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ПЕЛЬ МЕ НІ 
З БЕ ЛЫ М... СНЕ ГАМ
Пас ля пер шых жа пра гля даў мас тац кай 

стуж кі «Іро нія лё су, або З лёг кай па рай!» 

у лаз ню на фі ні шы го да пай шлі мно гія, у 

тым лі ку і Мі хал Пят ро віч. З ча сам да яго 

да лу чы лі ся ста рэй шы сын Анд рэй і су-

сед па лес віч най пля цоў цы Кос ця. Ра зам 

яны па ры лі ся-мы лі ся, ра зам ад па чы ва лі і 

ду шой, і це лам. Адзі нае, у ад роз нен не ад 

ге ро яў кі но, не пі лі — на ват пі ва.

Дык вось на ка лен да ры бы ло 

31 снеж ня. Муж чы ны пры цем кам і пе хам 

вяр та лі ся з лаз ні. Ма шы ну па кі ну лі на 

ста ян цы, бо ве да лі, што блі жэй да пад'-

ез да ў гэ ты час на ўрад ці пры пар ку еш ся. 

Ды і не бяс печ на ў на ва год нюю ноч, бо 

хто-не будзь п'я ны мо жа вы ла маць ба ка -

вое люс тэр ка (як гэ та ўжо зда ра ла ся) 

аль бо па шко дзіць ку заў пе тар дай...

Да свай го два ра муж чы ны дай шлі 

моўч кі (хі ба белы снег па рып ваў пад 

іх ча ра ві ка мі). А ўжо там ма шы наль на 

зір ну лі на ўлас ныя вок ны, ба ла зе гэ та 

ніз ка — пер шы па верх.

Ад нак што гэ та — нех та пад імі поў-

зае?

Пе ра гля ну лі ся, сці шы лі ха ду.

— І што мы тут шу ка ем? — спы таў 

Кос ця, па ды шоў шы блі жэй. — Злая ма-

ча ха вы пра ві ла пад снеж ні кі збі раць?

— Не, гэ та я свай му Ва сю ха це ла па-

да ру нак зра біць, — шмы га ю чы но сам, 

пра га ва ры ла Лі за, іх су сед ка звер ху. — 

Пяль ме шак на ля пі ла з бе лы мі гры ба мі... 

А ў ма ра зіл ку, ба чу, не ле зуць — мес ца 

ня ма. Дык я на бал кон іх вы нес ла, пад нос 

на па рэ нчы па ста ві ла... Дзве ры не па спе-

ла за чы ніць: са ба ка сле дам — і пель ме ні 

мае на снег... Ця пер во збі раю.

— Да вай сю ды міс ку, а са ма ў ха ту бя-

жы, — па шка да ва лі яе муж чы ны, — а то 

змерз неш зу сім ды, крый бог, за хва рэ еш. 

Мы са мі ўсё пад бя ром і пры ня сём.

...Так бы яно і бы ло, ві даць, але жон-

цы Пят ро ві ча не ха пі ла ма я нэ зу, каб за-

пра віць са ла ту. У кра му яна ад пра ві ла 

дач ку. А тая, уба чыў шы трой ку муж чын, 

за хоп ле ных по шу кам, тут жа ўля це ла ў 

ква тэ ру і аб' яві ла:

— Ма ма, там наш та та з Анд рэ ем і 

Кос цем поў за юць ля пад' ез да. У дом 

зай сці не мо гуць.

— Во! А я ж ве да ла, што іх па хо ды 

да бром не скон чац ца! Ну за раз вы дам! — 

па абя ца ла ма ці, ха па ю чы ка чал ку і вы-

бя га ю чы з ква тэ ры...

Што бы ло да лей, мож на толь кі зда-

гад вац ца. Доб ра, што муж чы ны бы лі 

цвя ро зыя. І што доб рую спра ву ра бі лі, 

хоць і на ка рач ках.

А. Кле мя нок,

г. Смар гонь.

МА ЛА ДОСЦЬ — 
УСЁ ДУР НОСЦЬ

...Унуч ка пе рад Ка ля да мі ста ла пры-

бі раць у ха це, неш та не па трэб нае вы кід-

ваць. Гля джу, а там і пус ты фла кон чык 

ад ду хоў, і цю бі кі па ма ды. Ка жу, што 

не ка лі рэшт кі яе змеш ва лі ды ва ры лі. 

Унуч ка не ве рыць. Але ж гэ та — бы ло.

Га доў з пяць дзя сят та му вяр нуў ся з 

вой ска мой ста рэй шы брат Лё нік, і пе ра-

ме ны ў ім мы ўба чы лі ад ра зу. Да служ бы 

на ней кія ве ча рын кі ён на огул не ха дзіў, 

на дзе вак — не гля дзеў, а тут рап там 

ні вод ных тан цаў не пра пус кае. І поль кі 

вы дае та кія, што ад ной чы аж па дэ шва

ада рва ла ся.

Пры го жы ён быў ка ва лер: аку рат-

на адзя ваў ся, не ку рыў, не вы пі ваў без 

важ кай на го ды, ве даў шмат анек до таў... 

Ка ра цей, ні во дзін бе лы та нец ён ка ля 

сця ны не ста яў — хі ну лі ся мно гія дзяў-

ча ты. А сам ён вы браў ад ну — Алу, сваю 

бы лую ад на клас ні цу, бо яна і праў да за 

тры га ды яго служ бы ў строй ную кра су-

ню вы рас ла, прос та «кроў ды ма ла ко», 

пры чым ма ла ко — не з фер мы. Дзеў ка, 

дач ка ўчаст ко ва га, пра ца ва ла ў шко ле 

пі я нер ва жа тай і да Лё не вых за ля цан няў 

ста ві ла ся спа чат ку до сыць па блаж лі ва. 

Але ж, зноў не па сту піў шы на юр фак, 
змя ні ла ся, на ват у гры бы з ім ста ла ха-
дзіць. Ды і баць кі яе, па доб на, ска за лі, 
што ну яе з той ву чо бай. Хло пец не пус та-
до мак, не п'ян тос — мож на і за муж іс ці.

А та му ней кім цу доў ным ве ча рам Ала 

на мяк ну ла Лё ні ку, што ў іх пла ну юц ца 

не вя ліч кія да коп кі, і што ён мо жа сме ла 

пры хо дзіць у сва ты.

Па чуў шы гэ та, акры ле ны брат злё таў 

у дру гі ка нец вёс кі, да мо віў ся з хрос ным 

баць кам, дзядзь кам Ан то сем. Сва тан не 

пла на ва ла ся на су бо ту, а ў пят ні цу Лё ня 

зноў су стра каў ся з Алай...

Трэ ба за ўва жыць, што кас ме ты кай у 

вёс цы та ды амаль не ка рыс та лі ся — гэ-

та лі чы ла ся пры кме тай ледзь не раз бэ-

шча нас ці, ды і дзе бы ло яе ўзяць — ін-

шым дзяў ча там. А вось у Алы яна бы ла 

(не ез дзіць жа ў го рад без ма кі я жу, не 

ха дзіць жа без яго ў клуб, а тым больш — 

пе рад сва тан нем).

Ка ра цей, пад ве чар той пят ні цы яна, 

пом ню, пры пы ні ла ся ка ля на шай ха ты. 

Му сіць, ха це ла, каб мы ўсе па гля дзе лі, 

як яна вы гля дае... І бы ло на што: яр кія 

вус ны, чор ныя бро вы, ру жо выя шчо кі, 

бла кіт ныя це ні...

Не дзі ва, што Лё ня з то га спат кан ня 

прый шоў толь кі пад ра ні цу (ма ці ўжо

ўста ла ка ро ву да іць), ад ра зу ж за снуў і 

ад ра зу, мож на ска заць, пра чнуў ся. Вы піў 

сы ра дою, ска заў, што ў ро це пя чэ, быц цам 

кра пі вы на жа ваў ся. Па пра сіў кіс ла га ма-

ла ка, по тым сы ро ват кі, яб лы каў, але ўсё 

бы ло мар на: Лё ня ўвесь час пля ваў ся.

Ма ма ста ла рас пыт ваць, што ён піў 

аль бо еў? «Ні чо га, — ска заў, — толь кі... 

ца ла ваў ся».

Тым ча сам з'я віў ся дзядзь ка Ан тось, 

вя лі кі ама тар ха ляў най чар кі, і пер шае, 

што па ра іў, — спа лас нуць рот га рэл кай.

Гэ та да па маг ло, але не на доў га — па-

куль за кус ва лі. Прый шло ся на ліць яшчэ, 

а по тым яшчэ...

Ста лі ду маць, што ра біць са сва тан-

нем. Ска заць праў ду — ні хто не па ве-

рыць, бо ня вес та (дзядзь ка Ан тось мі ма 

ха ты пра хо дзіў і ба чыў) — жы вая-зда ро-

вая, ёй хоць бы хны. «Зна чыць, — гэ та 

хрос ны па ра іў, — трэ ба па ча каць: ка лі 

Ала і праў да лю біць, то пры бя жыць са-

ма, а ка лі не лю біць — дык на вош та яна 

та бе трэ ба?»

Ча ка лі яны га дзі ны са дзве. Мар на: 

ні хто не ака заў ся...

На заўт ра, доб ра ад пля ваў шы ся, Лё-

нік пай шоў па ка яц ца, але ўчаст ко вы яго 

на ват да ха ты не пад пус ціў, бо ўся вёс ка 

ўжо га ва ры ла, што жа ніх знай шоў-та кі 

ў дзеў цы за га ну. Ні хто не ве даў, якую, 

але ж язы ка мі пляс ка лі ўсе.

У вы ні ку дзён праз коль кі Ала з'е ха-

ла ў рай цэнтр, улад ка ва ла ся на ра бо ту 

ў паш парт ны стол і не ўза ба ве вый шла 

за муж за ней ка га лей тэ нан та.

Не так, як ду маў спа чат ку, склаў ся 

лёс і ў Лё ні ка. А та му і сва ёй унуч цы, і 

ўсім дзяў ча там я ка за ла і ка жу, што най-

леп шая кас ме ты ка — гэ та ма ла досць!

В. Лап цё нак,

г. Ба ра на ві чы.

КОТ І НО ВЫ ГОД
...Гэ та сён ня я ве даю, што «Сві ця зян-

ка» — ад на з трох ба лад зна ка мі та га 

бе ла рус ка-поль ска га паэ та Ада ма Міц-

ке ві ча, што яна пры све ча на во зе ру Сві-

цязь. А ў да лё кім 1968-м так на зы ва лі ся 

звы чай ныя ка ра мель кі. Та ды на вош та, 

спы та е це, пра іх неш та ка заць? Ды вось 

па слу хай це.

Іш лі апош нія дзянь кі і та го снеж ня, і 

та го ўжо вель мі да лё ка га го да. На ву-

лі цы быў доб ры ма роз і су мё ты аж да 

са мых стрэх. Пад на шай, у пры ват нас ці, 

рас ло пя цё ра дзя цей. На той час ста-

рэй ша му бра ту бы ло шас нац цаць га доў, 

ма лод ша му — во сем, а па між імі — мы, 

тры сяст ры ад на з-пад ад ной. Упя цёх 

30 снеж ня мы сха дзі лі ў шко лу на ра-

ніш нік, атры ма лі хай не вя лі кія, але ж 

па да рун кі ад Дзе да Ма ро за. (Да рэ чы, 

па пя ро выя па кун кі для іх мы ра бі лі 

са мі на ўро ках пра цы. І ўпры гож ва лі, 

хто як мог.)

У гэ ты ж дзень ма ма са ста рэй шым 

бра там звы чай на ха дзі лі па ел ку. Ля сы ў 

нас бы лі пры го жыя, пра стор ныя. Дрэў цы 

ўсе — як на ма люн ках: ад но ха ра шэй за 

дру гое. Та му і бе га лі яны ад ел кі да ел кі — 

вы бі ра лі най пры га жэй шую.

Але ж вось на рэш це на ша красуня 

до ма. Ра ні цай брат аб сек ніж нія га лін кі 

і па ста віў яе ў вяд ро з пяс ком. Аб рэ за-

ныя лап кі па клаў у сен цах і ка ля па ро га 

ў за ле. Во дар ста яў — не на ды хац ца! 

Ха це ла ся як най хут чэй па вы цяг ваць ды 

па раз веш ваць цац кі. Іх у нас ма ла бы-

ло: вя лі кая «за ла тая» шыш ка, га дзін нік і 

пяць чыр во ных ша роў, якія наш та тач ка 

пры вёз з Эс то ніі. Сло вам, мес ца на га-

лін ках за ста ва ла ся шмат, і яго мы «за-

паў ня лі» ка мяч ка мі ва ты, пры го жы мі 

сня жын ка мі, якія на ша ма ма вы ра за ла 

са школь ных сшыт каў, раз веш ва лі са-

ма роб ныя па пя ро выя гір лян ды-лан цуж-

кі, а ў той год — яшчэ і трыс та гра маў 

цу ке рак. Яны бы лі за гор ну ты ў цём на-

бла кіт ныя па пер кі, па ся рэ дзі не якіх, на 

за ла той па лос цы з фоль гі, бы ло над пі-

са на «Сві ця зян ка».

Так-так — вы зда га да лі ся — цу кер кі 

бы лі вель мі па доб ныя на цац кі. На ні тач-

ках мы па ве сі лі іх на ёл ку, і яна ста ла 

прос та ка зач най! Ме ся чык поў няй свя ціў 

у вок ны (яны бы лі аздоб ле ны ка рот кі мі 

фі ран ка мі з на крух ма ле най мар лі), ёл ка 

зі ха це ла...

Мы, шчас лі выя, па лег лі спаць не дзе 

пас ля 12. А га дзі ны ў дзве ўжо пра чну лі-

ся ад моц на га гру ка ту: на ша ёл ка, на ша 

пры га жу ня... ля жа ла на пад ло зе.

Што ад бы ло ся, ча му? Дрэн на па ста-

ві лі?

За спра ву ўзя лі ся яшчэ раз і зра-

бі лі ўсё як на ле жыць, ад нак праз га-

дзі ну-дру гую мы зноў пра чну лі ся ад 

гру ка ту...

Пры чы ну па дзен ня ёл кі мы знай шлі 

ў на ступ ны ве чар. За ўва жы лі, што на-

шай пры га жу няй лю бу ец ца яшчэ і кот. 

Спа чат ку — на ад лег лас ці, по тым па ды-

хо дзіць блі жэй, са дзіц ца, кра нае лап кай 

га лін ку. Цу кер кі, ну вя до ма ж, па чы на-

юць ру хац ца і яшчэ больш блі шчэць. 

Кот ска ча вы шэй, каб зла віць іх і... Ёл ка 

па дае.

Вось та кія бы лі пры го ды са «Сві ця-

зян кай». Зла чын ца ў іх вы ні ку, вя до ма ж, 

не па цяр пеў. Цу кер кі мы по тым з'е лі. 

І пра той Но вы год, на пэў на, за бы лі ся б, 

ка лі б не кот.

Н. Сі ма на ва,

Чэр вень скі ра ён.

Руб ры ку вя дзе 

Ва лян ці на ДОЎ НАР.

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

Пра лю дзей. Пра лю дзей. 
На ва год няя быльНа ва год няя быль
Як па езд ка ў марш рут цы 
мо жа вяр нуць ве ру ў доб рае

Н
А пры пын ку на ўскра і не Ба ра на віч мін скую 

марш рут ку ў пер шы дзень но ва га го да ча ка ла 

ча ла век шэсць. Што яна з вак за ла прый дзе амаль 

за поў не ная — ні хто не су мня ваў ся: на заўт ра пра-

цоў ны дзень, ехаць шмат ка му трэ ба. На ста рэнь кай 

ін ша мар цы да пры пын ку пад' ехаў па жы лы дзядзь ка, 

вы са дзіў ма ла дую па ру — па ўсім ві даць, дач ку і зя-

ця. З імі быў чор ны даў га но гі са ба ка, пэў на, ся мей ны 

лю бім чык — з аб са лют на шчас лі вай мор дай ві ляў 

хвас том, ска каў па мок рым сне зе, спра ба ваў ліз нуць 

у гас па ды ні то ру ку, то твар, ра дас на аб нюх ваў усіх 

пры сут ных на пры пын ку. Усе ўсмі ха лі ся: Но вы год 

усё-такі, дый са бач ка бяс крыўд ны, чыс цень кі... 

Па куль не вы свет лі ла ся, што са бач ка не пра во дзіць 

мін скіх гас цей, а сам едзе ў марш рут цы на пра вах 

па са жы ра.

Вось тут і па ча ло ся. У мік ра аў то бу се, які па ды-

шоў у пры зна ча ны час, мес цаў ха па ла ўсім — яны 

рэ зер ву юц ца за га дзя, асо ба па са жы ра на ўва хо дзе 

ідэн ты фі ку ец ца кі роў цам па іме ні і ну ма ры тэ ле фо-

на. Зда ва ла ся б, хва ля вац ца ня ма ча го. Але ж, са мі 

ве да е це, хо чац ца сес ці, дзе зруч ней. Тым больш два 

мес цы спе ра ду за спі най ша фё ра бы лі сва бод ныя. 

Усе, хто са дзіў ся на пры пын ку, на цэ лі лі ся ме на ві та 

на іх. Але кі роў ца пер шых, хто зай шоў, па пра сіў іх 

не зай маць, па кі нуць для па са жы раў з са ба кам (яны 

пра пус ці лі ўсіх пе рад са бой і цярп лі ва ча ка лі, па куль

улад ку юц ца ін шыя, каб не ства раць ня зруч нас цяў). 

І мы — трэ ба дык трэ ба — па су ну лі ся да лей, на зад нія

ся дзен ні, якія, ка неш не, не та кія зруч ныя, але ж ехаць 

уся го ней кія паў та ры га дзі ны.

П
РАЎ ДА, мер ка ва лі так не ўсе. Ма ла дая дзяў чы-

на, ні бы не чу ю чы прось бы кі роў цы, ус пер ла ся 

на пя рэд няе ся дзен не. Пры чым зра бі ла гэ та дэ ман-

стра тыў на і на ўсе прось бы прай сці да лей у са лон 

гру ба ад каз ва ла: «Дзе за ха це ла, там і се ла, і ні ку ды 

пе ра хо дзіць не бу ду. І по бач са мной са ба ка на ват 

у на морд ні ку не па е дзе, я іх цяр пець не ма гу, гэ тых 

псін». Кі роў ца неш та да во дзіў ёй пра тое, што пра ві лы 

пе ра во зак не па ру ша юц ца, але дзеў ка ся дзе ла, як 

ка па, за ка пы ліў шы гу бу і дэ ман стра тыў на гле дзя чы ў 

акно. Па ра з са ба кам за ста ва ла ся на ву лі цы. Ас тат нія 

пры га лом ша на за ўсім на зі ра лі. «На хаб ства — дру гое 

шчас це», — ці хень ка ўздых нуў хтось ці.

«Лю дзі, ды што ж мы, не лю дзі! — вы дых ну ла 

ма ла дая да гле джа ная жан чы на. — Дзяў чы на, у вас 

сум лен не ёсць? Ня ўжо так цяж ка пе ра сес ці на ін шае 

мес ца?» — «Не бу ду!» — як дзя цел, дзяўб ла яна сваё. 

«Мо жа, ёй бла га ста но віц ца ў да ро зе, та му яна спе ра-

 ду се ла?» — спа гад лі ва спы таў ся дзядзь ка з вя лі кай 

ва лі зкай на ка ле нях. «Ні чо га мне не бла га. Прос та я 

гэ та мес ца за ня ла, а са бак цяр пець не ма гу. І ні ку ды 

не сы ду. Спра ва прын цы пу», — ад рэ за ла дзеў ка і 

зноў ад вяр ну ла ся да акна.

У марш рут цы ўсчаў ся вэр хал. Хтось ці па пра каў 

дзяў чы ну ў ад сут нас ці спа гад лі вас ці і сум лен-

ня, хтось ці абу раў ся, што марш рут ка ні як не па е дзе, 

хтось ці пра па ноў ваў па са дзіць са ба ку ў ба гаж нае 

ад дзя лен не, аў та рка гэ тых рад коў пра па на ва ла сес-

ці по бач з са ба кам, ка лі ўпар тая па са жыр ка так яго 

ба іц ца. Кі роў ца неш та тлу ма чыў, па чы наў нер ва вац-

ца, ма ла дыя гас па да ры са ба кі цярп лі ва маў ча лі на 

ву лі цы, са ма жы вёл ка за зі ра ла ім у во чы, не ра зу-

ме ю чы, пэў на, што ўвесь гар мі дар з-за яе. На рэш-

це пе ра та са ва лі ся, па мя ня лі ся мес ца мі, ця га ю чы за 

са бой рэ чы, вы зва лі лі два ся дзен ні не спе ра ду, але 

ра зам, на якія і ўлад ка ва лі ся ма ла дыя, па са дзіў шы 

па між са бой га да ван ца, які за ўсю да ро гу пас ля не 

вы даў на ват шо ра ху. Пе ра мя шчэн не не па кі ну ла раў-

на душ ным ні ко га — нех та пе ра са джваў ся, нех та са-

сту паў, хтось ці па соў ваў ся, хтось ці ра іў, ку ды лац вей 

па ста віць сум ку. І ўсё ўжо бы ло не на пру жа на, на ват 

ве се ла: Но вы год усё-такі. Толь кі дзеў ка на пер шым 

ся дзен ні ся дзе ла як ска ла.

Еха лі (акра мя на шай не за да во ле най спа да рож ні-

цы) так са ма ве се ла — раз маў ля лі, жар та ва лі ад но з 

ад ным — вы ра шэн не агуль най праб ле мы рас ша вя лі-

ла і пры му сі ла зняць на вуш ні кі, ада рвац ца ад эк ра на 

смарт фо на, за ці каў ле на па гля дзець на лю дзей ва кол. 

Праз га дзі ну ўсе ве да лі, што са бач ку за вуць Лор дам,

што дзядзь ка з ва лі зкай едзе він ша ваць у ста лі цу ўну каў,

якіх у яго «аж но шэсць», што жан чы на, якая абу ра ла ся, 

ча му не едзем, спаз ня ец ца на дзя жур ства — яна пра-

цуе са ні тар кай у баль ні цы. Шчы ра — та кой ха ро шай, 

цёп лай па езд кі ў ма ім ванд роў ным жыц ці даў но не бы-

ло. Мо жа, та му, што быў пер шы дзень Но ва га го да?

У Мін ску, вый шаў шы з марш рут кі, злос ная дзеў-

ка па сліз ну ла ся і ўжо га то ва бы ла браз нуц ца 

ў бруд ную снеж ную ка шу. Яе зза ду, не даў шы ўпа сці, 

пад ха піў... гас па дар Лор да. «З Но вым го дам!» — ве се-

ла ска заў ёй. А Лорд злаў чыў ся і ліз нуў яе ў нос...

Та кая вось не пры ду ма ная на ва год няя каз ка ў пер-

шы дзень 2019-га зда ры ла ся. Зна чыць, усё ў нас з 

ва мі, лю дзі, бу дзе доб ра.

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.

Ад яе ж. Сё ле та гэ та — пер шая пад бор ка вя сё лых і праў дзі вых гіс то рый з жыц ця 

чы та чоў «Звяз ды», а зна чыць, са мы час па ве да міць, што ў га зе це яны дру ку юц ца 

з па чат ку... ста год дзя, апош нім ча сам — па пят ні цах і ў рам ках кон кур су на най-

леп шую. Вы зна чае іх не вя ліч кае рэ дак цый нае жу ры ў скла дзе пер ша га на мес ні ка 

га лоў на га рэ дак та ра спа да ры ні На тал лі Кар пен кі, спе цы яль на га ка рэс пан-

дэн та Ве ра ні кі Ка ню ты і вя ду чай руб ры кі Ва лян ці ны Доў нар. Што пры гэ тым 

(у пер шую чар гу!) уліч ва юц ца мер ка ван ні вя лі ка га чы тац ка га жу ры, сябрам яко-

га мо жа стаць любы ах вот ны. І спат рэ біц ца для гэ та га зу сім ня шмат: ця гам го да 

ўваж лі ва чы таць усе пад бор кі, ацэнь ваць кож ную гіс то рыю (плю сам-мі ну сам, трой-

кай-пя цёр кай-дзя вят кай, пту шач кай...) з тым каб на фі ні шы го да пе ра чы таць усё 

(аль бо най леп шае), склас ці сваю дзя сят ку (з па зна кай да ты пуб лі ка цыі, аў та ра і 

за га лоў ка) і да слаць у рэ дак цыю. А ўжо тут...

Тут і за раз ідзе кар пат лі вая пра ца: вы зна ча юц ца пе ра мож цы 2018 го да...

Да слаць свае мер ка ван ні па куль не поз на. А ўжо гіс то рыі — дык сам Бог за га-

даў, бо свет за ха ваў ся та му, што смя яў ся... І ду маў.

Пі шы це!


