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ВУ ЧЫ СЯ, НЯ БО ЖА, 
ВУ ЧЭН НЕ ПА МО ЖА

У жыц ці — гэ та маё цвёр дае пе-

ра ка нан не — кож на му з лю дзей 

ма ла дых па трэ бен свой ак са кал, 

ча ла век, які пад тры маў бы, штось-

ці па ра іў, пад ка заў ней кія ра шэн ні. 

Бо ро зум, ён, як пра ві ла, пры хо дзіць 

у ста лым уз рос це, ды і то не заў сё-

ды... І не да ўсіх.

...У той час гэ та ні ко га не здзіў-

ля ла: пра ца ваць я па чаў у 15 га доў, 

ад на ча со ва па сту піў на вя чэр няе 

ад дзя лен не ў тэх ні кум. А там азір-

нуц ца не па спеў — ву чо ба скон-

ча на, трэ ба па сту паць у ін сты тут 

аль бо слу жыць у вой ску. Я ча мусь ці 

вы браў дру гое і апы нуў ся ў зе ніт на-

ар ты ле рый скім пал ку.

На тое, каб асво іць ва ен ную спе-

цы яль насць, ча су ў мя не пай шло 

ня шмат, мо жа з ме сяц.

Адзін раз я вы стра ліў з аў та ма та 

Ка лаш ні ка ва (бо лей, шчы ра ка жу-

чы, не ха цеў), а да лей толь кі чыс ціў 

яго і... су ма ваў.

Так-так, су ма ваў, бо са мной, 

«та кім гра мат ным» (бы ла ж аду ка-

цыя, пры чым ра дыё тэх ніч ная), не 

толь кі сяр жан ты, але і афі цэ ры не 

ве да лі, што ра біць.

А мне свой час мар на ваць не 

хацелася, та му я стаў шу каць за-

ня ткі. Па-пер шае, узяў ся чы таць 

мас тац кую і гіс та рыч ную лі та ра-

ту ру, па-дру гое, вы ву чаў (хоць і з 

мен шым пос пе хам, бо прак ты кі ні-

я кай...) анг лій скую мо ву, па-трэ цяе, 

вы ра шыў па вы сіць свой раз рад па 

шах ма тах. А па ра лель на — бе-

гаў, штур хаў штан гу, пад цяг ваў ся 

на пе ра кла дзі не... Пры чым не без 

пос пе ху, бо змог удас ка на ліць свой 

знеш ні вы гляд, фі гу ру і на ўлас най 

ску ры ад чуць, што Гі пак рат меў 

ра цыю: гім нас ты ка, хадзь ба, фі зіч-

ныя прак ты ка ван ні — гэ та сі ла, гэ та 

зда роўе.

А вось спорт — ужо тро хі ін шае. 

Гэ та я так са ма на са бе пра ве рыў, 

ка лі з пры цэ лам на трэ ці раз рад 

стаў ця гаць штан гу і до сыць хут ка 

ад чуў, дзе зна хо дзіц ца сэр ца і як 

яно мо жа ба лець.

За гры меў, ка ра цей, у шпі таль, 

два тыд ні па ля чыў ся.

...Ад туль, пом ню, вяр нуў ся поз-

на: са слу жыў цы мае даў но па-

вя чэ ра лі. А я — га лод ны, злы... 

Да та го ж — каў нер не за шпі ле ны, 

шап ка ў ру ках... І, як на лі ха, ка ман-

дзі ра ўзво да на су страч ня се.

Ён, вя до ма ж, зра біў мне за ўва гу 

на конт знеш ня га вы гля ду. Я ў ад каз 

(за быў, дзе зна хо джу ся)... па жар-

та ваў: маў ляў, як клі чуць, так і ад-

клі ка юц ца, то-бок, ка лі не кор мяць, 

дык і служ бы ня ма...

Ён мне — трое су так гаў птвах-

ты!

На тым і ра зы шлі ся: трое дык 

трое...

Я кні жак з са бою на браў — паў-

стаў пе рад стар шы ной, а по тым — 

пе рад ка пі та нам, які на «гу бе» пры-

маў па паў нен не.

Той за га даў мне зняць рэ мень, 

«ачыс ціць» кі шэ ні і ўзяў ся за кні гі:

— Карл Маркс? — вы лу піў во чы 

ён, — «Кры ты ка гоц кай пра гра мы»? 

Фрыд рых Эн гельс? «Дыя лек ты ка 

пры ро ды»? Ты што — здзе ку еш-

ся? На «гу бе» бу дзеш Марк са чы-

таць? — па зе ля неў шы ад злос ці, 

пы таў ся ён.

— ...І Ле ні на, — да даў я, бо ка пі-

тан узяў ся за яго ную кні гу:

— «Ма-тэ-ры-я-лізм і...» Што? — 

учыт ваў ся ў наз ву, — «эм-пі-ры...»

Сло ва «эм пі ры як ры ты цызм» не 

да ва ла ся яму на ват па скла дах. (Ён 

чы таў «...крэ ты нізм». Не ве рыў, па-

доб на, што Ле нін пра яго пі саў, па-

чы наў чы таць спа чат ку... А ўжо як 

пры тым ма цю каў ся!..)

Зла віў шы паў зу, я ха цеў ска заць 

ка пі та ну, што пас ля служ бы збі ра-

ю ся па сту паць у ін сты тут, што там, 

ві даць, прый дзец ца вы ву чаць вось 

гэ тыя тво ры, та му вы ра шыў хоць 

па зна ё міц ца... Але ад чуў, што ні хто 

мя не тут не па чуе, і пра маў чаў.

Ка пі тан тым ча сам згроб усе мае 

(дак лад ней — біб лі я тэч ныя) кні гі і 

не ку ды з імі пай шоў.

Дзе быў, не ве даю, а вяр нуў ся 

не дзе праз га дзі ну і, на шчас це, 

з кніж ка мі. Ска заў, ка лі ко рат ка, 

што та кіх «муд ра цоў», як я, ён ні-

ко лі не ба чыў.

Але ж чы таць не пе ра шка джаў. 

Так што я не су ма ваў, ву чыў ся жыц-

цю — на ват на гаў птвах це.

Я. Ка валь чу коў скі,

г. Мінск.

ДОБ РАЯ БЫ ЛА 
ГУЛЬ НЯ!

Ча сам, ужы ва ючы пэў ныя сло-

вы, мы на ват не за дум ва ем ся пра 

іх па хо джан не. Вось ка жам «злы-

дзень», «ха пун», «вос па», «чу ма», 

«трас ца», «ха ле ра» і лі чым, што ўсё 

гэ та хва ро бы аль бо ней кая ла ян ка. 

А вось і не: пер ша па чат ко ва так на-

зы ва лі ся злыя ду хі.

Іх, агуль на вя до мых, або, ска жам 

так, «афі цый ных», шмат, а да дай це 

сю ды мяс цо вых...

Не ве даю, як у ін шых вёс ках, а 

ў нас бы ла ся род іх свая, «фір мен-

ная» па чва ра. Зва лі яе тро хі дзіў-

на — Ба ба Бяс кіш кая, і «слу жы ла» 

яна са май страш най пу жал кай. Усе 

дзе ці ве да лі, што тая з ран ня га ран-

ку да поз ня га ве ча ра толь кі і ве-

дае, што вы соч вае не па слух мя ных 

ма лых. І ка лі хто з іх на шко дзіў, то 

лі тас ці не ча кай — з кан ца мі, як той 

ка заў, бо ні ўця чы, ні ад пра сіц ца 

ўжо не маг чы ма. Ка ра цей, Ба ба Яга 

ў па раў на нні з ёй — прос та душ ка 

ці сяст ры ца Алён ка.

Шчас це яшчэ, што гэ та Бяс кіш-

кая па ха тах не ха дзі ла, па ся ля ла ся 

там, ку ды дзе цям нель га: у чу жых 

са дах ды га ро дах (бо ма лыя лю-

бі лі ла зіць ту ды па... усё. Чып саў 

жа не бы ло), у па сад ках ака цыі 

бліз чы гун кі (дзе хо дзяць цяг ні кі), у 

алеш ні ку (дзе ба ло та і дрыг ва), ля 

Дняп ра (дзе глы бо кая ва да)... Усю-

ды спраў ля ла ся! (Ці, мо жа, і не ад на 

та кая бы ла: мо жа, з хеў рай са бе 

па доб ных?)

А дзі ця чых сад коў жа та ды ні я-

кіх, ма лыя ў вёс цы, мож на ска заць, 

без на гля ду — баць кі цэ лы дзень 

на пра цы.

У не ка га, праў да, дзя ду лі-ба бу лі 

бы лі, але ж ці ўпіль ну юць яны тых 

жэў жы каў, ці «ўпа суць», ка лі іх маг-

ні там цяг не да той жа рэч кі?

Вось жан кі і на ду ма лі на бе ра-

зе «па ся ліць» жы вую Ба бу Бяс кіш-

кую.

На гэ тую ро лю па ды хо дзі ла цёт-

ка Ку лё за (у сэн се — Ку лі на). Жы ла 

яна па блі зу ра кі, тро хі пра мыш ля ла 

ва раж бой ды ча раў ніц твам, ха дзі ла 

з кій ком, але ж до сыць жва вень ка.

Дык жан чы ны да яе: маў ляў, ба-

бач ка Ку лі нач ка, па пу жа ла б ты на-

шых пар шыў цаў... Ім ка жы ці не ка-

жы — да Дняп ра бя гуць. Дык мо жа, 

па ся дзе ла б ты ў кус тах, пе ра ня ла б 

іх, каб па гі бе лі якой не знай шлі? 

А мы та бе зран ку ала да чак пры ня-

сём — са смя тан кай, з ва рэн неч-

кам...

Ба ба Ку лё за тро хі па ду ма ла і 

зга дзі ла ся. Бо што ёй: хоць які ды 

за ня так (да та го ж ка рыс ны!), хоць 

якая ды пла та, бо ала дач кі ёй як раз 

па зу бах (дак лад ней — па іх поў най 

ад сут нас ці).

Ад нак ес ці штось на дар маў шчы-

ну ба ба Ку лё за не збі ра ла ся і да-

ру чэн не пры ня ла ўсур' ёз. На бла гі 

бок вы вер ну ла ста ры, сем ра зоў 

па рва ны ка жух, рас тра па ла рэшт кі 

сі вых ва ла соў (ну ка му, як не ёй, ці 

не са май ста рэй шай, ве даць, як па-

він на вы гля даць Ба ба Бяс кіш кая?), 

на га ла ву адзін рог пры стро і ла, кі ёк 

у ру кі ўзя ла. Зір ну ла ў вя лі кае люс-

тэр ка — са ма жах ну ла ся.

На заўт ра за сту пі ла на дзя жур-

ства: гэ та зна чыць, ва ўсёй «кра-

се» за та і ла ся ў кус тах, ала дач кі з 

мі сач кі есць і, пад сле па ва тая, але ж 

ба чыць — з пра вул ку дзець па ка-

за лі ся. Ба ба мі сач ку ўбок, пад пус-

ці ла іх тро хі блі жэй, кій-рог уверх і 

гроз на ім:

— Ме-е-е!..

Дзе ці так хут ка зро ду не бе га лі!

І, вя до ма ж, да ле ка ва та спы ні-

лі ся...

Але по тым, ад соп шы ся, ду маць 

па ча лі: «А ча му гэ та Бяс кіш кая іх 

не па ха па ́ла — ні ко га? Ча му яны 

ўцяк лі, ка лі тое ў прын цы пе не маг-

чы ма? Мо жа, гэ та не яна бы ла?.. 

Ці яна, але ўжо са ста рэ лая? Ну, як 

ба ба Ку лё за?

На на ступ ны дзень, як ні страш-

на бы ло, хлоп чы кі ра шы лі гэ та пра-

ве рыць: друж най бан дай па да лі ся ў 

бок тых са мых кус тоў. Толь кі па ды-

шлі, — ад туль зноў ку:

— Ме-е-е...

Дзе ці хо ду!

Праў да, са ма му ма лень ка му не 

па шчас ці ла: за ча піў ся нож кай за 

ку пі ну, упаў, моц на па біў ся, але ж 

на ват не пік нуў: за поўз у вя лі кі куст, 

ся дзіць там у кра пі ве і не ды хае, бо 

за раз жа тая Бяс кіш кая...

А яна і са праў ды тут як тут: вы-

лез ла, сцяг ну ла з га ла вы рог і... за-

ра га та ла.

Хлоп чык ва чам не па ве рыў: ба ба 

Ку лё за?!

Ён з ёй гу сей не па свіў, то-бок 

кан так таў не меў, та му з хо ван кі не 

вы лез: па ча каў, па куль тая на ра-

го чац ца ды пой дзе да до му. А ўжо 

та ды і ў слё зы, і ў вёс ку — ку лём, 

да сва іх.

...Сяб ры, уба чыў шы ма ло га жы-

вым (а яны ўжо і «раз ві та лі ся»!), 

што на зы ва ец ца, вы па лі ў аса дак, а 

по тым, па чуў шы, як і што там бы ло, 

вы ра шы лі... ад помс ціць. Назаўтра 

ства ры лі «вой ска», на бра лі ў кі шэ-

ні ка мя нёў і ру шы лі да «ахоў на га 

пунк та».

Як і трэ ба бы ло ча каць, на су-

страч ім зноў да не сла ся «Ме-е-е...», 

у ад каз на якое са свіс там, ні бы з 

гар ма ты, па ля це лі ка мя ні, па чу лі ся 

кры кі: «Аво еч кі, авой! А я ж вам за-

раз, пар шыў цам...»

З гэ ты мі сло ва мі і ва ўсёй аму-

ні цыі да дзя цей вы ска чы ла Ба ба 

Бяс кіш кая.

Толь кі хто яе ўжо спу жа ец ца?! 

З кры кам «Ку лё за!», «Ку лё за!» 

хлоп чы кі па нес лі ся да Дняп ра...

На гэ тым і вось так (са ма ві на ва-

тая) за вяр шы ла ся ба бі на ар тыс тыч-

ная кар' е ра. Яна з той па ры, ка лі ба-

чы ла, што хлоп чы кі бя гуць да ра кі, 

хі ба што паль цам маг ла па гра зіць.

Але ж на кус ты ма лыя па-ра ней-

ша му па зі ра лі са стра хам — аж па-

куль не вы рас лі.

Соф'я Ку сян ко ва,

в. Лу чын, Ра га чоў скі ра ён.

P. S. Трэ ба, на пэў на, да даць, 

што гэ ту гіс то рыю мне рас ка заў 

адзін з удзель ні каў «слаў ных па-

дзей» — той са мы ма лень кі, «хлоп-

чык з кра пі вы».

Руб ры ку вя дзе 

Ва лян ці на ДОЎ НАР.

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

ПЕ РА ЧЫТ ВА Ю ЧЫ 
УЛА ДЗІ МІ РА СЯ МЁ НА ВІ ЧА
Угля да ю чы ся ўда леч, вель мі лёг ка не за ўва жыць 
тое, што зу сім по бач

25 лі пе ня я заўж ды пе ра чыт ваю Ка рат ке ві ча. Не штось ці лю-

бі мае з мас тац кай про зы, а яго апош ні дзён нік, які пісь-

мен нік вёў у сва ім так і не скон ча ным па да рож жы па Пры пя ці. 

У ма ім жыц ці ён з'я віў ся на шмат ра ней, чым у се ці ве на ад мыс ло вым 

сай це, — дзя ку ю чы за шмаль ца ва на му ча сам і паль ца мі чы та чоў 

асоб ні ку ча со пі са «Ма ла досць» за ліс та пад 1990-га, ка лісь ці «па-

зы ча на му» (на заў сё ды — ме на ві та з-за Ка рат ке ві ча!) у біб лі я тэ цы, 

якой ужо даў но ня ма. Шы коў ная пуб лі ка цыя Ва лян ці на Жда но ві ча, 

сяб ра пісь мен ні ка, які ра зам з мас та ком Пят ром Дра чо вым вы пра-

віў ся з ім у тое апош няе па да рож жа на плы це па вя лі кай ра цэ, спа-

дзе ю чы ся, што ме на ві та лю бі мае Ка рат ке ві чам Па лес се вер не яго 

да жыц ця пас ля стра ты жон кі і цяж кай хва ро бы. Фо та здым кі з та го 

па да рож жа, у тым лі ку і апош няе пры жыц цё вае фо та пісь мен ні ка, 

зроб ле нае 16 лі пе ня 1984-га...

Чы таю гэ тыя за пі сы Ка рат ке ві ча што год, з кож ным го дам няў-

моль на ўсё блі жэй і блі жэй ста но вя чы ся да та го ўзрос ту, у якім ён іх 

пі саў. І кож ны год зна хо джу ў іх для ся бе неш та но вае, раб лю ней кае 

ад крыц цё (ха ця ж і за пі саў тых ня шмат, уся го не каль кі ста ро нак, і 

па знак не мас тац кіх у іх ха пае, на кшталт «ад плы лі-мі ну лі»). Гэ тым 

ра зам за ча пі ла па да бен ства на двор'я, якое бы ло 34 га ды та му — 

су цэль ная за ду ха і даж джы. А яшчэ ба дай упер шы ню за ску пы мі 

за ўва га мі кштал ту «Ве ча рам мне кеп ска... Ледзь ма гу ха дзіць...» 

уба чыў ся хво ры, вель мі хво ры ча ла век. Які за ўлас ным бо лем на ўрад 

ці мог што ін шае ба чыць і за ўва жаць. Але вось яно — па гля дзі це, 

па чы тай це, здзі ві це ся:

СА ВА вы ле це ла да агню, ці каў насць, ны рае ў па вет ры. Уна-

чы над Пін скам ніз кія зда лёк гро ны чыр во ных ра кет. Нех та 

сва во ліць. Гэ та дзень Пёт ры і Паў ла. У дзень, ка лі змаў ка юць усе 

зя зю лі...»

«Ку ра да ва ў вя лі кіх кро нах дрэў. У на мёт кон нік з узя тым з та-

бу на ка нём. Ко ні пад Ку ра да вай. Вер бы на пяс ча ным уз гор ку. На 

гэ тыя вер бы ве ча рам се ла та кая ча ра да ма ла дых шпа коў, якой мне 

да гэ туль не да во дзі ла ся ба чыць. Спа чат ку яны доў га і ўпар та га ня лі 

над бе ра гам, дзе мы спы ні лі ся (луг, ба лот цы, за рас ці вяр боў ні ку), 

вя ліз на га кор ша ка. Мі ла бы ло, з якім гвал там, як упар та і ў кан цы 

з якім тры ум фам...»

«Вус це Ясель ды. Улі ва ец ца ў Пры пяць крыш таль на-чыс тая ва да, 

піць мож на. А яшчэ ні жэй па пра вым, паў дзён ным бе ра зе Пры пя ці 

ра ка зра бі ла «на гляд ны да па мож нік па аг ра но міі» (та кі звы чай на 

ро бяць штуч на), «што та кое гле ба». Над ярам спе лае жоў тае жы та, 

ні жэй пласт чор най гле бы, яшчэ ні жэй жоў цень кі, аж бе лы, пя со чак, 

яшчэ ні жэй — ва да...»

«Уз го рак. На ім вер бы, спа ві тыя ажын ні кам, хмы зы па рэч кі. За 

на мі азер ца, дзе кум ка юць жа бы, і хмы зы гус тыя, што аж гу дуць 

ад ка ма ры на га зво ну...»

«Пер шы ў шэ ра гу дрэў ста ра жыт ны ка ра вы дуб. За стаў ся пры 

пра цах. Злі та ва лі ся. Дрот. Па лын. Та по лі з ад біт ка мі ў вя чэр няй 

ва дзе, як на кар ці нах Пі са ро...»

«За то ка вель мі рыб ная, б'е і б'е ры ба — аж срэб ныя цэ пы пло так 

ля туць у па вет ра. За то ка з лі ле я мі, якія за кры ва юц ца на ноч, вя лі-

кія-вя лі кія, як на кеп скіх рэ кла мах...»

«Ніз кі бе раг, і на ім ры жы, ма ла дзень кі, гла дзень кі ко сю...»

«Пры пяць бы ў цяс ні не з вы со кіх бе ра гоў, а на іх ду бы. Дуб упаў 

у ва ду вер ха ві най. Даў но ўжо мёрт вы, на зям лі, што за ста ла ся між 

ка ра нёў (ці, мо жа, яе на нес ла), цві туць вы со кія жоў тыя і лі ло выя 

крас кі. Прык лад та бе, ча ла ве ча...»

ВОСЬ так. Ні я кі не мас тац кі твор. Прос та па да рож ныя за пі сы, якія, 

апра ца ва ныя, ад шлі фа ва ныя, маг лі б стаць ас но вай вы дат на га 

на ры са ці но вай за хап ляль най апо вес ці. Не скла ла ся. Але, на ват не 

апра ца ва ныя, не ад шлі фа ва ныя, на пі са ныя ча ла ве кам, які ад чу ваў 

ся бе вель мі дрэн на, — як гу чаць! Якое піль нае во ка, якая дзі вос ная 

ме ло ды ка мо вы, якія па раў на нні... Хто з ма ла дых сён ня, якія гуч на 

най перш са міх ся бе за ліч ва юць у пісь мен ні кі, змо жа — вось так?..

Я, улас на, да ча го. Мы, бе ла ру сы, яшчэ не ад кры лі для ся бе Ка-

рат ке ві ча, не зра зу ме лі да кан ца, які ге ній, які Май стар жыў по бач 

з на мі, як нам па шан ца ва ла, што ён па да рыў свой та лент на шай 

зям лі, апі саў шы яе з кра наль най лю боўю і не па збыў ным го на рам. 

А мо жа, зра зу ме лі, ды са ро ме ем ся ча гось ці, па во дзім ся бе, як ге роі 

яго вер ша, з якіх ён злос на кпіў, пі шу чы: «Не ба чы це све та за ўлас-

най клум бай // У ма рах аб ней кім цу доў ным раі. // Што вам да тых 

вя лі кіх Ка лум баў, // Якія край ваш вам ад кры ва юць?»

25 лі пе ня — дзень яго па мя ці, у гэ ты дзень 34 га ды на зад 

Ка рат ке ві ча не ста ла. Вы па чу лі пра гэ та ў на ві нах па тэ-

ле ба чан ні або па ра дыё? Ці, мо жа, на ра дзі ме пісь мен ні ка або ў 

якім ін шым кут ку Бе ла ру сі (а на го да знай шла ся б ці не ў кож ным 

на се ле ным пунк це, бо Ка рат ке віч аб' ез дзіў і абы шоў пеш шу ўсю 

сваю лю бі мую кра і ну) бы ло зла джа нае ней кае ад мыс ло вае ме ра-

пры ем ства? На прык лад, па марш ру це яго апош ня га па да рож жа? 

Не, неш та не чу ваць бы ло ні чо га па доб на га. За тое ў шмат якіх 

мес цах уша ноў ва лі па мяць яшчэ ад на го ге ні яль на га Ула дзі мі ра Ся-

мё на ві ча — Вы соц ка га: яны з Ка рат ке ві чам пай шлі ў ня быт у адзін 

дзень з роз ні цай у ча ты ры га ды. У Брэс це шу ка лі (і зна хо дзі лі?!) 

яго бе ла рус кія ка ра ні, у На ва груд ку і ва ко лі цах ла дзі лі цэ лы фэст 

з той на го ды, што Вы соц кі тут зды маў ся ў філь ме і не каль кі дзён 

жыў у мяс цо вым га тэ лі... І ў вы пус ках на він не пра мі ну лі ска заць і 

пра да ту, і пра ме ра пры ем ствы, і — як жа без гэ та га — пра «амаль 

да ка за нае» бе ла рус кае па хо джан не Вы соц ка га...

НІ ЧО ГА су праць Вы соц ка га я не маю і яго ге ні яль насць пад 

су мнен не не стаў лю. Мне прос та крыўд на. Не, не за Ка рат-

ке ві ча — ён бы, хут чэй за ўсё, да ўся го гэ та га па ста віў ся з гу ма рам. 

За нас са міх. Бо з та го ча су, як Ка рат ке віч пі саў: «Вы се дзі цё тут ад 

лям пы сі нія // І ма ры це пра пі ра мі ды над Ні лам, // А што вы ве да е це 

пра кра і ну, // Ў якой вас ма ці на свет на ра дзі ла? // Яна вам нуд ная, 

шэ рая, сум ная. // Яс це яе буль бу, яс це яе са ла, // А са мі бы лі толь кі 

ў мін скім ДУ Ме, // Ды чу лі ад ной чы імя Ку па лы», мі ну ла шэсць дзя сят 

га доў, а, атрым лі ва ец ца, ма ла што ў на шых га ло вах змя ні ла ся.

Да вай це па спра ча ем ся, ка лі гэ та не так...

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.

«


