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П
А ЛА ТА рых та ва ла ся да аб хо-

ду. Жан чы ны пе ра апра на лі-

ся, пры чэс ва лі ся. Не ка то рыя 

на ват лёг кі ма кі яж на клад ва лі, каб 

пры ваб на вы гля даць пе рад док та-

рам. Ва лян ці на Пят роў на ў гэ тай 

мі тус ні не ўдзель ні ча ла, ля жа ла, 

ад вяр нуў шы ся да сця ны, на крыў-

шы ся коў драй да са мых ва чэй. Бо 

ве да ла, што бу дзе да лей: па вя зуць 

на апе ра цыю, з якой яна... Не, пра 

гэ та лепш не ду маць. Што Бог 

дасць. Вось толь кі На таш ка, да чуш-

ка... Што бу дзе з ёю, ка лі ма мы не 

ста не? За бя руць у дзі ця чы дом. Ва-

ла сы гус тыя і доў гія, аб стры гуць — 

хто за хо ча важ дац ца з да чу шчы най 

ка сой-кра сой?

Аб сле да ван не ў ан ко ла гаў Ва-

лян ці на Пят роў на ад клад ва ла да 

ка ні ку лаў, каб ад пра віць ма лую ў 

лет нік. Дзяў чын ка ад пач не, сіл на бя-

рэц ца. А яна тым ча сам з'ез дзіць ды 

пра ве рыц ца, што там у яе не так.

Зрэш ты, жан чы на даў но зда-

гад ва ла ся, што імен на «не так». 

Сем га доў та му па мер ла ад ра ку 

яе ма ці, На дзея Мі ро наў на. Ня доў-

га пра жы ла пас ля апе ра цыі. І ка лі ў 

са мой па ча лі ся не ла ды па жа но чай 

част цы, Ва лян ці на Пят роў на зра зу-

ме ла: паў та рае мат чын лёс...

*  *  *
Ма ці па крыў дзі ла пры ро да, вы-

пра віў шы ў свет не пры го жай. Рад-

ня не даў мя ва ла: ча му? У сям'і ўсе 

бы лі пры ваб ныя. Баць кі — па ра на 

пад бор, стой і лю буй ся. Два бра ты 

стат ныя, асіл кі, ста рэй шая сяст-

ра мі ла від ная, фі гу рыс тая. А най-

мен шая, На дзей ка, таў ста ва тая, 

пры зе міс тая, з рэд кі мі ру да ва ты мі 

ва ла са мі. Твар пса ва лі ра ба цін не, 

ма сіў ны нос і ма лень кія во чы. «Вы-

лі тая Тэк ля», — уз ды ха лі сва я кі ды 

су се дзі. Тэк ля бы ла баць ка ва цёт-

ка, ста рая дзеў ка, злая ды свар лі-

вая. У вёс цы яе не лю бі лі.

«Ну ча му я та кая страш ная?» — 

ча сам, па гля да ю чы ў люс тэр ка, 

пы та ла ся На дзя не ма ве да ма ў 

ка го. У шко ле яе драж ні лі дзе ці, 

ды і ў сва ім два ры яна ба ві ла ся 

час цей ад на. Зрэш ты, паз ней ад-

но сі ны ад на клас ні каў па цяп ле лі. 

На дзей ка ву чы ла ся вы дат на, упэў-

не на іш ла на за ла ты ме даль, та му 

сяб ра ваць з ёю па лі чы ла ся вы гад-

ным — дасць спі саць да маш няе 

за дан не, рас тлу ма чыць не зра зу-

ме лае гра ма тыч нае пра ві ла. А на 

кант роль ных рэ шыць свой ва ры янт 

і пе рад асць ін шым. Лю бі мыя прад-

ме ты — хі мія з бія ло гі яй, тут На-

дзей цы не бы ло роў ных ні ў шко ле, 

ні на ра ён ных алім пі я дах. Вы бар 

шля ху ад быў ся сам са бой — па сту-

пі ла ва ўні вер сі тэт на хі мі ка-бія ла-

гіч ны фа куль тэт.

Сту дэнц кае жыц цё бруі ла, але 

не як усё мі ма. На ве ча рын ках На-

дзя звы чай на ся дзе ла не за ўва жа-

най. Ад ной чы вый шла ў ко ла на 

агуль ны хут кі та нец, зла ві ла не-

каль кі па гард лі вых по зір каў. Па чу-

ла: «Ну і па чва ра!» і кі ну ла ся прэч 

з за лы...

Да лей бы ла толь кі ву чо ба, вя до-

ма, вы дат ная, на чыр во ны дып лом. 

Над зеі пра па на ва лі за стац ца на ка-

фед ры, па сту паць у ас пі ран ту ру, 

а яна ад мо ві ла ся: «Ха чу пра ца ваць 

у сель скай шко ле». Ну, хо чаш — 

дык едзь, пра цуй.

Зда чу апош ня га эк за ме ну ўсёй 

гру пай «за моч ва лі» ў хла пе чым 

па коі ін тэр на та. На дзя да гэ туль 

амаль не каш та ва ла спірт но га, 

а тут — над звы чай смач ная, дух-

мя ная хат няя на лі вач ка, са да ві на, 

ша ка лад ныя цу кер кі. І яна рас сла-

бі ла ся. «А мае ад на курс ні кі, зда ец-

ца, зу сім не бла гія лю дзі. Ча му я іх 

цу ра ла ся?» — ду ма ла і ве се ла смя-

я ла ся ра зам з імі. Зда ец ца, на яе 

за ці каў ле на па гляд вае пер шы пры-

га жун кур са Ігар. Усе пяць га доў 

не за ўва жаў, а тут... Яна ж тай на 

сох ла па ім з та го дня, як уба чы ла 

ў аў ды то рыі...

На дзея не за ўва жы ла, як усе 

па ра зы хо дзі лі ся. Ча мусь ці па гас ла 

свят ло. Ду жыя ру кі Іга ра аб ды ма лі 

яе за пле чы, рас шпі лі лі су кен ку і 

гла дзі лі пруг кія дзя во чыя гру дзі, га-

ра чы па ца лу нак пе ра ха піў ды хан не. 

Бы ло го ра ча і ба лю ча... Пра чну ла ся 

яна ад яр кіх со неч ных пром няў, го-

лая, на чу жой па сце лі. По бач спаў 

Ігар. На су сед нім лож ку так са ма ля-

жа ла па ра. У яе гра ху-со ра му бы лі 

свед кі...

По тым усё па не сла ся, як у ка-

лей да ско пе. Уру чэн не дып ло маў, 

па жа дан ні дэ ка на на доб ры шлях... 

На дзея не сха це ла браць ад ра сы 

ця пер ужо бы лых ад на курс ні каў 

і не за ста ла ся на вы пуск ны. Вя-

чэр нім цяг ні ком па еха ла да до му. 

Ад па чы ва ла, ад' яда ла ся, куп ля ла 

аб но вы. Баць кі да лі гро шай, бо 

як жа на стаў ні ца бу дзе ха дзіць на 

ўро кі ў сту дэнц кіх убо рах? Прай-

шоў ме сяц, і яна зра зу ме ла, што 

ця жар ная. Ні ко му ні чо га не ска заў-

шы, пры спе шы ла ад' езд на бу ду чае 

мес ца пра цы.

З на чаль ствам ды ка ле га мі Над-

зеі па шан ца ва ла: пры ня лі цёп ла, 

улад ка ва лі на ква тэ ру да доб рай, 

спа гад лі вай жан чы ны. Як ма ці ад-

не сла ся да яе, як ба бу ля — да на ро-

джа най да чуш кі. Баць кі ж ад Над зеі 

ад рак лі ся: зня сла ві ла сям'ю, бай-

струч ку на ра дзі ла... Так і не пры-

еха лі ад ве даць унуч ку. Імя ма лой 

да ла мат чы на — Ва лян ці на, але не 

рас та пі ла лёд іх сэр цаў.

З ча сам кал гас вы дзя ліў ма ла-

дой ма ці з да чуш кай не вя лі кі спраў-

ны да мок. Га ра джан ка На дзея 

ака за ла ся ся лян кай у ду шы — з 

ах во тай пра ца ва ла на зям лі, хут ка 

да вя ла да ла ду ага род, двор і квет-

нік. Сло вам, ста ла ма ла дая на стаў-

ні ца ў вёс цы сва ёй. А як па лю бі лі 

яе дзе ці! За спра вяд лі выя ад зна кі, 

ці ка выя ўро кі, эк скур сіі на пры ро ду, 

пра цу на до след ным пры школь ным 

участ ку, які не ўза ба ве стаў най леп-

шым у ра ё не...

Ва леч ка тым ча сам пад рас та ла, 

асаб лі ва не хва рэ ла. Пра студж ва-

ла ся ча сам, не без та го, але на зва-

ная ба бу ля ста ві ла ма лой гар чыч-

ні кі, па іла ча ем з ма лі най, ма ла ком 

з мё дам, і дзяў чын ка хут ка па праў-

ля ла ся..

На дзея Мі ро наў на ад чу ва ла 

ся бе шчас лі вай. Жа да нае ма ця-

рын ства, лю бі мая пра ца, за поў-

не нае ці ка вы мі спра ва мі жыц цё. 

Што яшчэ трэ ба? Ра ма ны? Кінь це 

вы! На стаў ніц кі ка лек тыў у шко ле 

зболь ша га жа но чы, толь кі ды рэк-

тар ды фіз рук — муж чы ны, абод ва 

доб рыя сем' я ні ны. А па ку рор тах-

са на то ры ях яна не ез дзі ла, не бы ло 

па трэ бы...

*  *  *
Ва ля скон чы ла шко лу, уні вер-

сі тэт, вяр ну ла ся ў род ную шко лу 

вы кла даць гіс то рыю з геа гра фі яй. 

Ад на, без па ры. І гэ та вель мі тры-

во жы ла Над зею Мі ро наў ну. Ня хай 

са бе дач ка не пі са ная пры га жу ня, 

усяе кра сы — гус тыя каш та на выя 

ва ла сы, але ж пра ца ві тая, аку ра-

тыст ка, ха рак тар — зо ла та. І жыц-

цё вай муд рас цю Бог не аб дзя ліў. 

На ват ста рэй шыя ка ле гі па ра ды 

про сяць. А ка ха на га по бач не на-

зі ра ец ца. Ча му?

— Да вай, да чуш ка, гар ба ты 

па п'ём, — На дзея Мі ро наў на ада-

рва ла ся ад тэ ле ві за ра і пай шла на 

кух ню, уклю чы ла элект ра чай нік, 

пад рых та ва ла за вар ку, да ста ла з 

бу фе та ва зач ку з пя чэн нем. Аб дум-

ва ла, як зноў за га ва рыць аб па та-

ем ным і ба лю чым. Бы ва ла, пач не 

раз мо ву, а Ва ля па ды дзе, аб ды ме, 

у шча ку цмок не, неш та смеш нае 

ска жа і сур' ёз насць мо ман ту знік не. 

А по тым зноў доў га не на ды хо дзіць 

сон...

На дзея Мі ро наў на спак ва ля 

пры ву ча ла ся бе да дум кі, што дач ка 

за ста нец ца бяз муж няй. Дык хоць 

бы дзі цят ка на ра дзі ла. Па маг ла б 

га да ваць, па куль... Вось пра гэ тае 

«па куль» на рэш це трэ ба не як ска-

заць...

Па цяг ну ла тон кім во да рам цу-

доў на за ва ра най гар ба ты. Ва лян-

ці на ад кла ла ўбок таў сцен ную кні-

гу — ня хай во чы ад пач нуць. А ча ёк 

мо сан лі васць пра го ніць. Ды і лю-

бі ла яна та кія ку хон ныя па ся дзел кі 

з ма ту ляй. Пра ўсё-усе нькае пе ре-

га во раць, паў спа мі на юць... Але ця-

пер не ча му ста ла тры вож на.

— Як доб ра бы ло б, каб ра зам з 

на мі за раз ся дзе лі ўнук ці ўну чач ка. 

Я б пі рог які спяк ла ці тор цік...

— Ой, ма ма, не па чы най, ка-

лі лас ка. Не су джа на мне, ві даць, 

быць у па ры. А не сур' ёз ных ад но-

сін я не ха чу. Толь кі со ра му на бя-

рэшся...

І зноў тэ ма бы ла за кры та. Па-

ве да міць да чцэ, што на тым тыд ні 

ска заў ёй урач-ан ко лаг у ра ён най 

па лі клі ні цы, На дзея Мі ро наў на так 

і не ад ва жы ла ся.

На дыш ло ле та, у шко ле рас па-

чаў ся вя лі кі ра монт. У не ка то рых 

ка бі не тах спат рэ бі ла ся па мя няць 

пра вод ку. Ды рэк тар вы клі каў спе-

цыя ліс таў з ра ён ных элект ра се так. 

З бры га дай ман цё раў пры быў май-

стар — сім па тыч ны чар ня вы хло пец 

Ра ман. На дзея Мі ро наў на па зна ла 

яго — ву чыў ся тут, хоць і не ў яе 

кла се. Па ві та лі ся. Хло пец рас ка-

заў, што пас ля служ бы ў вой ску 

скон чыў элект ра тэх ні кум, па сту піў 

за воч на ў ін сты тут.

— Жа на ты?

— Па куль не, — усміх нуў ся. — 

На ра чо ная дып лом аба ро ніць, на 

пра цу ўлад ку ец ца, а там і вя сел ле 

згу ля ем. Ды вы яе ве да е це — Га-

леч ку, ад на клас ні цу маю.

На дзея Мі ро наў на ад ра зу ўспом-

ні ла бя ля вую бла кіт на во кую пры-

га жу ню, вы дат ні цу, го нар шко лы. 

Го жая бу дзе па ра — па ду ма ла. 

І — вы ра шы ла ўзяць на ду шу грэх. 

У на ступ ны пры езд па клі ка ла Ра-

ма на ў на стаў ніц кую і, шчыль на 

пры чы ніў шы дзве ры, ска за ла:

— Ро ма, за кру ці ты лю боў з 

ма ёй Ва лян ці най. Не на доў га. Каб 

толь кі за ця жа ры ла яна...

— Аб чым вы, На дзея Мі ро наў на? 

Я Га лін ку моц на ка хаю, не ха чу стра-

ціць. Яна не да руе мне здра ды...

— А ты не ка жы. Ад куль яна да-

ве да ец ца?

— Не зма гу. Мы ні чо га не ўтой-

ва ем ад но ад ад на го. Ды і под лас-

цю гэ та бу дзе з май го бо ку.

На стаў ні ца па маў ча ла ў за ду-

мен ні, а по тым вы ма ві ла:

— Рак у мя не, Ро ма. Ня доў га 

пра цяг ну. Ва лян ці на за ста нец ца зу-

сім ад на. Хай бы ло б у яе дзі цят ка... 

Ка лі зда рыц ца ў вас з Га лін кай раз-

лад, пры бя гу, рас тлу ма чу ёй усё, на 

ка ле ні ўпа ду, каб да ра ва ла та бе...

Элект ра пра вод ку, ра зет кі і вы-

клю чаль ні кі ў ка бі не це гіс то рыі Ра-

ман мя няў сам. Раз га ва ры лі ся з 

Ва лян ці най, ус па мі на лі школь ныя 

га ды, смя я лі ся. Вы зваў ся пра вес ці 

яе да до му. На дру гі дзень на пра-

сіў ся на ка ву. Ва лян ці на кры ху су-

ме ла ся: ма ці па еха ла ў су сед нюю 

вёс ку пра ве даць хво рую ка ле гу, 

маг чы ма, за на чуе ў яе. Ня ём ка гас-

цей за пра шаць. Ды лад на, Ро ма ж 

амаль ад на клас нік...

Да дух мя най, цу доў на за ва ра-

най ка вы Ва ля да да ла кань я ку — 

у шаф цы знай шла ся рас кар ка ва-

ная бу тэль ка. По тым па кар мі ла 

гос ця вя чэ рай, і ён за стаў ся да 

ра ні цы...

Праз ты дзень элект ры кі скон чы-

лі свае спра вы і з'е ха лі. Ра ман — 

так са ма. А Ва лян ці не не ча ка на 

пра па на ва лі «га ра чую» пу цёў ку ў 

дом ад па чын ку. Ад туль яна вяр-

ну ла ся ад па чыў шая, за га рэ лая і... 

ця жар ная.

Над зеі Мі ро наў не зра бі лі апе-

ра цыю, пра вя лі ўсе не аб ход ныя 

пра цэ ду ры, але праз тры га ды зда-

рыў ся рэ цы дыў. Ва лян ці на за ста-

ла ся ад на, з ма лень кай На таш кай 

на ру ках. За раз да чуш цы дзе сяць, 

ад па чы вае са бе ў лет ні ку. А яна ля-

жыць у «ра ка вай» па ла це і ча кае 

пры су ду ўра чоў. І ве дае ён: бу дзе — 

смерць...

*  *  *
На аб хо дзе Ва лян ці не ска за лі, 

што апе ра цыя пры зна ча на на заўт-

раш нюю ра ні цу. А сён ня трэ ба ад-

па чы ваць і — су стра каць гас цей.

— Якіх гас цей? Я ні ко га не ча-

каю.

— Ва лян ці на Іга раў на, да вас 

пры еха лі ро дзі чы, — аб' яві ла, за-

зір нуў шы ў па ла ту, ма ла дзень кая 

мед сяст рыч ка. — Су стра кай це.

Дзве ры ад чы ні лі ся, і ў па ла ту 

ўвай шла... Га ля. За ёю ня сме ла 

пра су нуў ся Ра ман. У Ва лян ці ны пе-

ра ха пі ла ды хан не, з ва чэй пырс ну лі 

слё зы. Яна ха па ла ро там па вет ра 

і не маг ла пра мо віць ні сло ва. Су-

сед кі, ад чуў шы ня ём касць сі ту а цыі, 

ад на за ад ной рэ ці ра ва лі ся з па-

ла ты.

— Мы да ве да лі ся, што ця бе 

рых ту юць да апе ра цыі, і пры еха лі 

пад тры маць, су це шыць, каб не ба я-

ла ся, — Га ля пер шая апра ві ла ся ад 

збян тэ жа нас ці і за га ва ры ла. — Гас-

цін цаў хат ніх пры вез лі. За На таш ку 

не хва люй ся, яна ў нас. У ла ге ры 

моц на па сяб ра ва ла з на шай Тац-

цян кай, і тая за пра сі ла яе ў гос ці. 

Ро ма ўчо ра пры вёз абедз вюх.

Ва лян ці на, ху та ю чы ся ў коў дру, 

па спра ба ва ла сес ці на лож ку. Га ля 

кі ну ла ся да па ма гаць.

— Ска жы, ты... ве да ла?

— Так. Ро ма пе рад вя сел лем 

усё мне рас ка заў. Пла каў, пра сіў 

пра ба чэн ня. Я бы ла ў раз губ ле-

нас ці, ха це ла на ват за яву з загса 

за браць. Ды пры еха ла На дзея 

Мі ро наў на і ма лі ла не ра біць па-

спеш ных кро каў. Па га ва ры лі мы з 

ёю, па пла ка лі. Я да ра ва ла і ёй, і 

Ра ма ну. Толь кі па пра сі ла му жа па 

маг чы мас ці не су стра кац ца з дзі-

цем. І ма ці твая пра сі ла аб тым жа. 

А да чуш ка на ша, Тац цян ка, ві даць, 

ад чу ла род ную ду шу, па цяг ну ла ся 

да яе, па лю бі ла. Мы з Ро мам вы ра-

шы лі: вось па пра віш ся, вер неш ся 

да до му, та ды су стрэ нем ся і ска жам 

дзяў чын кам, што яны — сёст ры.

— А мо жа, паз ней, ка лі пад рас-

туць?

— Па гля дзім. Га лоў нае, ты за раз 

не хва люй ся і да рэм на не па ні куй. 

Ура чы тут доб рыя, ква лі фі ка ва ныя, 

зро бяць апе ра цыю і ты вы зда ра ве-

еш. Не су мня вай ся на ват. Мы яшчэ 

на ве да ем ся, доб ра?

Га ля на хі лі ла ся, асця рож на аб-

ня ла Ва лян ці ну, лё гень ка пры ціс-

ну ла да ся бе, па ца ла ва ла. Раз ві-

таў шы ся, яны з Ра ма нам вый шлі 

з па ла ты.

...Ва лян ці на, як і ма ці, пра жы ла 

пас ля апе ра цыі тры га ды. Пас ля па-

ха ван ня Ра ман з Га лі най за бра лі 

асі ра це лую На таш ку ў сваю сям'ю. 

«Я ад чу ва ла, што ты — мая сяст-

ра», — ра дас на аб ды ма ла яе Тац-

цян ка.

Та і са Ся мё на ва — ве тэ ран бе ла рус-

кай жур на ліс ты кі, шмат га доў ад да ла 

ра бо це ў га зе це «Аст ра вец кая праў-

да». Гэ та толь кі ча ла ве ку не да свед-

ча на му мо жа пад ацца, што ў ра ён ках 

пра ца не мі тус лі вая, спа кой ная, па кі-

дае шмат воль на га ча су. Той жа, хто 

на прак ты цы па спы таў яе смак, ве дае, што на са май спра ве — усё 

на ад ва рот, і ча ла ве ку твор ча му на ват у вы хад ныя дні бы вае не да 

ўлас ных лі та ра тур ных прак ты ка ван няў.

Мо жа, та му пер шая кніж ка Та і сы Ся мё на вай «Да вя сёл кі» па ба чы ла 

свет толь кі ле тась, і ўвай шлі ў яе як апа вя дан ні, так і вер шы — 

най леп шае з та го, што на пі са ла ся за да во лі пра цяг лы пе ры яд. 

Да рэ чы, два апа вя дан ні, што тра пі лі ў кні гу, у свой час дру ка ва лі-

ся ў «Звяз дзе», і ад но з іх у 2007 го дзе за ня ло ў на шым кон кур се 

пер шае мес ца.

Алесь БА ДАК.

Та і са СЯ МЁ НА ВА

МАТ ЧЫН ГРЭХ

Шы ро кі мі ўяў ля юц ца ста сун кі па між 

пісь мен ні ка мі Бе ла ру сі і Ка зах ста на. Як 

но вы пра ект — зна ём ства з су час най 

бе ла рус кай лі та ра ту рай на ста рон ках 

што га до ва га лі та ра тур на-мас тац ка га 

аль ма на ха «Литературная Ал ма-Ата».

По руч з та кі мі вя до мы мі ў Цэнт раль най 

Азіі пісь мен ні ка мі, як Ба хыт жан Ка нап' я наў, 

Ба хыт Кен жэ еў, Нур лан Ара за лін — пуб лі ка-

цыі пра за іч ных і паэ тыч ных тво раў бе ла рус кіх 

аў та раў. У ка зах стан скім аль ма на ху вы сту-

па юць Юлія Алей чан ка, Люд мі ла Руб леў ская, 

Вік тар Шніп, Тац ця на Сі вец, Ва дзім Кра ко віч, 

Алесь Ба дак. Зме шча ны і ар ты кул пра су час-

ны лі та ра тур ны пра цэс у Бе ла ру сі. Іні цы я ты ва 

прад стаў лен ня на шых пісь мен ні каў у Ка зах-

ста не гэ тым ра зам здзейс ні ла ся дзя ку ю чы 

вя до ма му лі та ра ту раз наў цу кан ды да ту фі-

ла ла гіч ных на вук Свят ла не Анань е вай. Вось 

што яна га во рыць з гэ тай на го ды:

— Час та за зі ра ю чы ў Бе ла русь, Мінск, пры-

ма ю чы ўдзел што год у Днях бе ла рус ка га пісь-

мен ства ў роз ных рэ гі ё нах ва шай цу доў най 

кра і ны, я пе ра ка на ла ся, што су час ную бе ла-

рус кую лі та ра ту ру па він ны ве даць чы та чы ін-

шых кра ін. З ці ка вас цю чы таю і про зу, і паэ зію. 

Уваж лі ва са чу за зда быт ка мі твор чай мо ла дзі. 

Мне доб ра зна ё ма тое, што пі шуць і дру ку юць 

па-бе ла рус ку і ў пе ра кла дзе на рус кую мо ву 

Юлія Алей чан ка, Тац ця на Сі вец, Мар га ры та 

Ла тыш ке віч, Алесь Емяль я наў-Шы ло віч... Лі-

чу, што ў вас вель мі моц ныя ма ла дыя паэ ты. 

І ве ру, што з ча сам на ват у Ал ма ты аль бо 

Аста не вый дзе неш та на кшталт ан та ло гіі «Ма-

ла дая паэ зія Бе ла ру сі».

Рых ту ец ца но вы вы пуск ал ма цін ска га лі та-

ра тур на-мас тац ка га аль ма на ха. І, не су мнен на, 

бе ла ру сы зноў ку бу дуць ся род яго аў та раў.

Мі ко ла БЕР ЛЕЖ.

БЕ ЛА РУС КІЯ 
ПІСЬ МЕН НІ КІ — 
У КА ЗАХ СТАН СКІМ 
АЛЬ МА НА ХУ

СугуччаСугучча  


