ма там. 
На ват на род ным» (18.08), «Жон ку слу хай, а свой 
ро зум май» (21.04) спа да ра Іва на Га раль чу ка 

з Мін ска; «Ма ня вы ле чыць» (24.11), «Анг лій скі 

кам пот» (20.10) і «Ка рот кі курс гіс то рыі...» (19.05) 

спа да ры ні Соф'і Ку сян ко вай з Ра га чоў шчы ны; 

«Пас ля ба за ру» (28.07), «А не шкодзь!» (2.09), 

«Ва да жы вая і мёрт вая» (8.07) спа да ры ні Лю-

бо ві Чыг ры на вай з Мін ска; «Зя лё ная шко ла» 

(11.02) спа да ры ні Ка ця ры ны Бу дзі ло віч са 

Скі дзе ля.

Апроч гэ тых аў та раў, у дзя сят ку най леп шых 

(па мер ка ван ні і вя лі ка га чы тац ка га, і ма лень ка га 

рэ дак цый на га жу ры пад стар шын ствам пер ша га 

на мес ні ка га лоў на га рэ дак та ра На тал лі Кар пен-

кі) увай шлі спа да ры ні Ва лян ці на Па лі ка ні на з 

Мін ска (яе «Лю боў зям ная» («Звяз да» ад 10.11) 

ад зна ча на спе цы яль ным пры зам жу ры), Ра і са 

Ва сіль е ва з Го ме ля, Але на Не сця ро нак з Док-

шыцаў, спа да ры Ана толь Па лын скі з Бе ра зі но, 

Сяр гей Гур скі з Ба ра на ві чаў, Яў ген Звя рын скі 

з Мін ска.

На ад рас пер шых пяці ў най блі жэй шы час будуць 

накіраваны ад мыс ло выя звяз доў скія па да рун кі. Ін-

шым жа (кож на му, хто пі саў) — ужо сён ня — сло вы 

най шчы рэй шай удзяч нас ці за ін тэ ле кту аль ную, ска-

жам так, пад трым ку га зе ты, за са праўд нае за да-

валь нен не, з якім чы та ец ца аб са лют ная боль шасць 

тво раў, за кан чат ко вае пе ра ка нан не, што кры ні цы 

на род на га гу ма ру і са праў ды не вы чар паль ныя!

А та му кон курс на леп шую гіс то рыю з жыц ця 
чы та чоў «Звяз ды» пра цяг ва ец ца, рэ дак цый нае 
жу ры пра цуе, чы тац кае, спа дзя ём ся, так са ма? 
Да рэ чы, спа да ры ня Ку сян ко ва, пра па нуе «афі-
цый на» ўклю чыць у яго са мых ак тыў ных пад піс-
чы каў і аў та раў.

Як вам гэ та ідэя? Вы «па жу рыць» не су праць? 

Та ды да лу чай це ся.

І пі шы це.

Вядучая руб ры кі Ва лян ці на ДОЎ НАР.
dounar@zviazda.by


