
Ах вя ра пра грэ су
Як той ка заў: «Быў час, быў век, 

бы ла эпо ха...» Не ка лі я пра ца ваў у не-

вя ліч кай пры ват най фір ме і на ра бо ту 

ха дзіў, мож на ска заць, як на свя та, бо 

за роб кі бы лі доб рыя, а ўжо ка лек тыў... 

Ні ко лі б, ка ра цей, не ду маў, што са пса-

ваць усё мо жа адзін ча ла век, але...

На шай но вай су пра цоў ні цы бы ло 

бліз ка пад со рак. Яна за воч на скон-

чы ла по лі тэх ніч ны і за раз, па доб на, 

з ней ка га ай чын на га «та ёж на га ту-

пі ка» пры еха ла ў го рад, каб улад ка-

ваць аса біс тае жыц цё. Ва ўся кім ра зе, 

пра ца яе, мож на ска заць, не ці ка ві ла: 

На дзя прос та па-май стэр ску «пе ра кід-

ва ла» яе на ін шых, а вось хто ў чым 

па мы ліў ся, ка лі спаз ніў ся, коль кі ра зоў 

па ку рыў і з кім ча го вы піў... Ды што 

там — праз свае лу пы-аку ля ры гэ та 

ўнуч ка ба бы Ягі (як пра зва лі дзявулю 

на шы гу ма рыс ты) ба чы ла на ват тое, 

ча го ні ко лі не бы ло! І так жа ня стом-

на... да но сі ла.

У вы ні ку на шы жан чы ны ў час абе ду 

не маг лі больш пра бег чы ся па кра мах 

(не дай бог за тры мац ца ў чар зе ды на 

хві лін ку спаз ніц ца), на шы муж чы ны — 

ліш ні раз па ку рыць-па га ва рыць (на ват 

пас ля ра бо ты!)... Са ма ж да нос чы ца 

за ста ва ла ся «чыс тай і пу шыс тай», бо, 

па-пер шае, бы ла род най пля мен ні цай 

не ма лень кай га рад ской на чаль ні цы, 

па-дру гое, амаль ні чо га не ра бі ла, 

а значыць, не па мы ля ла ся, дыс цып лі-

ну так са ма не па ру ша ла...

Вы хо дзіць, што яна — доб ры спе-

цы я ліст: та кіх не зваль ня юць. Та му 

нам за ста ва ла ся хі ба ча каць, што зда-

рыц ца ней кі цуд: сы дзе, на прык лад, 

з пра цы тая цёт ка-за ступ ні ца, аль бо 

і праў да зной дзец ца ней кі ду рань — 

возь ме На дзю за муж і за вя зе да лё-

ка-да лё ка...

Вя сел ля, трэ ба ска заць, мы не пры-

ча ка лі, але ж праз ней кі час жан чы ны 

са здзіў лен нем за ўва жы лі, што на-

ша ка ля жан ка ні бы тро хі... ця жар ная. 

А да лей, як той ка заў, бо лей!

І са праў ды, не вя до ма ад ка го (мо і 

праў да не бы вае не пры го жых жан чын, 

бы вае ма ла га рэл кі?), але На дзя на ра-

дзі ла хлоп чы ка.

З той вя лі кай ра дас ці і ў ча кан ні яе 

дэ крэт на га водпуску мы скі ну лі ся ма-

ло му на дзі ця чы ва зок. А вось за жыць 

па-ра ней ша му так і не па спе лі, бо... 

го да не прай шло, як На дзея вяр ну ла-

ся на зад на ра бо ту. Ска за ла, што ёй 

са мой, на жаль, трэ ба за раб ляць са бе 

гро шы, што яна ба іц ца стра ціць... ква-

лі фі ка цыю. А да ўся го...

Тут, на ра бо чым мес цы, у ма ла дой 

ма ту лі быў ад мыс ло вы кан суль тант — 

наш Мі ка ла е віч, баць ка аж ча ты рох 

дзя цей. Ра ней ён па тэ ле фо не цярп лі-

ва ад каз ваў На дзі на ўсе пы тан ні на-

конт ку пан ня, карм лен ня і сну ма ло га, 

ця пер раз мо вы пай шлі «ўжы вую», і мы 

зноў па ве сі лі на сы.

...Зба вен не прый шло, ад куль не 

ча ка лі. Ра ні цай пер ша га кра са ві ка, 

па чуў шы чар го вую На дзі ну скар-

гу на да ра га віз ну пам пер саў, наш 

баць ка-ге рой (а па су мя шчаль ніц-

тве — ча го ўнуч ка ба бы Ягі, ві даць, 

не ве да ла — яшчэ і рэд кі пры ка ліст) 

рас ка заў, што япон цы («во дзе кем-

лі вы на род!») пры ду ма лі для ван ны 

вель мі хіт ры змеш валь нік ва ды. У ім, 

маў ляў, апроч кра ні каў з га ра чай і ха-

лод най ёсць яшчэ трэ ці — ру жо вы, з 

яко га ця чэ ва да тэм пе ра ту рай роў на 

37 гра ду саў. Пад та кую пад но сіш дзі-

ця і ўсё ліш няе з яго ўміг змы ва еш... 

Зруч на! А га лоў нае, што гэ тыя шту-

ко ві ны ўжо па сту пі лі ў про даж. Праў-

да, у ста ліч ны мар кет... Але ж хут ка 

бу дуць і тут.

Ча каць, як по тым да ве да лі ся, на ша 

ка ля жан ка не ста ла. На заўт ра ж яна 

па еха ла ў зга да ную кра му, знай шла там 

па трэб ны ад дзел і пра даў ца-кан суль тан-

та. Той, ві даць, з пер шых слоў зра зу меў, 

што ўчо ра — пер ша га кра са ві ка — гэ-

тую жан чы ну ба наль на ра зы гра лі, ад-

нак ві ду не па даў: па ка заў з дзя ся так 

роз ных бліс ку чых ца цак... Ну, а што па-

трэб най ня ма, — дык ён мо жа за пі саць 

ну мар тэ ле фо на ша ноў най па куп ні цы, і 

як толь кі ру жо выя кра ні кі ў кра ме з'я вяц-

ца, ад ра зу ж ёй па ве да міць.

...Хлоп цы, якія чу лі і ба чы лі ўсё на 

ма ні то ры ві дэа на зі ран ня, му сіць, па-

рва лі жы ва ты ад ро га ту, а не ўза ба ве 

гэ ты за піс нех та вы клаў у ін тэр нэт — 

з усі мі ад сюль на ступ ства мі.

Пры ка ліс ту, з чы ёй «па да чы» гэ та 

ад бы ло ся, вя до ма ж, пе ра па ла. Уля-

це ла, ві даць, і ра бот ні кам кра мы. Што, 

да рэ чы, не так і важ на... Важ на, што 

На дзея вяр ну ла ся ў свой дэ крэт ны 

водпуск і з'е ха ла ў вёс ку да баць коў, 

якія ні пра які ін тэр нэт та ды не чу лі.

Л. К.,

г. Грод на.

Лю біш ез дзіць, 
лю бі і са на чкі ця гаць

Дзяр жа ва і ад соч ва ла, і ад соч вае, 

вя до ма ж, мно гае, але, му сіць, не ўсё. 

Ва ўся кім ра зе, на без ліч дру ка ва най 

пра дук цыі ні я кіх стан дар таў, ві даць, 

не набярэшся. А та му асоб ныя дру-

кар ні ча сам га да мі не мя ня лі ды зайн 

(тых жа та бе ляў-ка лен да роў), што і 

па спры я ла...

Зрэш ты — па па рад ку.

То за ліш няя ма ла дая энер гія, то 

звы чай ная ду ра та час ад ча су шу кае 

вый сця ў лю бым ка лек ты ве. У на-

шым — най больш рас паў сю джа ным 

жар там ста рэй ша га су пра цоў ні ка над 

ма ла ды мі бы ло тры ві яль нае ў той час 

пе ра кід ван не пра ва доў на цы лінд рах 

ма та цык лаў. Збя рэш ся па ехаць, пры-

ла дзіш ся, пач неш за во дзіць ру ха вік, 

а ён — маў чок, ні гу-гу... Што за лі ха?.. 

Па ды ма еш во чы на вак но — там шчас-

лі вы Сяр гей ста іць... 

Пры чым кра са ваў ся ён там до сыць 

час та...

Сі ту а цыя вы ма га ла рэ ван шу.

Пад ста ва для яго пад вяр ну ла ся лёг-

ка. У на шу кан то ру з рай ад дзе ла мі лі-

цыі пры сла лі гра фік тэх агля ду служ-

бо ва га аў та транс пар ту. Ды рэк тар, як 

і трэ ба бы ло ча каць, «спус ціў» па пе-

ру не па срэд на му вы ка наў цу (то-бок 

на ша му крыў дзі це лю). А ўжо ён гля-

дзіць — то на гэ ты гра фік, то на свой 

та бель-ка лян дар, што на ста ле пад 

шклом, — і ні чо га не ра зу мее: тэх агляд 

за пла на ва ны... на ня дзе лю. «Яны там 

што — з глуз ду па з'яз джа лі? Ка го я 

збя ру? У лю дзей вы хад ны!» — абу ра-

ец ца Сяр гей. І не каб сес ці па ду маць, 

да вай ад ра зу ж зва ніць у мі лі цыю.

Да іш ні кі (а іх та ды — два ча ла ве кі 

на ра ён) спа чат ку не маг лі зра зу мець, 

ча го ад іх хо чуць і ў чым ві на ва цяць, бо 

ўсё ж пры зна ча на пра віль на — ні я кіх 

вы хад ных...

На эмо цы ях па зва ні лі на ша му на-

чаль ству: маў ляў, раз бя ры це ся, што 

за «спец» там у вас пра цуе?

Ды рэк тар спус ціў ся ў ка бі нет да 

Сяр гея. Па пра сіў:

— Па ка жы ты мне свой ка лян дар.

Хло пец ад сло ва, як той ка заў, вы-

цяг вае з-пад шкла па пе ру, а яна — 

ба чыць — скле е ная з дзвюх, пры чым 

так, што ка мар но са не пад то чыць: год 

«на шап цы», што на зы ва ец ца, бя гу чы, 

а змест — увесь... па за ле таш ні.

Аў та ры гэ та га «шэ дэў ры ка», як гэ-

та во дзіц ца, за ста лі ся не вя до мы мі. 

А вось жар таў нік — па ці шэў. Мо жа, 

ус пом ніў вя до мае: «Лю біш ез дзіць, 

лю бі і са на чкі ця гаць»?

Іван Сі ма нё нак,

г. Па ста вы.

«Ка му за ба ро на, 
а ка му і аба ро на...»

Вы лаз кі на Дняп ро з лю бі мым фо-

та апа ра там я раб лю до сыць час та, 

бо ра ка заў сё ды роз ная і, вя до ма ж, 

пры го жая...

Вось і ў той каст рыч ніц кі ра нак яшчэ 

з ага ро да (вёс ка ста іць на ўзвыш шы) 

згле дзе ла, як над ва дой уз ды ма ец ца 

ту ман. А ўжо ж гус ты, бя лют кі... Ну як 

тут не пой дзеш? Як не зды меш та кое 

ха раст во?! Тым больш, што і мес цы 

для зды мак вы бра ны. Як у ры ба коў.

Там, ку ды ад ра зу ж скі ра ва ла, доб-

ра ля шчы бя руц ца. А зна чыць, ду маю, 

і лю дзей... Як той ка заў, і пе шых, і кон-

ных, і баб чу жых. Ба я лі на пя рэ дад ні, 

што сю ды на ват з На ва зыб ка ва ры ба кі 

пры яз джа юць, на што на шы, мяс цо-

выя, вя до ма ж, ка се рац ца (бо ка му 

спа да ба ец ца, як ней кі там на бры дзень 

«твай го» ля шча з-пад но са ў ця бе вы-

цяг вае?), але ж ні хто ні ко га не пра га-

няе — па-су сед ску ло вяць, па-су сед-

ску ад па чы ва юць...

Для гэ та га на шы муж чы ны спе цы-

яль нае мес ца аб ста ля ва лі: пад вер ба-

мі, са сто лі кам, з лаў ка мі... Каб зруч на 

бы ло юш кі зва рыць з толь кі што злоў-

ле най ры бы, каб з ёю вы піць га рэ лач кі 

ці він ца. І ўжо та ды ў іх раз моў ды плё-

так... Я вы пад ко ва не як пад слу ха ла: 

ба бы — ад па чы ва юць!

Але ж і на він роз ных шмат: хто дзе 

якую ры бу пад няў, ка го рыб наг ляд 

зла віў, коль кі штра фу ўля пі лі...

Му жы кі пра гэ та га во раць, а ўжо ж 

як пры тым ма цю ка юц ца!.. Бо жац ца, 

што ўсе бра кань е ры (на ват ра зам узя-

тыя!) не ро бяць столь кі шко ды ні ры бе, 

ні ра цэ, коль кі ад на сві на фер ма на бе-

ра зе. Ад нак сві нар ні каў з іх сцё ка мі як 

быц цам па блі зу ня ма, а вось ры бак з 

сет кай — ёсць... Хоць зноў жа — па-

вод ле «гра да цыі» на шых му жы коў — 

як раз ён і пра віль ны, бо ло віць вя лі-

кую, да рос лую ры бу. А вось той, хто 

кож ны бо жы дзя нёк ста іць на бе ра зе 

з ву да мі ды ця гае з ра кі дра бя зу, якой 

яшчэ рас ці ды рас ці, — ня пра віль ны, 

на ват шкод ны...

Дык вось, зна чыць, прый шла я да 

Дняп ра і ва чам не па ве ры ла: ні ду шы 

там ня ма, быц цам і сва іх ры ба коў, і за-

ез джых у Чор нае мо ра змы ла... На бе-

ра зе толь кі слуп за стаў ся — вы шы нёй 

за два мет ры. А на ім, ба чу, шыль да: 

«Ку пан не і лоў ля ры бы за ба ро не ны!»

Аж за ра га та ла не спа дзеў кі, бо каст-

рыч нік на два рэ... Ка му за ба ра няць ку-

пан не? Мар жоў у акру зе як быц цам ня-

ма? Я так са ма без ку паль ні ка... А та му 

шы бую са бе да лей — кад ры шу каю.

...Ад вя ла на рэш це ду шач ку — на-

зды ма ла (на гэ та, дзя куй бо гу, за ба ро-

ны па куль няма), па лю ба ва ла ся яшчэ 

на Дняп ро ды на зад на свой га род па-

да ла ся.

У вёс цы ля пло та, ба чу, муж чы на 

зна ё мы ста іць. Пы та ю ся:

— Ры гор, а ча му на ры бу не ідзеш? 

Ба іш ся?

— Гэ та ча го? — на сця ро жыў ся ён.

— Дык шыль да ж, — ка жу, — на 

слу пе: «За ба ро не на...»

Муж чы на ў ро гат:

— Дык гэ та ж мы яе і па ста ві лі. Зла-

ві лі: па ра цэ плы ла... Мо жа, ве цер па-

ва ліў вы шэй па ця чэн ні, а мо жа, з ры-

ба коў хто выд раў ды пус ціў па ва дзе... 

А мы пад ня лі, ука па лі. І ты ве да еш — 

працуе. Ва ўся кім ра зе, свае — як ры-

ба чы лі, так і ры ба чаць, а вось роз ная 

на ва лач па куль не ідзе. Так што ка му 

за ба ро на, а ка му і аба ро на...

Вось та кі не па ра дак на на шым 

Дняп ры.

Я по тым у снеж ні яшчэ на здым-

ку ха дзі ла — шыль да бы ла на мес цы. 

Вяс ной яна так са ма ста я ла. Не за кон-

на... І ку ды той рыб наг ляд гля дзіць?

...На пі са ла вось, па пы та ла ся. Мо-

жа, пра чы тае і пры бя рэ?

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.
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ЛЮ ДЗІ 
І ДРЭ ВЫ
Пра вёс кі, якія ста но вяц ца 
не па доб ны мі са мі на ся бе
У нас на за гу мен ні рас це ўні каль нае дрэ ва, на якое дзі-

вяц ца ўсе пры ез джыя, — вя ліз ны рас кі дзіс ты ясень 

(ці ясе ні на — вяс ко вая га вор ка на дзя лі ла яго жа но чым най-

мен нем). На ша ясе ні на, без су мнен ня, — са мае тоў стае 

дрэ ва ў на ва кол лі. Га доў з дзе сяць на зад хлоп цы з мяс цо-

ва га прад пры ем ства спі лоў ва лі ў яе га лі ны, якія кла лі ся на 

стра ху су сед ска га хле ва, і па ме ра лі даў жы ню акруж нас ці. 

Атры ма ла ся пяць мет раў сем дзе сят сан ты мет раў! Ка ра цей, 

пя цё ра да рос лых ча ла век ка лі і аб ды муць гэ та «дрэў ца», 

дык з цяж кас цю.

Коль кі ясе ні не га доў — дак лад на не вя до ма. Ба бу ля рас-

каз ва ла, што ка лі іш ла ў 1930-м за муж на Та ма шо ву ся дзі бу, 

дрэ ва ўжо бы ло ма гут нае. Дак лад на вя до ма, толь кі, што 

яно не вы рас ла са мо, — яго па са дзіў хтось ці з ма іх пра-

пра-пра па баць ка вай лі ніі. Па са дзіў і вы га да ваў, бо ва кол 

заў сё ды бы ло во ры ва, зна чыць дрэ ва спе цы яль на бе раг лі 

і аб мі на лі ка сой і плу гам... Для май го баць кі, для нас, для 

на шых дзя цей і іх ніх дзя цей ясе ні на бы ла і сён ня за ста ец ца 

ма я ком род най ха ты. Яе рас кі дзіс тая вер ха ві на ві даць зда-

лёк, і на ват у ма лен стве доб ра ве даў, ку ды кі ра ваць, каб 

прый сці да до му... Я ця пер кож ную вяс ну з тры во гай на зі раю, 

ці па чы нае ясе ні на рас пус кац ца. Пас ля зі мы дрэ ва доў га 

ду мае, пра чы нац ца яму ці не. Па мя таю, адзін год у са мым 

кан цы мая на ім не бы ло яшчэ ні вод на га ліс точ ка. Я ста я ла 

ля яго, гла дзі ла па шур па тай ка ры і ўго лас пра сі ла ажыць, 

а са ма ледзь не пла ка ла. Бо прос та не маг ла ўя віць род ную 

ся дзі бу без гэ та га дрэ ва. Ка лі ста но віц ца асаб лі ва дрэн на 

на ду шы, я, пры яз джа ю чы да моў, аба вяз ко ва іду да ясе ні ны, 

аб ды маю, пры хі на ю ся да яе. Зда ец ца, ме на ві та яе ка ра ні 

моц на тры ма юць і мя не за род ную зям лю...

А яшчэ ў нас у два ры заў сё ды быў ця нёк ад су сед скіх ліп. 

Іх, ка за лі, па са дзіў ці то баць ка, ці то дзед гас па ды ні, 

якая са ма на ра дзі ла ся на па чат ку мі ну ла га ста год дзя. Лі па-

выя пры са ды бы лі і праз да ро гу, і да лей на су сед нім участ-

ку. Ка лі яны па чы на лі кра са ваць, ад гус то га во да ру прос та 

ста на ві ла ся млос на. А на ад ной з іх бус лы зві лі гняз до, і за 

тым, як яны га ду юць сва іх ма лых, мож на бы ло на зі раць у 

рэ жы ме рэ аль на га ча су. Лі пы ў на шай вёс цы га доў сто з ліш-

нім на зад бы лі, пэў на, вель мі мод ным дрэ вам — іх, тоў стых, 

рас кі дзіс тых, і па ву лі цы, і на ся дзі бах, бы ло ў нас шмат.

«Бы ло» — бо, ад жыў шы свой ад нос на ня доў гі век, яны 

ста лі лёг кай ах вя рай для лет ніх бур ных вят роў, пры выч ных 

у апош ні час. Па кры шы ла бу ра і ста рыя бя ро зы, і кля ні ны. 

Што не да кры шы ла — спі ла ва лі элект ры кі, бо ава рый ныя 

дрэ вы маг лі па рваць пра ва ды. За ста ло ся толь кі не каль кі 

ста рых ліп і бя роз ка ля рэч кі ды ля школь ні шча, два ма гут-

ныя ду бы не да лё ка па ву лі цы, ма ла дая ліп ка ў су сед скім 

са дзе («дач ка» тых, ста рых, су се дзі прос та яе не вы сек лі, 

а да лі рас ці) ды на ша ясе ні на. Вёс ка, якая яшчэ га доў трыц-

цаць на зад па та на ла ў за се ні дрэў, дзе ці не ка ля кож най 

ха ты ста я ла ў цянь ку ла вач ка, ця пер пя чэц ца пад сон цам, 

мок не пад даж джом, бы ча ла век без адзе жы. Ня ма ка му 

над та ся дзець на тых ла вач ках, але, каб і за ха цеў — не 

ся дзеш на сан ца пё ку. Ву лі ца ў вёс цы ўлет ку шмат люд ная 

(дый лю дзі не чу жыя ад но ад на му, хоць і дач ні кі — усе ад-

сюль ро дам) — пус тая і га ра чая. Усе пе ра мя шча юц ца па ёй 

ка рот кі мі пе ра беж ка мі, шу ка ю чы це ню ў ха це або ў два ры 

пад кус том ці яб лы няй... Вяс ко вых дрэ ваў больш ня ма. І не 

бу дзе, бо но выя ні хто не са дзіць.

І па доб ная кар ці на не толь кі на ма ёй ра дзі ме. У мно гіх вёс-

ках ста рыя дрэ вы да жы ва юць свой век, іх ла мае ці кар чуе 

ве цер або спі лоў ва юць спе цы яль ныя служ бы з мер ка ван няў 

бяс пе кі. Гэ та не бя да — так бы ло заў сё ды, бя да ме на ві та 

ў тым, што ні хто не са дзіць но вых. У га ра дах ідзе цэ лая 

кам па нія па азе ля нен ні, ла дзяц ца ак цыі, пад клю ча юц ца ак-

ты віс ты. Пад час што га до ва га тыд ня ле су ўсю ды вы са джва-

юц ца ты ся чы бя роз, ду боў, елак, со сен. Усю ды — але не ў 

не вя лі кіх вёс ках, дый, ка лі шчы ра, і ў тых жа аг ра га рад ках не 

вель мі ста ра юц ца азе ля ніц ца. Ву лі цы з пры го жы мі до мі ка мі 

з'я ві лі ся ў не ка то рых ужо га доў дзе сяць на зад, а да гэ туль 

на іх — ні цянь ка. (Пра са ды я маў чу, пла до выя дрэ вы на 

ўчаст ку са дзяць усе, але ж яны за ха тай, да та го ж усё больш 

ніз ка рос лыя.) З ця гам ча су на шы вёс кі, якія сён ня зда лёк 

вы гля да юць зя лё ны мі воб ла ка мі, пе ра тво рац ца ў неш та 

па доб нае на па се лі шча ў стэ па вай зо не з вы стаў ле ны мі на 

агляд па бу до ва мі і ніз кай рас лін нас цю ка ля іх. Бо дрэ ва са-

мо не вы рас це. Яго, ка лі на ват на се я ла ся і пра рас ло, трэ ба 

збе раг чы, да гле дзець, мо жа, і пе ра са дзіць у зруч нае мес ца. 

А вось гэ та га мы ра біць не спя ша ем ся, не ка жу чы ўжо пра 

тое, каб са мо му па са дзіць ліп ку ці бя роз ку, вы ка паў шы ў 

по лі ці пры дбаў шы ў га да валь ні ку. На вош та, ка лі на іх пас ля 

не вы рас це ні яб лык, ні слі ва — ні чо га, што мож на з'ес ці?..

СЁ ЛЕ ТА Год ма лой ра дзі мы пры све ча ны доб ра ўпа рад-

ка ван ню гэ тай са май ма лой ра дзі мы. Пра азе ля нен не 

па се лі шчаў вя дзец ца асоб ная га вор ка на са мым вы со кім 

уз роў ні. Маг чы ма, вар та да гэ тай спра вы пад клю чыц ца не 

толь кі ўла дам га ра доў і па сёл каў, але і сель са ве таў, у зо не 

ад каз нас ці якіх — не вя лі кія на се ле ныя пунк ты...

...Але ці не аса біс тая спра ва кож на га — па са дзіць дрэ ва 

на зям лі, дзе ста іць баць коў скі дом, дзе на ра дзіў ся сам, ку ды 

пры яз джа юць твае дзе ці. Хоць бы дзе ля та го, каб, ка лі яны, 

дзе ці або ўну кі-праў ну кі, рап там за хо чуць знай сці і ад чуць 

свае ка ра ні, ім бы ло да ча го пры хі нуц ца.

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.


