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А ВОСЬ ГЭ ТА ГА 
ЁН НЕ ЧА КАЎ...

Ні хто ні ко лі не ба чыў, каб Ці мох Стрык 

ся дзеў прос та так без спра вы. То плёў ней-

кія ко шы кі ці ка шы, то ла дзіў пля цень ва кол 

ага ро да, то за васт раў ся ке ру або нож-скла-

дан чык. Зда ва ла ся, што ру кі яго не ве да лі 

сто мы, што яны са мі пра сі лі ся ў ра бо ту, і 

ён ім не ад маў ляў. Ды як тут ад мо віш, ка лі 

сям'ю кар міць трэ ба? Шас цё ра душ у ёй: ён 

з жон кай, дзве дач кі кан ца трыц ца тых га доў і 

дзве — пас ля ва ен на га. Якія з іх, ма ле чы, па-

моч ні кі ў муж чын скай спра ве? Доб ра яшчэ, 

што ра зам з ма ці ка ля до му за ві ха юц ца ды з 

пус та зел лем на сот ках зма га юц ца. А так усё 

на ім, які куль га вым ін ва лі дам-сяр жан там з 

вай ны вяр нуў ся, ля жыць.

У кал га се, ку ды на пра цу ха дзіў Апа на са-

віч, ка пей чы най, без якой не ку піш дзеў кам 

ні апра на хі, ні абут ку, ні неш та не аб ход нае 

для ся бе, на ват не пах ла. Бо там пры раз лі ку 

за ра бо ту тон бя руць го лыя па лач кі-пра ца дні, 

і ка лі б не ўлас ны ага род чык, які да ваў маг-

чы масць (хай са бе па мі ні му ме) быць пры 

ка вал ку хле ба і буль бі не, дык сям'я Ці мо ха 

Стры ка ся дзе ла б на га лод ным пай ку.

Ён доб ра за пом ніў муд рыя баць ка вы сло-

вы: пра ца і ру кі — доб рыя за ру кі. Яны не 

пад вя дуць у лю бой жыц цё вай сі ту а цыі. Яны, 

як бы ні бы ло цяж ка спа чат ку, у рэш це рэшт 

вы ве дуць на баль шак. І яшчэ: уда ча пры хо-

дзіць да та го, хто яе ча кае. Хто ў яе без агляд-

на ве рыць. Та му ў тыя ка шы па азя рын ках ды 

са жал ках ры бу за топт ваў, каб не толь кі для 

ся бе, але і ў рай цэнт ры пра да ваць; і ла зо вую, 

і кру шы на вую ка ру драў — вы суш ваў, каб по-

тым у рай спа жыў та ва рыст ва здаць. Ды мно-

га што яшчэ ра біў дзе ля той ка пей чы ны.

Пад спор'е, як ні ка жы, але хо чац ца мець 

неш та перс пек тыў нае, на дзей нае, якое б 

да зво лі ла больш устой лі ва ад чу ваць ся бе 

ў ма тэ ры яль ным пла не. От, ка лі б гэ та бы-

ла ка ро ва, а ў пад мо гу да яе — сві на мат ка. 

Та ды б ляг чэй бы ло ды хаць. Але, як ка жуць, 

ма рыць — не шкод на. Шкод на не ма рыць. 

А па куль Ці мох Апа на са віч за ві хаў ся са май 

звы чай най бу дзён нас цю, якой за паў ня лі ся 

ўсе дні. Адзін з іх, поз не во сень скі, як вы яві ла-

ся пас ля, ака заў ся зу сім не ты по вы, шчас лі ва 

не прад ка заль ны. Бо на цэ лых паў го да асвят-

ліў яго сям'ю ра дас цю. А бы ло гэ та так.

З кан ца ве рас ня па ча лі лу піць за цяж ныя 

даж джы, якія пры ха пі лі каст рыч нік і па ча так 

ліс та па да. Ва да ў рэч ках пад ня ла ся так, што 

ледзь не да сяг ну ла вяс но ва га ўзроў ню. А по-

тым пад кра лі ся бяз вет ра ныя ма ра зы і ска ва-

лі вод ныя пра сто ры та кім сліз кім лё дам, па 

якім ха дзіць бы ло не бяс печ на. Ды гэ та бы ло 

на ру ку Ці мо ху Стры ку. Ён, ня доў га ду ма ю чы, 

вы ра біў з бля хі дзёр кі, пры вя заў іх да кер за-

чоў і сме ла браў у іх па трэб ныя кі рун кі.

Час цей за ўсё гэ та бы лі бе ра гі рэч кі, дзе 

пад праз рыс тым, як шкло, лё дам спа кой на 

ся бе ад чу ва лі мян ту зы, шчу пач кі ды плот кі. 

Су праць іх Ці мох пус каў спе цы яль на змай-

стра ва ную ча ку ху і ні ко лі не за ста ваў ся без 

ры бы. На ступ ны яго марш рут пра ля гаў на 

за са жэў скі луг, дзе раз рас ло ся вер ба лоз зе. 

Тут у ход іш ла ся ке ра, і да до му ён да стаў ляў 

цэ лы воз тоў ста га лаз ня ку. Для ацяп лен ня 

сва ёй ха ты і на про даж яў рэ ям, якія ка за лі 

так: ла зо выя дро вы — не дро вы, хоць ра кам 

у гру бе ста яць, ды жар ка га раць. І ах вот на 

куп ля лі іх.

Дык вось, у той вы шэй на зва ны дзень Апа-

на са віч вы ра шыў ад пра віц ца ў лес па сма ля-

кі, для ча го пры ха піў ся ке ру, не каль кі мяш коў 

і на ўся кі вы па дак — ча ку ху (каб пра ве рыць, 

ці ёсць ры ба на азя ры не). Усё яму та ды ўда-

ло ся: і сма ліс тых кар чоў зда быў, і пяць лад-

ных шчу па коў. З гэ тым і ўзяў курс да до му. 

На ва кол ле ўжо аха піў змрок.

Азя ры ну тую ад так са ма за мерз ла га Со жа 

ад дзя ля ла трыц ца ці мет ро вая па лос ка лу га ві-

ны. Іс ці ў тых дзёр ках па зям лі бы ло ня зруч-

на, і вяс ко вец «рас прог» бо ты, вы ра шыў шы 

аб ла маць куст ка лі ны, які прыкме ціў яшчэ 

з ра ні цы. За ві ха ю чы ся ка ля яе, ён рап там 

па чуў зза ду ся бе ней кі шор гат. Азір нуў ся і 

ледзь не са млеў: на яго нес лі ся два ней кія 

це ні-пры ві ды. З усіх ног шмар га нуў Ці мох 

Струк на азя ры ну (доб ра, што яна бы ла бліз-

ка), і кер за чы вы нес лі яго да лё ка ад бе ра га. 

Два ж звя ру гі з раз го ну ўля це лі на сліз кі лёд 

і, рас кі рэ чыў шы ся, ёр за лі ся на ім.

У Апа на са ві ча ад жа ху ва ла сы ста лі ды-

бам. Вяп ру кі! Кру цяц ца на мес цы, не мо гуць 

пад няц ца на ка пы ты, без да па мож ныя. Што 

ра біць? Да ваць дра па ка, по куль не поз на, 

нер во ва па ду маў Стрык і пры ла дзіў да бо-

таў дзёр кі, якія па кі даў на сан ках. Упрог ся ў 

іх і ру шыў у бок Со жа. Перш чым сту піць на 

тую па ла су, азір нуў ся. Веп ру кі па-ра ней ша му 

коў за лі ся на лё дзе, і ён, кры ху ва га ю чы ся, 

пры ха піў шы ча ку ху і ся ке ру, пай шоў да іх. 

Хві лін пяць пры гля даў ся. Ду маў. Пу доў па 

шэсць-сем кож ны. Гроз ныя звя ру гі, а на лё-

дзе, без сне гу, без да па мож ныя. Не ско ра 

агоў та юц ца. Не ско ра... А што, ка лі...

З гэ ты мі дум ка мі му жык (ад куль і ўзя ла ся 

сме ласць?) так ча ку хай па чаў ку ё шыць клы-

кас та га дзі ка па га ла ве, што той хут ка за ціх. 

Скі нуў шы мяш кі са сма ля ка мі і па гру зіў шы на 

сан кі веп ру ка, па да ро зе да до му ён шка да-

ваў, што не пры кон чыў і та го, дру го га зве ра. 

І ду маў, як бу дзе апраўд вац ца, ка лі мі лі цыі 

ста не вя до ма пра яго зда бы чу. Ды ні чо га: 

ска жа, што аба ра няў ся ад на па ду. А яшчэ 

вы ра шыў заўт ра ра ніч кай зноў за ві таць на 

азя ры ну па лёг кую зда бы чу: не па шко дзіць 

яна сям'і. Бу дзе доб рай па яду хай.

Але на ступ ны дзень Ці мо ха Стры ка рас ча-

ра ваў. Бо ноч чу ваў кі так рас тры бу шы лі та го 

дзі ка, што не па кі ну лі Апа на са ві чу ні вод на га 

ка ва лач ка све жа ні ны. А да яго сма ля коў яны 

не пра яві лі ні гра ма ці ка вас ці...

АН ГІД РЫД ТВОЙ 
ПЕ РА КІС МАР ГАН ЦУ

Ня даў на чар го вы раз па бы ваў у сва ім род-

ным Ча чэр ску. Перш чым на ве дац ца ў сям'ю 

ма лод ша га бра та, прай шоў па Зам ка вай га-

ры, дзе ста іць пом нік за гі ну лым у час Вя лі кай 

Ай чын най вай ны вы зва лі це лям го ра да; па 

пар ку, ад куль ад кры ва юц ца за сне жа ныя, аж 

да са ма га ле су, края ві ды сці ша ных пры рэ-

чных (Ча чэ ры і Со жа) лу гоў; не каль кі хві лін 

у за ду мен ні па ста яў ка ля бу дын ка шко лы, 

дзе ву чыў ся. Так, сё ле та споў ніц ца 62 га ды, 

як мы, 28 вы пуск ні коў дзя ся та га «А» кла са, 

ад чу лі за сва ёй спі най кры лы для са ма стой-

на га жыц ця і раз ля це лі ся хто ку ды. З на ка-

за мі-па ву чан ня мі, якія нам да лі на шы баць кі 

і на стаў ні кі. Якія нас вы хоў ва лі не адзін і не 

два га ды. Якіх ня ма ўжо на гэ тым све це. Якім 

мы шчы ра ўдзяч ны і якім мно гім аба вя за ны. 

І якіх мы ні ко лі не за бу дзем.

Яны бы лі роз ныя на ха рак та ры, але ня-

змен ныя ў ад ным: кож ны ва ло даў вы со кім 

пе да га гіч ным май стэр ствам і ўмеў пры пад-

нес ці свой прад мет так, што ты яго грун тоў на 

за сво іш і не пра ва ліш ся пры па ступ лен ні ў 

тэх ні кум ці вы шэй шую на ву чаль ную ўста но-

ву. Гэ та я ве даю з пры кла ду свай го кла са: 

хто меў на мер ву чыц ца пас ля шко лы да лей, 

той і ажыц ця віў за ду ма нае без асаб лі вых 

цяж кас ц яў.

Так, нель га бы ло не за хап ляц ца ўро ка мі 

вы клад чы ка гіс то рыі Ула дзі мі ра Мі ка ла е ві ча 

Но ві ка ва. Ён не да ваў ні ко му з нас ні хві лі ны 

для рас слаб лен ня і тры маў клас у на пру жан-

ні. Час та пры апы тан ні за да дзе най тэ мы ў яго 

ад на ча со ва бы лі за дзей ні ча ны тры ча ла ве кі: 

двое пі са лі да ты на дош цы, а трэ ці ад каз ваў 

на пы тан ні. Ды не толь кі са мо га на стаў ні ка, 

але і вуч няў, якіх ён тут жа пры зна чаў для 

гэ та га. Та кім чы нам, пра ца ваў увесь клас. 

Бы ва лі вы пад кі, ка лі тэ му на ступ на га ўро ка 

Ула дзі мір Мі ка ла е віч не тлу ма чыў (маў ляў, 

са мі до ма пра чы та е це па пад руч ні ку), а пры-

во дзіў та кія пад ра бяз нас ці да той тэ мы, якія 

ён вы вудж ваў са спе цы яль най лі та ра ту ры, 

не да ступ най для нас.

А фран таль ныя апы тан ні... Гэ та ка лі пас-

ля за кан чэн ня чвэр ці на ад ным уро ку трэ ба 

бы ло ўспом ніць увесь прой дзе ны ма тэ ры ял. 

На пар тах пус та, а ад ка зы ка ро цень кія (з 

мес ца не трэ ба ўста ваць), і па трох-ча ты рох іх 

на стаў нік кож на му вуч ню (кож на му!) вы стаў-

ляе ад зна ку, якая мо жа быць вы ра шаль ная 

(ні жэй шая ці вы шэй шая за бя гу чыя ацэн кі). 

Нель га пе ра лі чыць і ін шыя пе да га гіч ныя пры-

ёмы гіс то ры ка. Але пра яшчэ адзін ска жу. 

Ён мог ад на го і та го ж вуч ня або не каль кіх 

ад ра зу ко рат ка апыт ваць на кож ным уро ку, 

і мы кан ста та ва лі: «ло віць» на двой ку. Та му 

і ву чы лі яго ўро кі як след. І рас слаб ля лі ся, 

ка лі ў жар таў лі ва-сур' ёз ным то не ён пра маў-

ляў: сён ня ты за ра біў «ча ты ры» (або «тры» 

ці «пяць») плюс-мі нус ад на трыс та двац цаць 

пя тая. Ці неш та па доб нае. А бы ло і так, ка-

лі пра па ноў ваў (з аб грун та ван нем, вя до ма) 

даць сваю ацэн ку та му, хто ста яў ка ля дош кі, 

пры зна ча на му ім вуч ню. Та кая вось «гуль ня» 

нам вель мі па да ба ла ся.

Шмат па зна валь на га і ці ка ва га бы ло на 

ўро ках на стаў ні каў: фі зі кі — Іва на Мар ка ві ча 

Гар ба чо ва, у ка то ра га атры маць «чац вёр ку» 

бы ло ой як ня прос та; рус кай і бе ла рус кай 

мо вы — Яў ге ніі Фё да раў ны Па зня ко вай і Фаі-

ны За ха раў ны Ле ві най; ма тэ ма ты кі — Воль-

гі Ва сіл еў ны Ер ма ко вай; ня мец кай мо вы — 

Ва лян ці ны Іва наў ны Ліп чан скай; ва ен най 

пад рых тоў кі — бы ло га пар ты за на — Іва на 

Пра ко па ві ча Зу ба ва; фіз куль ту ры — афі цэ-

ра ў ад стаў цы Аляк санд ра Фё да ра ві ча Бах-

ва ла ва.

Асоб на ха чу рас ка заць пра вы клад чы ка 

геа гра фіі Май сея Ба ры са ві ча Ка дзі на, ча ла-

ве ка-эру ды та, які, зда ец ца, ве даў усё і яко га 

мы лі чы лі тро хі дзі ва ком. Ні ў ад ной шко ле 

ра ё на не дэ ман стра ва лі ся та ды дыя філь мы, 

а ў Ка дзі на — ка лі лас ка. Пры чым з та кі мі 

вось ню ан са мі: пры апі сан ні эк ран ных Каў-

каз скіх гор ён ка заў (жар там ці ўсур' ёз — не 

ве да ем), што з іх ён па-за ліх вац ку з'яз джаў 

на лы жах, а на спус ку яго ча ка ла Ро за Са-

му і лаў на (яго жон ка, на стаў ні ца ба та ні кі). 

Пры знац ца, мы не ве ры лі гэ та му, бо на тых 

га рах мож на бы ло скру ціць га ла ву, а Май сей 

Ба ры са віч — жы вень кі і вя сё лень кі.

Се дзя чы спі най да кар ты і тлу ма ча чы но вы 

ма тэ ры ял, ён бес па мыл ко ва па каз ваў указ-

кай тыя кра і ны, рэ кі, га ра ды, якія на зы ваў. 

І па тра ба ваў амаль на кож ным уро ку вуч-

няў, якіх апыт ваў, па ка заць са мую паў днё вую 

кроп ку Са вец ка га Са ю за — го рад Куш ку. 

І нер ва ваў ся, ка лі той блу каў па кар це. Та ды 

са дзіў ся на стул і тор каў указ кай у на зва ную 

кроп ку. Гэ так жа бес па мыл ко ва.

А вось што не лю біў Май сей Ба ры са віч, 

дык гэ та тое, ка лі да вед ваў ся, што ву ча ні цы 

хо дзяць на тан цы. Вар та бы ло пе ра рост ку 

Іва ну Сі ні цы ну пры вы клі ку да дош кі той ці 

ін шай дзяў чы ны з мес ца ска заць, што яна 

ха дзі ла на тан цы, як на стаў нік за сы паў яе 

та кі мі пы тан ня мі, якія ня рэд ка «пах лі двой ка-

мі». І яшчэ: Ка дзін не вы трым лі ваў, ка лі нех та 

па ру шаў дыс цып лі ну (ду рэў на пе ра пын ку, 

раз маў ляў на ўро ку, не слу хаў яго тлу ма чэн-

ні). У па доб ных вы пад ках ён сту каў указ кай 

па ста ле і ці то ўсур' ёз, ці то ў жарт (цяж ка 

бы ло ра за браць) за яў ляў уся му кла су: «Ка лі 

вы бу дзе це ся бе так па во дзіць, дык я з вас 

«ва ту» зраб лю». У тым сэн се, на пэў на, што 

бу дзем «мя кень кі мі».

Доб ра пом ніц ца мне і на стаў нік хі міі Ба-

рыс На ву ма віч Фа ер ман. Ён жар таў ні ком быў. 

Іншым ра зам пры ўва хо дзе ў клас, ка лі мы 

яшчэ не ады шлі ад шум лі ва га пе ра пын ку, ка-

заў: «Вы што, бал дзе лі і не ве да лі, ка лі з-за 

вуг ла па ка заў ся нос, дык праз тры хві лі ны 

з'я віц ца сам Фа ер ман?» Ка лі хто не вы ву-

чыў урок ці неш та ўтва рыў не пры стой нае, 

Ба рыс На ву ма віч у ад но сі нах да та го пры мя-

няў «хі міч ную» ла ян ку: ан гід рыд твой пе ра кіс 

мар ган цу! Ад ной чы ўжы ван не яе пры вя ло да 

стра шэн на га скан да лу. А бы ло гэ та ў вось-

мым кла се.

Лёнь ка Маг лы шаў «пла ваў» на ўро ку, і, 

ка лі на стаў нік пас ля ўка за най «ла ян кі», па чаў 

вы стаў ляць яму ад зна ку ў дзён нік, Лёнь ка 

вы рваў з рук і спра ба ваў уця чы. Але Ба рыс 

На ву ма віч сха піў яго за кар шэнь і штур ха нуў 

з та кой сі лай, што той вы ле цеў за дзве ры і 

апы нуў ся пад сцэ най, дзе ўбор шчы цы тры-

ма лі свой ін вен тар. Ён сха піў ве нік, ві ху рай 

уля цеў у клас і... за ехаў ім па тва ры на стаў-

ні ка. Пас ля ча го збег.

Вя до ма ж, яго вы клю чы лі са шко лы, і не-

каль кі тыд няў ён не ха дзіў на за ня ткі. Ста-

рэй шы яго брат Ула дзі мір, даў шы доб ра га 

пра чу хан ца яму, даб ра ўся да ра ён ных ула д 

з пы тан нем аб ад па вед нас ці на стаў ні ка Фа-

ер ма на яго вы со ка му пры зван ню.

Ка та ва сія пра цяг ва ла ся не каль кі ме ся-

цаў. У вы ні ку ба кі па мі ры лі ся. Але на ступ ныя 

два га ды Ба рыс На ву ма віч у на шым кла се 

не вы кла даў. А Лёнь ка па сту піў у Го мель скі 

чы гу нач ны тэх ні кум, пас ля за воч на за кон чыў 

Бе ла рус кі ін сты тут ін жы не раў чы гу нач на га 

транс пар ту і стаў у Баб руй ску ад ным з вя до-

мых там прад пры маль ні каў. Не каль кі га доў 

та му ён, як мне ка за лі, па мёр за ру лём улас-

най лег ка вуш кі, ка лі вяр таў ся з Мін ска.

ВЯС НЕ — ДА РО ГУ!
Тры тыд ні не бы ло маг чы мас ці на ве дац ца 

да Со жа, як гэ та ра біў кож ны дзень. У баль-

ні цы зна хо дзіў ся і, як толь кі вы пі саў ся, ад ра-

зу ўзяў кі ру нак на рэч ку. Звыч ка, ні чо га не 

ска жаш, даў няя. З дзя цін ства і юнац тва. Бо 

на ва дзе вы рас, на ёй і га да ваў ся. У лю бую 

па ру го да, у лю бое на двор'е цяг не да яе, да 

ва ды. Хай са бе і за ка ва ная яна ў ля до вы 

пан цыр, але жыц цё там ідзе, пуль суе. І гэ та 

трэ ба ад чу ваць.

24 са ка ві ка. Су бо та. Вы хад ны дзень. Со-

неч ны і кры шач ку ма роз ны. Цёп ла і ад на ча-

со ва ха лад на ва та ў за леж нас ці ад та го, дзе 

зна хо дзіш ся: ка ля кру тых схі лаў Го мель ска га 

пар ку, на бя рэж най Со жа ці на пе ша ход ным 

мос це праз яго. Але ад туль і ад туль у во чы 

кі да юц ца вось та кія дзі во сы.

У спе цы яль на вы руб ле най па лон цы ве се ла 

плё ха юц ца два «мар жы». Адзін з іх (ві даць 

зда лёк), ка лі вый шлі на бе раг рас ці рац ца руч-

ні ка мі, зда ро вы, у це ле, яшчэ ў сне зе па ка чаў-

ся, дру гі ж, ніз кі, су ха рэ бры (па ду ма ла ся: не 

«морж», а «ёрш») ба дзё ра ру ка мі раз мах вае, 

на мес цы пад скок вае. Не ба яц ца му жы кі хо-

ла ду, у па лон ку не каль кі ма ла дых хлоп цаў за-

пра ша юць, што па ды шлі, а тыя — ні ў ду гу.

Мет раў за двац цаць ад «мар жоў» двое ры-

ба коў зім ні мі ву да мі раз-по раз шмор га юць. 

А мі ма іх кань ко вым хо дам тры дзяў чы ны на 

лы жах снег рэ жуць. А па ра лель на на бя рэж-

най, дзе ка тар пра рэ заў па ла су лё ду ад вяс-

ляр най ба зы да Кі еў ска га спус ку і ні жэй бай-

дар кі і ка ноэ сну юць. Адзін з трэ не раў спарт-

сме наў, ус цяг нуў шы лод ку на лёд, ка ман ды 

ім па дае з ру па ра. І гэ та ні ко леч кі не па ло хае 

ча род ку дзі кіх ка чак, што сме ла пра ля це ла 

паўз пе ша ход ны мост і апус ці ла ся на ва ду 

тро хі ні жэй па ця чэн ні. Каб яны ні ко му не пе-

ра шка джа лі. І каб ні хто не пе ра шка джаў ім.

Вы ра шыў за зір нуць на су праць лег лы бе-

раг. «Мар жоў» ужо і след пра стыў, а ры ба кі 

па-ра ней ша му на лё дзе. Не два, а ча ты ры 

ўжо. Па паў нен не. «Як са зда бы чай?» — пы-

таю. Тыя, двое, хва ляц ца: па пяць аку нёў ма-

юць. А гэ та — цэ лая па тэль ня. Трэ ці смя ец ца: 

«Кош ка сер да ваць бу дзе», і па каз вае тра-

фей — ня гег ла га ёр шы ка. А чац вёр ты пры 

мне вы шмарг нуў лад на га мен ту за і тут жа 

ад пус ціў яго (за ба ро на на лоў лю гэ тай ры бы 

пад час не рас ту) і за явіў, што яму не так важ на 

зда бы ча рач ных на сель ні каў, як сам пра цэс 

лоў лі. З гэ тым ні хто спра чац ца і не ду мае.

За рэ чны парк. І тут лыж ні кі шну ру юць, бо 

сне гу яшчэ да стат ко ва. Але дзе-ні дзе на со-

неч ных угрэ вах з пра та лін-пра свет лін вы тор-

ка ец ца счар не лая тра ва, за якой неўза ба ве 

пой дзе і зя лё нень кая.

Дзе б ні пра хо дзіў я ў той дзень па пар-

ку, на рэ чцы, коль кі ні су стра ка лі ся мне па 

да ро зе га мяль ча не, за ўва жаў: на строй ва 

ўсіх пры ўзня ты. Інакш не маг ло быць: вяс на 

прый шла. Вяс не — да ро гу!

Ула дзі мір ПЕР НІ КАЎ
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