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ЭКС КЛЮ ЗІЎ НЫЯ 
КОСТ КІ

Пра попыт 
і прапанову

ЯК той ка заў, у пра цяг тэ мы. Зноў пра мар ке тынг, 
а ка лі пра сцей — пра на ву ку прад ба чыць і за-
да валь няць ін та рэ сы спа жыў ца і ўмен не пра па-

на ваць тое, што хо чаш пра даць. Пры чым яго на яў насць 
або ад сут насць сён ня мож на на зі раць не толь кі ў буй ных 
су пер мар ке тах і мод ных бу ці ках, але і ў не вя лі кіх вяс ко-
вых крам ках, якія па куль тры ма юц ца, не за чы ня юц ца, дзе, 
мо жа, і сло ва та ко га не чу лі...

У ад ной та кой крам цы спра ва ледзь да свар кі ці зу сім, 
крый Бо жа, да бой кі не дай шла. Ца на пы тан ня бы ла — су-
па вы на бор. Ве да е це, пра да юц ца та кія — не каль кі аб рэ-
за ных ку ры ных спі нак. Гас па ды ні куп ля юць з ах во тай: і 
на вар ёсць, і зу сім ня до ра га. Дык вось, гэ ты са мы на бор 
у тую вяс ко вую кра му пры вез лі ў коль кас ці ад на шту ка 
(я не жар тую). Уха пі ла яго, вя до ма ж, тая, што ста я ла ў 
чар зе пер шая. А чар га тая, ска жу я вам, фар мі ру ец ца 
за доў га да пры во зу та ва ру (як, па мя та е це, у ча сы пе ра-
бу до вы бы ло). Вяс коў цы лі чаць, што лепш не каль кі га дзін 
па ча каць у кра ме той ма шы ны з пра дук та мі, чым прый сці 
ў сві ныя га ла сы, ка лі ўжо ні чо га смач на га і па трэб на га не 
за ста нец ца. Бо гэ та ж вам не го рад — тут асар ты мент у 
са мым пра мым сэн се аб ме жа ва ны.

Вёс ку, пра якую ідзе раз мо ва, у дач ны се зон мож на 
сме ла на зваць гу ста на се ле най: ста лі ца не да лё ка, та му 
пус тых хат тут улет ку амаль ня ма. Гас па дар ку тры мае ма-
ла хто: па ста ян ныя жы ха ры ў пе ра важ най боль шас ці лю дзі 
ста рыя ды ня мог лыя, а дач ні кі з жыў нас ці вя зуць з са бой 
ка тоў і са бак, ды, мо жа, яшчэ па ру ку рэй у хле ве на ле та 
за вя дуць. Ка ра цей, зра зу ме ла, што по пыт на ма лоч ныя 
пра дук ты, яй кі, мя са бу дзе не ма лы. І вы бар па ві нен быць, 
ка лі, ка неш не, хтось ці за ці каў ле ны ў тым, каб атры маць 
най боль шы пры бы так ад ганд лю.

НА СА МРЭЧ ма шы на, якую го няць амаль за трыц-
цаць кі ла мет раў з рай цэнт ра, пра ехаў шы па 
больш бліз кіх да го ра да кра мах, пры во зіць у 

ад да ле ную вёс ку адзін су па вы на бор, дзве бул кі «На ра-
чан ска га» хле ба (ас тат ні — са мы тан ны, мяс цо вы, шэ-
рань кі), ча ты ры пач кі мяк ка га не да ра го га тва ра гу (яго, як 
пра ві ла, увесь за бі рае той, ка му па шчас ці ла за няць чар гу 
пер шым, за ста ец ца ад чу валь на да ра жэй шы, у плас ты ка-
вых «ван нач ках»), бу тэ лек дзе сяць ма ла ка (яго ўсё роў на 
ўсім не ха пае, да во дзіц ца куп ляць стэ ры лі за ва нае, якое, 
са мі ве да е це, коль кі каш туе), алей па двац цаць шэсць 
ты сяч за бу тэль ку...

Што ма ем у вы ні ку? Дзе ці-ўну кі, што пры яз джа юць на 
вы хад ныя з го ра да на ма шы нах, пры во зяць сва ім дач ні-
кам «па ёк» на ты дзень — і мяк кі смач ны хлеб, і ма ла ко 
па трэб най тлус тас ці, і тан ней шы тва рог, і алей па двац-
цаць ты сяч. Дач ні кі ў ма га зін ідуць толь кі па ма ро жа нае, 
мяс цо выя вы пі во хі — па «чай». Пра да вач ка боль шую 
коль касць пра дук таў ужо і не за каз вае: з та кім рас кла дам 
мо гуць і не рас ку піць, та ды са мой да вя дзец ца пра тэр мі-
на ва нае ма ла ко ды са пса ва ны тва рог за ўлас ныя гро шы 
вы куп ляць ды сві ням до ма ад да ваць. У ра ё не са дзяц ца за 
пад лі кі і пры хо дзяць да вы сно вы: ад гэ та га ма га зі на адзін 
урон, трэ ба за чы няць і пус каць аў та лаў ку. Вёс ка, у якой 
ма га зін за ста ец ца адзі ным мес цам, дзе мож на су стрэц-
ца, па га ва рыць дый прос та па гля дзець ад но на ад на го, 
па чы нае бур ліць. Лю дзі абу ра юц ца, збі ра юц ца скар дзіц ца 
ва ўсе ін стан цыі. Пра да вец сы хо дзіць на пен сію: на вош та 
ёй та кія хва ля ван ні за зу сім не вя лі кую зар пла ту. Па ста ян-
ную за ме ну ёй шу ка юць і не зной дуць днём з аг нём з той 
жа пры чы ны. Пы тан не аб за крыц ці ма га зі на вы ра ша на 
амаль кан чат ко ва.

КА МУ ад гэ та га ста не лепш? Лю дзям, якія па-
зба вяц ца маг чы мас ці ку піць са мае не аб ход нае 
кож ны дзень, а не два ра зы на ты дзень? Ра ён най 

спа жыў ка а пе ра цыі, якая не атры мае та го ж пры быт ку 
ад аў та лаў кі, як ад кра мы, на ват ад той, што пра цуе «ва 
ўрон»? А мо жа, гэ тай са май спа жыў ка а пе ра цыі вар та 
бы ло б па спра ба ваць за няц ца тым са мым мар ке тын гам? 
Пра явіць гнут касць, ма біль насць, пад стро іц ца пад сі ту а-
цыю (у на шым вы пад ку пад дач ны се зон). За вез ці больш 
пра дук цыі, роз ных вы твор цаў, па роз ных цэ нах, каб у лю-
дзей быў вы бар. За бі раць на зад пра тэр мі на ва ны та вар, 
ка лі та кі з'я віц ца, а не ве шаць ма тэ ры яль ную ад каз насць 
на пра даў ца. Увес ці сіс тэ му зні жак. У вёс цы? А ча му б не?! 
Гля дзіш, і ўрон бы па кры се пе ра тва рыў ся ў пры бы так.

Усё на пі са нае вы шэй — трыз нен не ідэа ліс та? Маг чы-
ма, але ж ні хто на ват не па спра ба ваў зра біць хоць штось-
ці. Пра сцей пры няць ра шэн не «аб лік ві да цыі ганд лё вай 
кроп кі з-за не рэн та бель нас ці». Вя лі кай бя ды для эка но мі-
кі, зда ец ца, тут ня ма. Але ка лі па лі чыць, коль кі па доб ных 
«не рэн та бель ных» вяс ко вых кра мак за чы ні лі ці рых ту юц-
ца за чы ніць... «Не рэн та бель ных» ме на ві та з-за ня ўмен ня і 
не жа дан ня прад ба чыць і за да валь няць ін та рэ сы спа жыў ца 
і пра па на ваць тое, што хо чаш пра даць. Гэ та ж цэ лая на ву-
ка, якую трэ ба спа сці гаць. Пра сцей жа па лі чыць «урон», а 
лю дзям, па куль вы ра ша ец ца пы тан не аб лік ві да цыі, кі нуць 
на ўсю вёс ку ад ну кост ку (ці су па вы на бор).

ДА РЭ ЧЫ, бу лён з тых кас цей атры маў ся вель мі 
на ва рыс ты. А мо жа, толь кі зда ло ся так, уліч ва-
ю чы іх «экс клю зіў насць»?..

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ. alena@zviazda.by
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НЕ ЗА ЎСЯГ ДЫ,
ЯК НА ДЗЯ ДЫ

Гэ та гіс то рыя ад бы ла ся не дзе ў 50-я, 
60-я га ды мі ну ла га ста год дзя, ка лі з вё сак 
ды мяс тэ чак у ней кія больш буй ныя га ра-
ды ха дзі лі пе хам і най час цей, вя до ма ж, 
на кір ма шы. Яны та ды ледзь не за свя та 
лі чы лі ся, так што па бы ваць на іх кар це ла 
кож на му — і ста ро му, і ма ло му. Што ўжо 
ка заць пра жан чын?!

Дзве з іх, ужо не ма ла дзі цы, чар го вы 
ра зок даб ра лі ся ў наш рай цэнтр, удо-
сталь на ха дзі лі ся там па рын ку: на га ма-
ні лі ся са зна ё мы мі, да не ча га пры ца ні лі ся 
і на ват на бы лі, — ста лі збі рац ца да моў... 
Ну вя до ма ж, не без гас цін цаў! А па іх 
та ды шмат хто ў за ку сач ную ха дзіў, што 
ка ля мос та це раз Бя рэ зі ну.

За зір ну лі ту ды і гэ тыя дзве ка бе ты, 
ста яць ка ля пры лаў ка і ду ма юць, што ж 
ім ку піць, што з кір ма шу ў якас ці гас цін-
ца пры вез ці? Кор жы кі дзе цям яны ўжо 
бра лі (імі, вя до ма ж, па ра ду еш, але не 
здзі віш), аба ран кі і бу лач кі — так са ма... 
А тут — па цэн ні ку ба чаць — ней кае пю рэ 
пра да ец ца. Каш туе — ка пей кі... Гу чыць 
за гад ка ва...

— Мо жа, возь мем? — ня сме ла пра па-
нуе ад на з жан чын.

— Да вай, — зга джа ец ца дру гая. — 
Але ж каб ве даць, што гэ та та кое?

— Ды неш та ж, му сіць, ядо мае? Ка лі 
тут пра да ец ца...

— А та ды — коль кі браць? Штук па 
пяць нам хо піць?

— Не, мож на і па дзе сяць, — шэп ча ў 
ад каз сяб роў ка. — Бо па кі шэ ні ж.

Тым ча сам іх чар га па ды хо дзіць.
— Што вам? — пы та ец ца ў пер шай 

дзеў ка-бу фет чы ца.
— Нам абедз вюм — пю рэ, — і за ся бе, 

і за сяб роў ку ад каз вае тая. — Па дзе-
сяць...

— За мно га не бу дзе? — на сця рож ва-
ец ца дзяў чы на.

— А ты не шка дуй! — ад бры ва юць яе 
вяс коў кі. Ды са мі са бе ду ма юць: «Му сіць 
жа неш та смач нае? І дэ фі цыт, ка лі па мно-
гу не да юць?»

Бу фет чы ца між тым на кі ра ва ла ся ў 
кух ню і хут ка вый шла ад туль з поў най 
каст ру ляй буль бы-тоў чан кі.

— Што ты нам пры нес ла? — на ват не 
за зір нуў шы ў яе абу ры лі ся жан чы ны. — 
Мы ка моў і до ма па ямо, а тут — пю рэ 
ўзяць ха це лі.

— Дык гэ та ж пю рэ і ёсць, — па тлу ма-
чы ла бу фет чы ца. — Бу дзе це браць?

— Не! — у адзін го лас вы гук ну лі жан-
чы ны і кі ну лі ся на вы хад...

Па спя ша лі ся... По тым, ужо ў да ро зе, 
удо сталь на ра га таў шы ся і ста міў шы ся, 
шчы ра па шка да ва лі, бо тое пю рэ бы ло 
б вель мі да рэ чы: мож на бы ло б доб ра 
пад сіл ка вац ца... А так...

Упер шы ню, зда ец ца, яны вяр та лі ся з 
кір ма шу і га лод ныя, і без гас цін цаў.

Ана толь Палынскі,
г. Бе ра зі но.

НА ЗАД ДА РО ГІ 
НЯ МА

Вяс ко вец Мі ко ла лю біў па чы таць га зе-
ты. «Склад на пі ша!», — ка заў сам са бе 
пра ад ных жур на ліс таў. «Пі са кі... Я не 
го рай ма гу», — ду маў пра дру гіх.

Ду маў так ду маў, а ўрэш це... сеў і на пі-
саў. Пра што? Ды пра ін ды коў: як іх да гля-
даць, як вы рас ціць — з улас на га, пры чым 
ба га та га до све ду.

Ві даць, гэ та і па спры я ла: не ўза ба ве 
яго ар ты кул з'я віў ся ў дру ку. І чын чы нам 
усё: за га ло вак звер ху, тэкст — па ся рэ дзі-
не, проз ві шча яго нае зні зу, наз ва мяс тэч-
ка так са ма... А з яго, да рэ чы, ні хто і ні ко лі 
ў га зе тах не пі саў... То чым не пад ста ва 
для го на ру?

Пер шай на гэ ту пуб лі ка цыю ад гук ну-
ла ся су сед ка.

— Мі ко ла, ты ма лай чы на, — па хва-
лі ла яна, вет рам за ля цеў шы ў ха ту, — 
склад на на пі саў — не пад ка па еш ся!.. 
Дык гэ та... Я ча го да ця бе прый шла? 
Ты ж ка ло дзеж мой ба чыў?.. Ну зу сім 
там ва да пра па ла! На пі шы ў га зе ту, га? 
Ня хай да па мо гуць.

Мі ко ла ха цеў быў ска заць, што ён не 
бя рэц ца... Але ка бе та, па клаў шы на лаў ку 
шмат са ла (трэ ба ра зу мець, для пад маз-
кі?), ужо знік ла за дзвя ры ма...

А тут і пра га на рар па ве дам лен не 
прый шло: маў ляў, на лі ча ны гро шы, трэ-
ба атры маць.

Мі ко ла, апра нуў шы най леп шы пін жак, 
на кі ра ваў ся ў го рад, лёг ка знай шоў па-
трэб ную ўста но ву і ў хут кім ча се вый шаў 
ад туль — з гра шы ма. Але ж не па спеў 
іх як след аб ма цаць, як не па да лёк за-
гу ча ла:

— Якія лю дзі!.. Мі ко ла? Ты? Тут?.. Па 
якіх та кіх спра вах?

На су страч яму, з рас кры ты мі аб дым-
ка мі, ішоў сяб рук — мес ціч, які не ка лі 
з'е хаў на ПМЖ у го рад.

Ад яго ў Мі ко лы сак рэ таў не бы ло і 
на ват быць не маг ло, вы клаў усё як ёсць: 
пра сваё жыц цё-быц цё, пра ін ды коў, пра 
ар ты кул...

— Ня ўжо на дру ка ва лі? — здзі віў ся 
зям ляк. — І гро шы за пла ці лі? А мно га?

Мі ко ла, каб пус ціць тро хі пы лу ў во чы, 
доб ра та кі пры лгаў: су му ўтрая пад вы сіў. 
За тое эфект быў, што трэ ба! Зем ля ку аж 
дух за ня ло!

— Дык гэ та ж... Гэ та грэх не аб мыць! — 
за іка ю чы ся, пра мо віў ён праз паў зу...

І ўжо по тым, за «аб мы ван нем», стаў 
спа вя дац ца, стаў жа ліц ца: маў ляў, спі ну 
гне на чу жо га дзядзь ку, пра цуе, як чор-
ны вол... А го рад жа не вёс ка: хоць бы 
хто гэ та ўба чыў, хоць бы доб рае сло ва 
ска заў!..

— Слу хай, а на пі шы пра мя не ў га зе-
ту? — па пра сіў Мі ко лу сяб рук. — Я за раз 
«бе лень кую» вазь му, усю пад на гот ную 
вы ла жу...

Мі ко ла зноўку ха цеў ад мо віц ца, ка заў, 
што з ар ты ку лам пра ін ды коў вы пад ко ва 
атры ма ла ся, але ж хто яго слу хаў?

...Праз га дзі ну-дру гую яны з цяж кас цю 
раз ві та лі ся. Мі ко ла — ужо без га на ра-
ру і част кі гро шай, якія браў з до му, — 
прый шоў на вак зал, ра зам з ін шы мі сеў 
ча каць аў то бу са. І, вя до ма ж, не моўч кі: 
хто ха цеў, рас каз ваў, ча го пры яз джаў у 
рай цэнтр, што дзе ба чыў, ку піў... Не як 
не ўпры кмет вы клаў сваё і Мі ко ла.

— Дык гэ та вы на пі са лі, як вы рошч-
ваць ін ды коў? — за хоп ле на спы та ла ся 
ад на з ма ла дзіц.

— Ага, — аў тар аж па чыр ва неў ад го-
на ру.

— А я вось в'ет нам скіх сві ней раз во-
джу, — ска заў яму ней кі дзядзь ка. — 
Па еха лі да мя не. Яшчэ і не та кі ар ты кул 
згла мэз да еш, — увесь ра ён іх раз во дзіць 
пачне!

— А я паў лі на мі за ня ўся, — да даў яшчэ 
адзін па са жыр. — Эк за тыч ныя птуш кі, 
пры го жыя. Ты б, мо жа, сфа та гра фа ваў 
мя не з імі і так са ма ў га зе ту? А я та бе 
га род уза ру.

— І пра ка ня май го мож на ў ра ён ку 
ціс нуць...

— А ў нас ка ро ва бы ла, — па чу ла ся 
з ба коў.

Нех та з бу фе та ўжо нёс паў літ ра:
— Слу хай, а да вай той га на рар яшчэ 

раз за мо чым?
— Дык я та го... Не су праць, — су меў ся 

Мі ко ла. — Праў да, гро шай ад яго ма ла 
за ста ло ся.

— Дык мы скі нем ся. Ты хі ба па ся дзі, 
за кам па нію...

Мі ко ла, вя до ма ж, па ся дзеў. Не без 
та го — тро хі вы піў, рас па вёў яшчэ раз, 
як трэ ба вы рошч ваць ін ды коў.

...Да моў вяр нуў ся ве ча рам, без руб ля, 
без пін жа ка, але шка да ваў не іх. Ду маў, 
як гэ та ра ней яму не стрэ лі ла на пі саць у 
га зе ту? Лю дзі ж, аказ ва ец ца, чы та юць, 
ці ка вяц ца — ты мі ж ін ды ка мі... І не ка му 
ён да па мог...

Каб да па маг чы са бе (мі не рал кай, ра-
со лам), за зір нуў у ха ла дзіль нік і ўба чыў 
там са ла, якое пры нес ла яго су сед ка.

Ад сту паць не бы ло ку ды: ве ча рам Мі-
ко ла сеў за но вы ар ты кул.

Анд рэй Сі да рэй ка,
м. Ка ра ва ці чы, Рэ чыц кі ра ён.

ПА ВЕР КА ЯКАС ЦІ
Не ка лі, у ча сы СССР, на асоб ных та-

ва рах ад мыс ло вая па зна ка бы ла — у вы-
гля дзе пя ці ву голь ні ка, зна ка якас ці. Для 
па куп ні коў гэ та азна ча ла ад но: уба чыў — 
бя ры, не пра га да еш. Ды і на огул — та-
ва ры та ды леп шы мі бы лі: хар чы больш 
на ту раль ны мі, ме ха ніз мы — на дзей ны мі, 
а по тым...

По тым ча сы змя ні лі ся, по тым наш 
ры нак, як ка жуць гу ма рыс ты, за па ла ні-
лі «кі тай скія та ва ры з уся го све ту». Не 
без та го — яны так са ма бы ва юць доб-
ры мі. Але ж вы твор цам гэ та ня вы гад на. 
Уя ві це — вы неш та ку пі лі і га да мі но сі це, 
но вае не куп ля е це, бо не трэ ба. Ад па вед-
на — у тых «кі тай цаў» ні я ка га та ва ра аба-
ро ту, ні я ка га пры быт ку.

Што зра біць, каб ён быў? Ды зра зу ме-
ла ж: вы пус каць тое, што рас куп ля ец ца, 
што вы гад на. Тую ж ві аг ру, на прык лад — 
каб у Еў ро пе пры рас та ла на сель ніц тва, 
каб боль ша ла па куп ні коў. Гу ма рыст ка 
Свят ла на Раж ко ва рас каз ва ла, што не як 
з іх офі са (у пад ва ле жы ло га до ма) тро-
хі «ня мец кай» ві аг ры вы цек ла. Дык што 
па ча ло ся... Му жык адзін у тую лу жы ну 
чар вя коў упус ціў па да ро зе на ры бу. Яны 
тут жа па ста лі, як цвіч кі... Дру гі муж чын ка 
з той лу жы ны ан тэ ну пра цёр на сва ім аў-
та ма бі лі — ме сяц по тым склас ці не мог. 
І трэ ці, ал ка го лік, па ва ляў шы ся ў той лу-
жы не, устаў і вы пра міў ся. Ха ця да гэ та га 
ў та кім ста не яго не ба чыў ні хто... Што, 
вя до ма ж, свед чыць аб вы со кай якас ці 
за меж на га пра дук ту!

А наш, між ін шым, не гор шы! Узяць 
тыя ж са ма зва лы, пра дук ты хар ча ван ня, 
вы ра бы з лё ну ці на ват са мую дра бя зу — 
аў та ном ныя па жар ныя апа вя шчаль ні кі. З 
імі ўжо мно гія «су ты ка лі ся», бо тыя па чы-
на лі раў ці не тое, што ад ды му, — на ват 
ад пры кмет яго. Ста рыя та ды кій ка мі па 
іх ца ля лі (бо да сто лі ж пры кру ча ны). І 
на ват, бы вае, па цэль ва лі, а яны ўсё ад но 
не сці ха лі... Бя да...

Але ж, мож на ска заць, што бя да не-
вя ліч кая. Мне тут дня мі пра са праўд ную 
рас ка за лі.

Дык вось, у ад ной до сыць са лід най 
дзяр жаў най уста но ве вы ра шы лі ўста ля-
ваць па жар ныя апа вя шчаль ні кі. А ча му 
б і не, ка лі сце ра жо на га Бог сце ра жэ і 
гро шы ёсць? Стэ ле фа на ва лі ся яны з вы-
твор ца мі, з'ез дзі лі на за вод, пры за куп цы 
пар тыі не каль кі штук пра ве ры лі: усё як 
на ле жыць — пра цу юць. Ку пі лі, пры вез лі 
та вар на «аб' ект», раз гру зі лі.

Ту ды ж, у не вя ліч кі па кой чык, на заўт ра 
з ра ні цы сыш лі ся му жы кі — па се лі дзе хто 
мог, ста лі ча каць «ад маш кі» на ўста ноў-
ку. І пры гэ тым, як во дзіц ца, за ку ры лі...

Што да лей бы ло, вы, ві даць, зда га да-
лі ся? Так-так, сіг нал «Па вет ра ная тры-
во га» ад па чы вае, бо тут у адзін го лас, 
мож на ска заць, не ма, пра ніз лі ва за вы лі, 
за пі шча лі, за раў лі... усе 500 бе лень кіх ма-
лень кіх мон стры каў!

Нех та з му жы коў кі нуў ся ад чы няць 
дзве ры, нех та — усе форт кі...

Мар на: «мон стры кі» доб ра сум лен на 
вы кон ва лі свае аба вяз кі, яны, так бы мо-
віць, апа вя шча лі! І пры му сіць іх «за ткнуц-
ца» маг ло толь кі ад но — ад клю чэн не... 
Паў ты ся чы штук... За па ка ва ных...

А між тым ва ўста но ве па ні ка: усе, хто 
быў у бу дын ку, па вы скак ва лі на ву лі цу, 
нех та вы клі каў ра та валь ні каў і на ўся кі 
вы па дак хут кую.

Тыя, вя до ма ж, пры ля це лі.
У вы ні ку агуль ны мі на ма ган ня мі, як лю-

бяць ка заць у на шым тэ ле ві за ры, уда ло ся 
нар ма лі за ваць сі ту а цыю, пры чым — «у 
рэ корд на ка рот кія тэр мі ны»! Мон стры кі 
толь кі з паў га дзін кі па раў лі, по тым — ста-
ла ці ха... Мож на ска заць, аглу шаль на ці ха: 
ні хто ні чо га не ка заў, ні хто не смя яў ся.

«Пра рва ла» тро хі паз ней. Усіх... На ват 
ра та валь ні каў. Яшчэ б — та кія «ву чэн ні» 
пра вя лі!

А га лоў нае — як пры бор чы кі ся бе па-
ка за лі? Амаль як тая ві аг ра!

...Што га во рыць аб вы со кай якас ці на-
ша га пра дук ту. Ці не так?

Соф'я Ку сян ко ва,
в. Лу чын, Ра га чоў скі ра ён.

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

dounar@zviazda.by


