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Во дар ла ван ды
Най да ра жэй шы су ве нір 
(souvenіr — з фран цуз скай: ус па мін)

ПРА ЧЫ ТА ЛА сён ня ў стуж цы на він: на 
поўд ні Фран цыі пас ля ліў няў пры пы не-

ны чы гу нач ны рух, бо там ва да па шко дзі ла 
чы гу нач ныя плат фор мы. З Ту лу зы да Ман пелье па рэй ках 
не да е дзеш... Цяж ка та кое ўя віць, бо ў лі пе ні ка ля Ман пелье 
бу ша ва лі ляс ныя па жа ры і іх доў га не маг лі па ту шыць, бы ло 
вель мі го ра ча і вель мі су ха. Ве цер пры но сіў дым і ў ва ко лі-
цы зу сім не да лё ка га Авінь ё на, і мы тры вож на пры нюх ва лі ся, 
рых ту ю чы ся, ка лі што, ха паць рэ чы і бег чы да ма шы ны. Але 
чар го вы па рыў вет ру зно сіў тры вож ны пах, і зноў у па вет ры 
пах ла цяп лом, спа ко ем і ла ван дай.

ЯК я апы ну ла ся ў мі ну лым лі пе ні там, дзе апы ну ла ся? На 
аван ту ру яшчэ ў лю тым пад бі лі бер лін скія сяб ры, якія 

па тэ ле фа на ва лі і прос та так ска за лі: «А па еха лі з на мі ўлет ку ў 
Пра ванс!» За акном бы ло цём на і за вы ва ла мя це лі ца, да ле та 
зда ва ла ся яшчэ так доў га, та му я лег ка дум на ад ка за ла: «Па-
еха лі!» «Доб ра, та ды за каз ва ем бі ле ты...» Дні, тыд ні і ме ся цы 
пра ля це лі, як заў сё ды, не за ўваж на, і вось я ўжо ля це ла на 
са ма лё це ў Бер лін, пас ля мы на цяг ні ку еха лі да Франк фур та-
на-Май не, там пе ра са джва лі ся на ін шы цяг нік да Фрай бур га. 
У гэ тым го ра дзе на мя жы са Швей ца ры яй нас ча каў ужо пра кат-
ны аў та ма біль (за ка за ны, як і ўсё ас тат няе, у лю тым). На ім мы і 
ру шы лі да лей — паўз Шварц вальд (сла ву ты Чор ны Лес — гор ны 
ма сіў, спрэс па рос лы цём ны мі сос на мі) у Швей ца рыю. За еха лі 
ў Ла за ну, па елі свае сса бой кі на бе ра зе бла кіт на га-бла кіт на га, 
бы пе ра вер ну та га не ба, Жэ неў ска га во зе ра, па лю ба ва лі ся зда-
лёк на Аль пы — і зноў у да ро гу. Шлях быў ня бліз кі: да до мі ка 
ў га рах, які нам па смеш най ца не (ча ты рыс та еў ра за дзе сяць 
дзён) здаў дзядзь ка май го ня мец ка га ку ма, пе ра адо лець трэ ба 
бы ло ні мно га ні ма ла ва сям сот кі ла мет раў. І зра біць мы гэ та 
па ста на ві лі для ся бе за адзін дзень без пры пын ку на нач лег.

Еха лі больш ні дзе не спы ня ю чы ся і вель мі хут ка — на еў ра-
пей скіх аў та ба нах усе ім чаць 130—150 кі ла мет раў у га дзі ну, і 
па воль ней ты ехаць прос та не мо жаш, інакш вы ва ліш ся з па то-
ку. Толь кі ў да во лі доў гіх ту нэ лях — еха лі праз Ан сі і Грэ нобль, 
па са мым кра ёч ку Аль паў — ста я лі аб ме жа валь ныя зна кі на 
70—80 кі ла мет раў. На мес ца пры зна чэн ня пры еха лі апоў на чы, 
раз гле дзець штось ці ва кол бы ло праб ле ма тыч на, бо як раз у 
тую ноч бы ло ме сяч нае за цьмен не, і поў ня пе ра тва ры ла ся ў 
ву зень кі сер пік. За тое во дар быў прос та фан тас тыч ны — ла-
ван ды і цім' я ну, на грэ тых шчод рым паў днё вым сон цам, і ён 
увесь час, коль кі там бы лі, лу наў у па вет ры, не ста но вя чы ся 
сла бей шым ні на хві лі ну...

ГЭ ТЫ пах, а яшчэ «шча бя тан не» цы кад, якія змаў ка лі 
толь кі на ноч, на пра ця гу дзе ся ці дзён са праў ды быў не-

ад' ем най част кай не ча ка ных пра ван скіх ка ні кул. Ла ван да выя 
па лі ў ся рэ дзі не лі пе ня ўжо бы лі не та кія яр кія, як на кар ці нах ван 
Го га, але во дар ад гэ та га мен шы не ста на віў ся. Ён на паў няў усе 
ву лі цы ста ра жыт на га Авінь ё на, пра бі ваў ся на ват праз вір лі вы 
на тоўп лю дзей — там як раз пра хо дзіў між на род ны тэ ат раль ны 
фес ты валь, рух быў пе ра кры ты, шмат лі кія ім прэ зы ла дзі лі ся 
прос та на пра ез най част цы. Не губ ляў ся ён і на вя ліз най ад кры-
тай пра сто ры ка ля па пска га па ла ца (у XІV ста год дзі спа чат ку ў 
Авінь ён з Ры ма бы ла пе ра не се на па пская рэ зі дэн цыя, паз ней 
тут за ся да лі «ан ты па пы»  — са пер ні кі рым скіх). У шы коў ным 
па пскім са дзе, дзе рас туць таў шчэз ныя рас кі дзіс тыя хвоі і бе ла-
ство лыя пла та ны, ён змеш ваў ся з во да рам паў днё вых фрук таў, 
але ўсё роў на та нют кім шлей фам нёс ся сле дам, і ад гэ та га бы ло 
лег ка дум на, і ве се ла, і бес кла пот на...

ЁН ім чаў за на мі па ўсіх на шых па езд ках у ма лень кія 
га рад кі з дзіў ны мі наз ва мі (пра ван саль скі дыя лект ад-

роз ні ва ец ца ад лі та ра тур най фран цуз скай, пры чым да во лі 
знач на). Цяг нуў ся ўслед па вя лі кім шмат люд ным кір ма шы ў Іль 
сюр ля Сорг, дзе ў ня дзе лю на бя рэж ная ра кі Сорг ста но віц ца 
ганд лё вы мі ра да мі, на якіх пра да ец ца ўсё — ад квя ціс тых (па 
мяс цо вай мо дзе) лёг кіх су ке нак да драў ля на га по су ду з алі вы 
і са ма роб на га (ка неш не ж — ла ван да ва га!) мы ла, а па са мой 
ра цэ ла дзіц ца за плыў на бай дар ках, і да кір ма шо ва га гу лу 
да да юц ца кры кі заў зя та раў. Лу наў над дзі вос ны мі кар ці на мі ў 
Кар пант ра — там у гэ ты час пра хо дзіў фес ты валь га рад ско га 
мас тац тва, і больш чым ча ты рыс та па лот наў, на ма ля ва ных 
у аб са лют на роз ных жан рах, бы лі раз ве ша ныя над ву лі ца мі 
па між да ма мі — зда лёк спа чат ку зда ло ся, што сох нуць стра ка-
тыя прас ці ны. Ла ван дай пах ла і ў ста рым до ме На стра да му са 
ў Са лон дэ Пра ванс, дзе вя до мы аст ро лаг і прад ка заль нік 
жыў і пі саў на ўжо зга да ным пра ван саль скім дыя лек це свае 
сла ву тыя «Цэн ту рыі». Ця пер у до ме, які за ха ваў ся з ХVІ ста-
год дзя, — ад мыс ло вы му зей, дзе сце ны ка ля лес ві цы — на-
скрозь з трэ ця га да пер ша га па вер ха — за ве ша ныя вя ліз ны мі 
ар ку ша мі з тэкс там тых са мых «Цэн ту рый», і ка ля іх мож на 
«за віс нуць» на доў га, ста ра ючы ся ў ста ра жыт ных ма ла зра зу-
ме лых сло вах знай сці штось ці лё са вы зна чаль нае для ся бе.

Во дар ла ван ды ад чу ваў ся і ка ля ва ды — зда ва ла ся, гай-
да ец ца на хва лях Між зем на га мо ра на «апен дык се» Ла зур-
на га бе ра га, вы лі ва ец ца ра зам з хва ля мі Сор га ў Фан тэн дэ 
Вак люз — вы ток ра кі зна хо дзіц ца ў глы бо кай гор най пя чо ры. 
Ка лі са дзі ла ся сон ца і ра за грэ тая зям ля па кры се асты ва ла, 
ён ста на віў ся яшчэ мац ней шы, пра соч ваў ся праз ака ні цы ў 
на шай ха ці не, за ка лых ваў і лю ляў усю ноч на са лод кіх дух-
мя ных хва лях...

Я пры вез ла яго з са бой — у не вя лі кім вы су ша ным бу-
ке ці ку, які, ні чым не пры кмет ны, ля жыць на ка мо дзе. 

Па каз ваю яго гас цям, ка лі пы та юц ца, што я пры вез ла з Фран-
цыі. Мно гія гля дзяць на за су ша ныя шэ рань кія з ус па мі нам аб 
фі я ле та вым квет кі з рас ча ра ван нем — ча ка лі ж, што бу ду 
хва ліц ца адзен нем ці кас ме ты кай. Маг чы ма, у іх яшчэ толь кі 
на пе ра дзе ра зу мен не, што не гэ та — га лоў нае і ў па да рож жах, 
дый уво гу ле ў жыц ці...

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.

З ГО РАМ, 
АЛЕ БЕЗ БЯ ДЫ?

У не за быў ным 1944-м вай на па ка-
ці ла ся ў бок Гер ма ніі, а на ша ня поў ная 
сям'я — ма ма, бра цік і я (та та — на 
фрон це, сяст рыч ка па мер ла ў бе жан-
цах) — вяр ну лі ся ў вы зва ле ны Ві цебск. 
Па ве рыць у гэ та ўжо не маг чы ма, але 
ж вы зва лі це ляў па асоб ных звест ках 
су стра ка ла 108 ча ла век — усё (!) на-
сель ніц тва го ра да. Ві цебск ля жаў у 
ру і нах, наш дом — так са ма. За вя лі-
кае шчас це бы ло па ся ліц ца ў ба ра ку: 
дзе жы лі 11 сем' яў, і кож ная з іх зай-
ма ла па ад ным па кой чы ку пло шчай у 
14 мет раў. На іх, як у тым анек до це, і 
за ла, і кух ня, і спаль ня з ві таль няй — 
праў да, без пе ра га ро дак.

А за ба ра ка мі быў за вод, які ад ра-
зу ж па ча лі ад бу доў ваць, і... вя ліз ная 
ямі на. Пад неш та, ві даць, ка па лі кат-
ла ван. Зям ля з яго, утва рыў шы до-
сыць вы со кі на сып, ля жа ла по бач і 
зі мой па крыла ся сне гам, а ва да — за-
мер з ла. Та кім чы нам зі мою ў нас, дзя-
цей, з'яві ла ся ці не най леп шае мес ца 
для за баў: са праўд ная коў зан ка, з 
гор кай. Да та го ж по бач з імі бы ла 
за вад ская ага ро джа, ля яе ўзвыш аў-
ся слуп з пра жэк та рам. Ве ча рам яго 
ўклю ча лі і тым са мым як бы да зва ля лі 
нам, за быў шы ся на па ста ян ны го лад 
і хо лад, ка тац ца да поз ня га ве ча ра ці 
хоць са бе і да но чы — на дош ках, на 
сан ках, на ват на кань ках.

У су се да Ва лодзь кі яны бы лі, і ён 
ка му-ні ка му да ваў...

Не як па абя цаў быў мне. Але ж яго 
кань кі трэ бы ло вя ро вач ка мі пры вяз-
ваць да бу ра чак. А бу рач кі ў нас з ма-
май ад ны...

Пом ню, ці не цэ лую веч насць ча ка-
ла, па куль яна вер нец ца з ра бо ты!

Ка лі прый шла, на два рэ ўжо сцям-
не ла, што мя не зу сім не па ло ха ла. 
Я ўскі ну ла на пле чы ма мі ну ва тоў ку, 
за кру ці ла яе хуст ку, пры вя за ла кань кі 
і на ву лі цу.

На коў зан цы ні ко га з дзя цей не бы-
ло. А я і ра да, бо ні хто ж не ўба чыць, 
што кры ва еду, што па даю на лёд, 
што ўстаю...

Але ж...
У жыц ці (я по тым не раз пе ра ка на-

ла ся!) так не бы вае, каб ні хто ні чо га 
не ба чыў — нех та аба вяз ко ва зной-
дзец ца.

У той ве чар, на прык лад, наш но вы 
су сед дзядзь ка Се ня. Ён вый шаў з ба-
ра ка, вы сы паў смец це і стаў гля дзець 
у мой бок. Ду маю: ну і ня хай са бе! 
Дзе я і дзе ён — не па знае. А ка лі і 
так, то што з та го: я, за быў шы ся на 
ўсё, еду, па даю на лёд, па ды ма ю ся, 
зноў ку еду — ужо хут чэй, смя лей... 
Мне го ра ча... Мне доб ра!

А тым ча сам — «спі най» ба чу — 
ля смец це вых скры нак збі ра юц ца лю-
дзі — з на ша га ба ра ка, з су сед ня га. 
Усе гля дзяць на маё «фі гур нае ка тан-
не», а по тым, зда ец ца, па чы на юць іс-
ці — па лё дзе, да мя не. Я так са ма 
кі рую на су страч, на блі жа ю ся і ба чу, 
як дзядзь ка Се ня (ён пер шым ішоў) у 
рос па чы плюе на лёд:

— Цьфу ты! Гэ та ж Зоя...
А ён — як по тым да зна лі ся — ду-

маў, што Со ня, ма ма мая — не іна-
чай як ро зум стра ці ла: за ба ра кам на 
кань ках ка та ец ца.

Уба чыў шы на тоўп, ма ма, да рэ чы, 
так са ма да яго прый шла. Спы та ла ў 
не ка га, што зра бі ла ся?

— Што-што, — ска за лі ёй зад нія, — 
бя да: жан чы не, ка жуць, па ха ван ка 
прый шла, а ў яе дзе ці ма лыя. Дык 
яна, бач, з глуз ду з'е ха ла...

— Хто?.. Якая жан чы на, — ха це-
ла вы свет ліць ма ма, але пы тан ні яе 
за глу шыў ро гат. Наш су сед Сця пан 

Чар на вус сва ёй адзі най ру кой (дру гую 
па кі нуў на фрон це) аб няў ма ту лю за 
пле чы, ска заў:

— Ня ма бя ды, Со ня! Ідзі да до му, 
а то, крый бог, за сту дзіш ся, дык і бу-
дзе...

Вось так мы жы лі — з го рам, з бя-
дою і ў той жа час, як быц цам, без.

Зоя На ва ен ка,

г. п. Пад свіл ле, Глы боц кі ра ён.

ПА ГРЭЎ СЯ...
Зі ма ў той год бы ла ма роз най і 

вель мі снеж най: з вёс кі, пом ню, прос-
та не вы ехаць... Толь кі з ча сам да ро гу 
па чыс ці лі, праў да, у адзін след, гэ та 
зна чыць, утва ры лі ў гур бах глы бо кі ту-
нель — абы ма шы не якой пра ехаць.

Дык вось не дзе ў Пі лі паў ку, у доб-
ры ма роз, бы лі ў мя не спра вы ў мяс-
тэч ку. Па куль іх ула дзі ла, — апош ні 
аў то бус сы шоў. Трэ ба, зна чыць, пе ха-
той іс ці — шэсць ці сем кі ла мет раў... 
Што ж — гэ та не ў на ві ну ды і да ро га 
доб ра зна ё мая... Адзі нае — ве ча рэе 
ўжо, і лес на пе ра дзе ледзь не да са-
май вёс кі.

Іду, спя ша ю ся. Рап там ба чу — на-
пе ра дзе ў гэ тым «ту не лі» неш та чар-
неец ца. Пад сту паю блі жэй — ча ла век 
і на ват зна ё мы — дзядзь ка Ан тось з 
су сед ня га ху та ра. Спіць, бе да чы на. 
П'я ны..

— Вам ня доб ра? — пы та ю ся, ледзь 
рас ка тур хаў шы.

Той маў чыць, спра буе ўстаць, 
але ж но гі зу сім не слу ха юць. Прый-
шло ся да па маг чы: пад ня лі ся мы з да-
ро гі, ус ка рас ка лі ся на снеж ны «пе ра-
вал», спус ці лі ся, тро хі пра су ну лі ся па 
сцеж цы, што вя ла да ху та ра. А да лей 
я ўжо спы та ла ў дзядзь кі:

— Зна е це, ку ды іс ці?
Ка жа:
— Знаю: да моў.
Зна чыць, ду маю, ні дзе не дзе нец-

ца, не як да паў зе (брэх са ба кі з ху та ра 
чу ваць)... Раз віт ва ю ся з ім, пра стую 
на зад на да ро гу, як рап там з-за спі-
ны крык: дзядзь ка Ан тось ма хае мне 
ру кой, ту пае сле дам...

Я на су страч, каб за тры маць, не 
даць яму «вы паўз ці» на баль шак, а 
той яшчэ зда лё к пы тае:

— Дзе мая сум ка?
— Ды ні чо га, — ка жу, — пры вас 

не бы ло.
— Як гэ та не бы ло? — абу ра ец ца 

дзядзь ка. — Бы ла... З се ляд ца мі...
Яшчэ раз ка жу, што не. Ён — ве-

рыць ці не ве рыць, але ж змаў кае. 
Мо жа, та му што ў ру ках у мя не ма-
лень кая дам ская су мач ка, у якую се-
ляд ца ну ні як не па кла дзеш, а мо жа, 
па знае, хто я, бо з та там яны доб ра 
зна ё мыя...

Так што ўздых нуў п'я ны, па вяр нуў-
ся і па поўз да ха ты, да жон кі на раз-
бор.

І я пай шла, праў да, з ін шым на-
стро ем: то пры ем на бы ло (як-ні-
як да па маг ла ча ла ве ку, бо ці ма ла 
што — цям ком, на вуз кай да ро зе...), 
то рап там прык ра. Ну са праў ды, дзе ж 
яго сум ка? Ня ўжо і праў да бы ла ды 
нех та ўзяў?

...Пы тан ні гэ тыя не па ко і лі, мо жа, 
з ты дзень, па куль зноў не па еха ла ў 
мяс тэч ка. І там ужо — больш не ма-
ру дзі ла, па спе ла на аў то бус. За хо джу 
ў са лон і ба чу — на пя рэд нім ся дзен ні 
дзядзь ка Ан тось раз мяс ціў ся. Усмі ха-
ец ца мне, ві та ец ца і з ра дас цю па ве-
дам ляе, што знай шлі ся яго се ляд цы!

— Гэ та ж я та ды, — ка жа, — аў-
то бу са ча каў і змёрз як са ба ка. Да 
знаё мых зай шоў, тро хі па грэў ся і хо ду, 
а сум ка ў іх за ста ла ся.

Доб рыя, зна чыць, у дзядзь кі зна-
ём цы, ка лі ён, як ка жа, толь кі кры ху 
па грэў ся і по тым на ват на сне зе не 

мёрз, а ка лі б даў жэй па ся дзеў...
Гэ та я да та го, што зі ма не за га ра-

мі. І хай ця пер яны не та кія ма роз ныя 
ды снеж ныя, са гра вац ца ўсё роў на 
лепш з ро зу мам.

Ле а нар да Аляш ке віч,

г. Смар гонь.

ЗЛА ВІ ЛА БА БА 
ЗЛО ДЗЕЯ

Пер шыя саў га сы бы лі ў нас до сыць 
вя лі кі мі. Ад цэнт раль най ся дзі бы да 
ней кай вёс кі, зда ра ла ся, кі ла мет раў з 
пят нац цаць — ды рэк тар нячас та на яз-
джаў... Бры га дзір там быў і цар, і бог, 
і во ін скі на чаль нік. Ад яго за ле жа ла, 
ка му ка лі на якія ра бо ты пай сці, дзе 
буль бы па са дзіць, як се на ўка сіць ка-
ро ве і г. д.

Той вёс цы (ад рас па зра зу ме лых 
пры чы нах па ве дам ляць не бу ду) на 
бры га дзі ра па шчас ці ла. Ва ло дзя быў 
ча ла ве кам спра вяд лі вым і па мяр коў-
ным. Да та го ж — бы лы пар ты зан і 
гас па дар, якіх па шу каць: дых тоў ную 
ха ту са бе па ста віў, трое дзя цей га да-
ваў, ста ляр ні чаў, лю дзей ра зу меў...

А вось пра яго ную жон ку та ко га не 
ска жаш. Яго Ма ню ся хі ба на чаль ству 
ўме ла да га дзіць (ве да ла да рож ку і ў 
кан то ру, і ў сель са вет), а вось вяс коў-
цаў не па ва жа ла — дзёрз кай бы ла, 
га на рыс тай... До ма ка ман да ва ла му-
жам ды дзець мі, а ха це ла, каб і бры-
га дай яшчэ.

Вось лю дзі і ста ра ні лі ся яе, ліш няе 
сло ва ба я лі ся ска заць — абы хо дзі лі 
тое лі ха ў над зеі, што бу дзе ці ха, а 
яно ўзя ло ды грым ну ла, пры чым так 
не ча ка на...

Ідзе, зна чыць, чар го вая па сяў ная 
кам па нія. Муж чы ны пад во да мі во-
зяць на сен не. З тым «ка ра ва нам» і 
сам бры га дзір. З за гад чы кам скла да 
па ці ху да мо віў ся — ус кі нуў на воз два 
мя шэч кі не пра траў ле най пша ні цы для 
сва іх ку рэй. По тым у ель ні ку не па да-
лёк ад вёс кі іх згру зіў — пры ха ваў, каб 
ве ча рам за браць.

А яго Ма ню ся ў той са мы дзень з 
жан ка мі буль бу пе ра бі ра ла. У абед 
па бег ла да до му, каб пе ра ку сіць ды 
агле дзец ца. І трэ ба ж — па да ро зе 
за ха це ла ся, бед най, са сцеж кі збо-
чыць — за ско чыць у ля сок. Пры се ла 
за ель ніч кам, а там два мяш кі пры-
ха ва ныя. Ёй ад ра зу ж — цюк у га ла-
ву: «Нех та ўкраў! Трэ ба на чаль ству 
ска заць».

І па бег ла ка бе та не да моў, а на 
пош ту, дзе ў яе най леп шая сяб роў ка 
бы ла (та кая ж, да рэ чы, утра пё ная ды 
на хаб ная).

Ма біль ні каў яны, вя до ма ж, не мелі. 
Та ды звы чай ных тэ ле фо наў ма ла бы-
ло, але ж як на дур ное, дык сва бод ная 
«лі нія» заў сё ды зной дзец ца. Жан чы-
ны хут ка да зва ні лі ся ў кан то ру. І ўжо 
ад туль за кру ці ла ся: ды рэк тар вы клі-
каў участ ко ва га, той ар га ні за ваў за-
са ду...

І «зло дзей» доў га ча каць не пры му-
сіў: як толь кі сша рэ ла, пры ехаў бры-
га дзір па тую зла шчас ную пша ні цу. 
Яго за ру ку зла ві лі, на га ра чым, як 
той ка заў.

І су дзі лі хут ка (га да мі ў СІ За та ды 
ні хто не ся дзеў)... У вы ні ку за гры меў 
бе да чы на ў мес ца вель мі да лё кае — 
у Сі бір, лес ва ліць. А ты, ба ба, жы ві 
ча ты ры га ды, ад на кру ці ся, вы хоў вай 
дзя цей...

Праў да, яе лю дзі не шка да ва лі, 
хоць і ўзгад ва лі до сыць час та. Ка за лі: 
«Перш чым неш та зра біць, спа чат ку 
з му жам па рай ся, а то бу дзе, як Ма-
ню сі».

Лю боў Чыг ры на ва,

г. Мінск.

Руб ры ку вя дзе Ва лян ці на ДОЎ НАР.

АД ЯЕ Ж. Шчы ры дзя куй усім 

чы та чам за доб рыя сло вы на ад-

рас га зе ты і руб ры кі, якую (па вод ле 

пісь маў) «з за да валь нен нем чы та-

ем» і ў якую «даў но збі ра лі ся на-

пі саць»...

То не трэ ба доў га збі рац ца, трэ-

ба — пі саць! І, вя до ма ж, вы піс-

ваць — адзі ную (са што дзён ных) 

бе ла рус ка моў ную га зе ту «Звяз да», 

якая больш за сто га доў з ва мі, ва-

шы мі баць ка мі і дзя да мі.


