
НЕ ХВА ЛІ 
САМ СЯ БЕ, 
ХАЙ ЛЮ ДЗІ 
ПА ХВА ЛЯЦЬ

...Пра мя нуш ку гэ ты на ва-

се лец па кла па ціў ся адразу. 

Ледзь не з пер шых дзён пас-

ля пе ра ез ду мы, су се дзі, ста лі 

чуць яго га нар лі вае «От у мя-

не!», «От у мя не!»

У яго — ну ўсё бы ло най-

леп шае: курт ка, люст ра, 

праль ная ма шы на, крэс лы, 

шпа ле ры, на жы, ча ра ві кі, 

мэб ля... Што ўжо ка заць пра 

яго са мо га, яго ную жон ку і 

сы на?!

Зда ва ла ся б, ну і ня хай: 

ты на жыў (ні хто не пы та ец ца 

як) — ты і ка рыс тай ся. Але ж 

не гань пры тым ін шых.

Наш Хваль ко (іна чай яго 

ні хто і не зваў) гэ та га не мог. 

Яго, як вы гля да ла, хле бам не 

кар мі, дай не ка га спы ніць — 

у пад' ез дзе, на ву лі цы — дай 

па га ва рыць ды па хва ліц ца, 

які ж ён ба га ты ды ра зум ны, 

а нех та ін шы — бед ны і дур-

ны. Нам з му жам ён, на прык-

лад, ад кры тым тэкс там ска-

заў, што ў Гер ма ніі ку ды леп-

шыя ма шы ны ўжо даў но на 

звал ках згні лі, а мы на сва ёй 

яшчэ ез дзім... Ма ці-адзі ноч-

цы з пер ша га па вер ха так са-

ма «кам плі мент» ад ва жыў, 

ска заў, што дач ка ў яе хоць і 

вы дат ні ца (з яго сы нам у шко-

лу хо дзіць), але ж брыд кая-

брыд кая. У су се да спра ва (яго 

жон ка пры зна ла ся) Хваль ко 

па пы таў ся пра зар пла ту і за-

явіў, што за та кія гро шы не 

тое каб неш та ра біць, на ват з 

ха ты вы хо дзіць нель га! «Пе-

ра па ла» і су се ду зле ва. У та го 

(шчас це цвя ро за га...) Хваль ко 

па ці ка віў ся ўзрос там жон кі і, 

па чуў шы, што той уся го 32, 

ска заў, што яго Ма ры на ў 45 

вы гля дае ле пей...

Ка ра цей, не ўзлю бі лі мы но-

ва га су се да (і ме лі за што): 

каб ліш ні раз не ба чыц ца, не 

пса ваць на строй, ста ра лі ся 

бо кам абы сці. Шка да, што 

гэ та не заў сё ды ўда ва ла ся, 

бо наш но вень кі ака заў ся до-

сыць не па сед лі вы. Зран ку ён 

спя шаў ся то ў кра му (ха дзіў 

ту ды па не каль кі ра зоў на дні), 

то на ры нак, то ў га раж, то на 

пра гул ку... За не каль кі ме ся-

цаў «су мес на га» жыц ця мы 

тро хі вы ву чы лі яго марш ру ты, 

каб по тым стро іць свае.

Ну вось ня даў на вяр та лі-

ся мы з му жам з па лі клі ні кі. 

Пры кі ну лі, што ў гэ ты час наш 

Хваль ко па ві нен іс ці з гаст ра-

но ма. Каб не су стрэц ца, вы ра-

шы лі «даць кру га ля» — прай-

сці ся па скве ры, па ды хаць 

чыс тым па вет рам.

Па гу ля лі, хві лін праз со рак 

па ды шлі да свай го пад' ез да, 

услых па ра да ва лі ся, што ця-

пер, дзя куй бо гу, не се зон і 

Хваль ко не ся дзіць на ла вач-

цы. По тым шчас лі выя, мож-

на ска заць, ад та го, што з ім 

не су стрэ лі ся, зай шлі на свой 

чац вёр ты па верх і ўжо там 

(лі та раль на) аслу пя не лі, бо 

па чу лі:

— Пры ві та-ан неч ка!

Гэ та, як вы зда га да лі ся, 

нам «пра пеў» Хваль ко.

Ад не спа дзеў кі мы ледзь 

утры ма лі ся ад ро га ту! Ён, як 

ака за ла ся, клю чы свае до ма 

за быў. А нас зда лё ку ўба-

чыў — вы ра шыў на пра сіц ца 

ў... гос ці — па ся дзець, па куль 

жон ка пры е дзе.

...Вось та кі атры маў ся «па-

да ру нак». І пі шу я пра яго з 

адзі най мэ тай — каб нех та 

па чы таў і, маг чы ма, «па гля-

дзеў ся ў люс тэр ка», спы таў: 

«А я та кім не бы ваю?» Бо не-

здар ма ж на шы прод кі ка за лі: 

«Хто сам ся бе хва ліць, хай пя-

рун та го спа ліць».

М. Н.

г. Ба ры саў.

МА РЫ ЎСЁ Ж 
ЗБЫ ВА ЮЦ ЦА...
Га ды пе ра бу до вы пом няц-

ца па валь ным дэ фі цы там і вя-

лі кі мі чэр га мі. Не пе ра даць, 

коль кі зда роўя ў іх па тра ча на,  

коль кі ча су змар на ва на!

Каб па збег нуць гэ та га, я 

пры ду маў вый сце — су мя шчаў 

не аб ход нае з пры ем ным: браў 

што-не будзь чы таць.

Не як ра ні цай, пом ню, «са-

ра фан нае ра дыё» да нес ла 

на ві ну, што ў гаст ра но ме ка-

ля кі на тэ ат ра «Каст рыч нік» 

«вы кі ну лі» (не па ду май це 

дрэн на га — у про даж...) мя-

са. Я, не раз дум ва ю чы, узяў 

гро шы, сум ку, ча со піс «По лы-

мя» і пай шоў па дэ фі цыт.

Як і вар та бы ло ча каць, вя-

лі кая ганд лё вая за ла бы ла за-

поў не на людзь мі. Усе ста я лі, 

мно гія нер ва ва лі ся, сва ры лі ся 

на тых, хто лез без чар гі, а я 

чы таў са бе «Зе ніт» Іва на Ша-

мя кі на ды час ад ча су гля дзеў: 

ці да лё ка ж да мэ ты?

Пом ню, чар го вы раз пад няў 

га ла ву і ўба чыў, што не па да-

лёк ста іць мая су пра цоў ні ца, 

раз губ ле на азі ра ец ца, шу кае 

ка нец чар гі. Мне б з ёй па ві тац-

ца, а я за мест гэ та га ту заю за 

ру ка во ды гроз на пы таю: «Ну, 

коль кі ты бу дзеш швэн дац ца?.. 

Хо чаш, каб чар га прай шла?»

На ім гнен не жан чы на раз-

гу бі ла ся, ад нак тут жа ўсё зра-

зу ме ла: на ву ха па дзя ка ва ла 

мне і ста ла на пе ра дзе...

Аль бо вось яшчэ. Не як 

мы — і ўсім ка лек ты вам — вы-

ра шы лі ад зна чыць юбі лей рэ-

ва лю цыі, пас ля дэ ман стра цыі 

са брац ца на ад ной ква тэ ры ў 

цэнт ры го ра да, па ся дзець за 

свя точ ным ста лом. Ку піць да 

яго спірт ныя на поі ка ле гі да-

ве ры лі мне.

Я зай шоў у гаст ра ном, 

гэ тым ра зам пры ха піў шы 

апо весць Ба ры са Ва сіль е ва 

«Заўт ра бы ла вай на», за няў 

чар гу і, чы та ю чы, па ці ху стаў 

на блі жац ца да за па вет на га 

пры лаў ка. У гэ ты ж час стрэл-

кі га дзін ні ка (пры чым до сыць 

імк лі ва) на блі жа лі ся... да пе-

ра пын ку на абед. А гэ та азна-

ча ла, што мне яшчэ цэ лую га-

дзі ну да вя дзец ца не дзе мерз-

нуць, а по тым, маг чы ма, сыс ці 

без па ку пак, бо дэ фі цыт ны та-

вар маг лі ра за браць свае.

Тут ужо не да чы тан ня!..

На га дзін ні ку, гля джу, 13:40, 

по тым 50, 57, 59... І — ура! — я 

ўсё ку піў, да сяг нуў мэ ты!

Не па ве ры це: ад чу ван не 

бы ло та кое, быц цам на шы 

фут ба ліс ты на вось гэ тай, са-

май апош няй хві лі не та кі за бі-

лі (!) вы ра шаль ны гол!

Я стрым лі ваў эмо цыі як 

толь кі мог, бо іна чай хтось ці 

з доб ра зыч ліў цаў мог вы клі-

каць ка рэ ту «хут кай».

...Нех та мо жа па ду маць, 

што ў мя не доб рыя ўспа мі-

ны і што чэр гі я ўхва ляю. Не, 

крый бо жа! Прос та лі чу, што, 

су тык нуў шы ся з праб ле ма мі, 

трэ ба зна хо дзіць шлях да іх 

вы ра шэн ня і ду маць пра леп-

шае. Ну, на прык лад: не ка лі, 

сто я чы ў чэр гах, мы спа дзя ва-

лі ся, што іх не бу дзе? І — ба-

чы це — да ча ка лі ся, да жы лі!

Мі ка лай Ста рых,

г. Го мель.

СА МЫ ПА МЯТ НЫ 
ВОД ПУСК

За мя жу, за свет, як той ка-

заў, бе ла ру сы ез дзі лі здаў на, 

але ж муж чы ны (каб жан чы-

ны, дык не як не чу ваць бы-

ло) — за раб ля лі там зо ла та, 

гро шы, по тым вяр та лі ся да-

моў, куп ля лі зям лю. Мо жа, на 

сваю га ла ву? Ды не аб тым 

раз мо ва.

Ця пер змя ні лі ся ча сы, а з 

імі — мно гае ін шае. У пры-

ват нас ці, усё больш і больш 

дзяў чат шу ка юць сваё шчас це 

не ма ве да ма дзе, час ця ком — 

да лё ка ад ра дзі мы. Але ж яна 

па-ра ней ша му пры цяг вае, клі-

ча да ся бе...

Не як я ста ла свед кай ці-

ка вай су стрэ чы. Дзве ра ней 

вель мі бліз кія сяб роў кі — вя-

сё лыя, са ма кры тыч ныя — ця-

пер ба чац ца зрэд ку. Ад ну лёс 

за кі нуў аж но ў Аме ры ку, дру-

гая жы ве ў Іс па ніі... Раз мо ва ў 

іх спа чат ку бы ла сур' ёз ная, а 

вось по тым...

— Ле ра, ну рас ка жы пра 

той вод пуск, — са сме хам па-

пра сі ла Ла ры са.

— А пра які? — удак лад ні-

ла сяб роў ка. — Пра той са мы 

па мят ны? Ну, ча му б і не...

«Бы ло гэ та га доў з двац-

цаць та му. Асоб ныя з ту тэй-

шых лю дзей ужо ўзбі лі ся на 

гро шы, па куп ля лі са бе да мы, 

доб рыя ква тэ ры, ма шы ны, ез-

дзі лі ад па чы ваць за мя жу... 

Гэ та га ж ха це ла ся мно гім.

Вось і мне за кар це ла не-

ку ды рва нуць, по тым па хва-

ліц ца, мо жа, і пы лу ў во чы 

пус ціць. А што — ма ла дая, 

аду ка ва ная, дзве за меж ныя 

мо вы ве даю. Зна чыць, ма гу ў 

лю бую кра і ну мах нуць...

Тэ а рэ тыч на — так, а вось 

на спра ве... Як той ка заў, 

рас ко ша ды не па на шых на-

стаў ніц кіх гро шах. За шчас це 

яшчэ, што ква тэр ку сваю мне 

ба бу ля з дзя ду лем па кі ну лі, — 

не прый шло ся ў свае трыц-

цаць ра зам з баць ка мі жыць.

...Але ж у гос ці да іх, на 

абед, на вя чэ ру я, вя до ма, 

ха дзі ла.

Вось і та ды з ма май ся дзім, 

раз маў ля ем, гар ба ту на кух ні 

п'ём. Ту ды ж на ша ня вест ка 

з'яў ля ец ца, бра та ва жон ка. 

Га лоў нае, вя сё лая та кая, за-

га рэ лая... І да вай нам рас-

каз ваць пра свой ад па чы нак. 

Маў ляў, мо ра ў Бал га рыі сі-

няе-сі няе, пя со чак жоў цень-

кі, чыс цень кі, ежа смач ная і 

амаль дар ма вая, па сцель у 

атэ лі мяк кая, а ўжо сэр віс — 

дык не пе ра даць!

Не ска жу, што мя не та ды 

ста ла жа ба ду шыць, ад нак 

чорт за язык ту за нуў. Ужо з 

ві таль ні, сы хо дзя чы да моў, 

я спа кой нень ка так (быц цам 

кож ны год у за меж жа езджу) 

сва ёй ма ме ка жу:

— Заўт ра ра ніч кай я на 

Кіпр ад ля таю... Пу цёў ка ў мя-

не — на дзе сяць дзён. Так што 

ты не хва люй ся.

Ня вест ка, ба чу, як слі най 

не па да ві ла ся...

Але і я так са ма не мё ду 

глы ну ла, бо сло ва ж не ве ра-

бей, вы пус ціў, — не зло віш. 

На заўт ра і з са май ра ні цы па-

чаў ся мой хат ні арышт. Днём 

з ква тэ ры не вы хо джу — ба ю-

ся, каб не пра ка лоц ца, не су-

стрэц ца з рад нёй ці зна ё мы-

мі, на тэ ле фон ныя зван кі не 

ад каз ваю (ма біль ні каў та ды 

не бы ло, а пра ін тэр нэт дык 

на ват і чу так)...

Ве ча рам хі ба вы хо джу 

па ды хаць, бо днём — ні та-

бе акно ад чы ніць, ні што ры 

ад ве сіць — кан спі ра цыя: мя-

не до ма ня ма ша ка, я ў мо ры 

Між зем ным ку па ю ся, на цёп-

лым бе ра зе... Што раб лю? 

Пра віль на: за га раю.

Для гэ та га (ну не бе лай жа 

мол лю з Кіп ра ля цець?) прый-

шло ся — так са ма ўпо тай — у 

са ля рый па ха дзіць, ад пуск ныя 

гро шы на за гар па тра ціць.

А трэ ба ж бы ло і ві на для 

фор су пры вез ці...

Гэ та ця пер — на ват у вёс-

ках хоць іс пан ска га, хоць 

фран цуз ска га, хоць пар ту-

галь ска га, а та ды яшчэ па ез-

дзі па го ра дзе — па шу кай.

Па шчас ці ла — аж дзве бу-

тэль кі ўзя ла (гу ляць дык гу-

ляць!).

І, зда ец ца ж, усё пра ду ма-

ла, ні хто б ні чо га не ве даў, 

ка лі б вось яна, Ла ры са, не 

спу жа ла ся, не па ду ма ла, што 

я... ці не па мер ла? А што — 

ёй не зва ню, са ма на зван кі 

не ад каз ваю... Ка ра цей, пры-

мча ла ся і да вай тут дзве ры 

ла маць...

Ні дзе ж не дзе неш ся, ад чы-

ні ла, за пра сі ла зай сці, а са ма 

пры гэ тым — як на ігол ках ся-

джу: тэ ле фа ную ў аэ ра порт, 

пы та ю ся, ці пры ля цеў са ма-

лёт з Лар на кі? Ад каз адзін: 

не, ён за трым лі ва ец ца. «Ты 

ка го гэ та так ча ка еш?» — ці-

ка віц ца Ла ры са. «Ды не па ве-

рыш, — ка жу, — ся бе! Гэ та я, 

я па він на пры ля цець з Кіп ра і 

ад зва ніц ца ма ме, каб не пе-

ра жы ва ла...» Ну і вы клад ваю 

ўсю гіс то рыю з гэ тым «ад па-

чын кам»...

Рас ка за ла — як ка мень 

з ду шы сва ёй скі ну ла: аж но 

па ляг чэ ла! А яе, вось гэ тую 

ра га ту ху, рап там смех ра за-

браў: ся дзіць і аж за хо дзіц ца. 

Я по тым сле дам... Да слёз на-

смя я лі ся — аж у ба кі за ка ло-

ла. Дзя куй та бе, сяб ро вач ка, 

што не вы да ла та ды, не пра-

га ва ры ла ся».

...Пас ля та го «за меж на га» 

ад па чын ку Ле ра шмат дзе 

па бы ва ла, мно гае па ба чы ла. 

Але ж, му сіць, не здар ма сваю 

пер шую «па езд ку» лі чыць са-

май па мят най?

Лю боў Чыг ры на ва,

г. Мінск.

Руб ры ку вя дзе 

Ва лян ці на ДОЎ НАР.

АД ЯЕ Ж...

«У род най га зе це на род-

най мо ве» я чы таю ўсё, а 

«вя сё лыя і праў дзі выя гіс то-

рыі з на род на га «про ва ду» 

дык на ват за хоў ваю — даю 

па чы таць сва ім сяб рам, сва-

ім вуч ням, — пі са ла ў рэ дак-

цыю спа да ры ня Эма Ва сі ле-

віч з Мін ска. — Та кім чы нам 

я рэ кла мую «Звяз ду».

Гэ та, як зда ец ца, прык-

лад, пры чым прык лад — 

вар ты пе рай ман ня... Так што 

па спра буй це! Маг чы ма, у 

вас так са ма атры ма ец ца не 

толь кі вы піс ваць «Звяз ду», 

не толь кі па-бе ла рус ку чы-

таць і ду маць, але і пі саць, 

тое ж ра я чы ін шым.
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ЛІ ТАН НЕ 
Ў ХА ЛОД НАЙ 
ЦЕМ РЫ
Тыя, хто ідуць мі ма, — гэ та мы
ВЫ БА ЧАЙ ЦЕ, але зноў, услед за «Не фар ма-

там» Свят ла ны Яс ке віч, пра на шу абы яка-

васць. Вы па дак, які зда рыў ся па за ўчо ра ў Мін ску на 

шмат люд ным пра спек це, ба дай што страш ней шы, 

чым той, які ў сва ім ма тэ ры я ле апіс ва ла мая ка ле га. 

Там мёрт вы ча ла век не каль кі дзён ля жаў у ква тэ ры 

і ні хто з су се дзяў не па ці ка віў ся, не па кла па ціў ся, 

не за біў тры во гу. Тут жа ча ла век жы вы ля жаў на 

ву лі цы ледзь не пад на га мі ў мі на коў і пра сіў аб да-

па мо зе. І яму ні хто — чу е це: НІ ХТО не да па мог...

Пра гэ ты ў пра мым сэн се не ча ла ве чы ўчы нак 

не ад на го — мно гіх лю дзей па ве да мі лі ста ліч ныя 

мі лі цы я не ры. На ват пры выч ным да роз ных сі ту а -

цый пра ва ахоў ні кам ста ла не па са бе ад та ко га

раў на душ ша. Мужчына ся мі дзе ся ці двух га доў ішоў 

ве ча рам па ву лі цы і па ва ліў ся. Мо жа, па сліз нуў-

ся, мо жа, убок па вя ло, мо жа, кі ёк, на які апі раў ся, 

пад вёў. Кі ёк ад ско чыў убок, без яго ста ры ча ла век 

пад няц ца не мог. За ста ва ла ся ад но: клі каць на да-

па мо гу — лю дзі ж ва кол хо дзяць, не ў ле се, дзя куй 

бо гу, па ва ліў ся. Але лю дзі абы хо дзі лі яго, грэб лі ва 

ўзды ха ю чы: маў ляў, яшчэ адзін п'я ні ца ля жыць. 

Не вя до ма, чым бы скон чы ла ся для бед на га дзе да 

яго лі тан не ў ха лод най цем ры, ка лі б не мі лі цэй скі 

па труль, які ехаў мі ма. Хлоп цы, уба чыў шы ча ла ве-

ка на да ро зе, спы ні лі ся, дзя ду лю пад ня лі, вы клі ка лі 

хут кую да па мо гу, па зва ні лі сва я кам. Тыя пры мча лі, 

за бра лі ста ро га да до му, па дзя ка ва лі мі лі цы я не рам. 

Хэ пі энд. Апла дыс мен ты.

«МЕ ДЫ КІ, што пры бы лі на мес ца зда рэн ня, 

ні я кіх сур' ёз ных па шко джан няў у ста ро га 

ча ла ве ка не знай шлі». Мо жа, яно і так. Не па спеў 

дзя ду ля сха піць пра сту ду. Але што ў яго на ду шы? Як 

зба ле ла яго сэр ца ад рос па чы і крыў ды на лю дзей, 

коль кі хві лін, га дзін, га доў жыц ця ў яго гэ та зда рэн не 

ада бра ла? Ме ды кі хут кай пра гэ та маў чаць. Гэ та не 

ў іх кам пе тэн цыі — крыў ду і рос пач ля чыць.

А ды яг наз у гэ тым вы пад ку трэ ба ста віць не ня-

шчас на му ста ро му — усім нам. І ён, ды яг наз, зу сім 

для нас не су ця шаль ны. Што? Вы га то вы спра чац ца 

са мной? Ах, за бы ла ся — мы ж гас цін ныя, доб рыя 

і та ле рант ныя... Па кі нем гэ ту каз ку (якую, як мяр-

ку юць са цы ё ла гі, мы са мі зболь ша га і пры ду ма лі) 

для гас цей і ту рыс таў. А ка лі шчы ра — вось да вай це 

са мі са бе ска жам: ці спы нім ся на ву лі цы ка ля ча ла-

ве ка, які ўпаў, ка лі ён не вель мі доб ра апра ну ты (а 

дзе вы ба чы лі асаб лі ва пры бра ных пен сі я не раў?) 

і ка лі ёсць па да зрэн не, што ён вы піў шы?.. Вось і 

ўся на ша та ле рант насць. І яшчэ тут спра цоў вае 

гэ та па чуц цё ма са вай ад каз нас ці, так ха рак тэр нае

для вя лі кіх і не вель мі па се лі шчаў: ча му ме на ві та я, 

вунь коль кі лю дзей ва кол, нех та ж па ды дзе, не

пра пад зе ча ла век. А ка лі не па ды дзе ні хто, кі ру ю-

чы ся гэт кім са мым прын цы пам? Хто бу дзе ві на ва-

ты, ка лі ча ла век, яко му па трэб на да па мо га, так яе 

і не да ча ка ец ца? Ні хто. Бо мы ж ні чо га ні я ка га, мы 

прос та іш лі мі ма.

«Ча ла век не мо жа склад на, зра зу ме ла га ва-

рыць, на ват асоб ныя сло вы. Па гар ша ец ца 

ка ар ды на цыя, ха да хіст кая, га ла ва кру жэн не, стра-

та ары ен та цыі ў пра сто ры. Ча ла век зу сім аль бо 

част ко ва не ра зу мее та го, хто да яго звяр та ец ца. 

Ён не вы кон вае прось баў і не рэ агуе на пы тан ні»... 

Чыё, па-ва ша му, гэ та апі сан не? П'я на га, які не вя жа 

лы ка? Згод на. Але гэ тыя сло вы я цы тую з ме ды-

цын ска га да вед ні ка, так апіс ва юц ца ві да воч ныя 

пры кме ты ін суль ту... Дык гэ та ж мі ма п'я на га мы

прой дзем, а хво ра му да па мо жам? А як ад роз ніць 

з пер ша га по гля ду ад на го ад дру го га, ка лі ня ма 

ме ды цын ска га до све ду? А вы ўпэў не ныя, што, мі-

на ю чы ча ла ве ка, які неш та не зра зу ме ла бал бо ча, 

се дзя чы на ву лі цы, і не мо жа ўстаць, мы не вы ра ка-

ем яго на па гі бель, якой мож на бы ло б па збег нуць, 

ка лі б да па мо га прый шла свое ча со ва?..

Са мае страш нае ве да е це што? Ад па доб най сі-

ту а цыі ні хто з нас — та кіх чыс цень кіх, цвя ро зых, 

пры стой ных — не за стра ха ва ны. І заўт ра лю бы мо-

жа апы нуц ца на ву лі цы ў лу жы не, без вы ні ко ва спра-

бу ю чы звя заць два сло вы аб да па мо зе. Ці хтось ці 

з на шых ста рых баць коў, вый шаў шы на пра гул ку 

ў ста рэнь кім па лі то і за шмаль ца ва най шап цы, па-

сліз нец ца або спа тык нец ца і не здо лее пад няц ца.

І лю дзі, аб мі на ю чы, бу дуць грэб лі ва кры віць тва-

ры і пры спеш ваць ха ду... І ся род лю дзей мож на 

па чу ваць ся бе са мот ным, як у ха лод ным чор ным 

кос ма се, і лі тан не ў цем ры ні хто не па чуе...

СТРАШ НА? Та ко га прос та не мо жа быць? 

Яшчэ як мо жа. У лю бы час. З кож ным. Спы-

тай це дзя ду лю з Пар ты зан ска га пра спек та — ён 

па цвер дзіць.

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.
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