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ПОП СВАЁ, 
А ЧОРТ СВАЁ

...На вак зал Ган на ледзь 

пры пля ла ся — ру кi, зда ва-

ла ся, ада рвуц ца ад не пад'-

ём ных су мак — ледзь ве 

ўсцяг ну ла iх у ва гон. «I на 

ха ле ру я столь кi пад руч нi-

каў з са бой цяг ну ла, столь кi 

адзен ня бра ла, — да ка ра ла 

са ма ся бе. — Не спат рэ бi ла-

ся ж амаль нi чо га».

Ад нак на строй быў па-

га ны не столь кi з-за су мак. 

Най бо лей дай ма ла тое, што 

яна, сту дэнт ка-за воч нi ца 

чац вёр та га кур са пе ду нi вер-

сi тэ та i амаль вы дат нi ца, з гэ-

тай, чар го вай се сii вяр та ла ся 

«з хвас том»... Зноў жа — 

праз сваю ду ра ту: за мест 

та го, каб рых та вац ца да 

апош ня га эк за ме ну цi хоць 

на пя рэ дад нi прос та па спаць, 

уда ры ла ся ў гу лi, да поз ня га 

свят ка ва ла юбi лей сяб роў кi...

Факт, што ця пер яе су-

ця ша ла хi ба ад но: ней кiя 

шэсць га дзiн у да ро зе i яна 

до ма — аб ды мае сва iх дзя-

цей, му жа, вяр та ец ца да 

пры выч ных спраў. А па куль, 

як зда ва ла ся, мож на ад па-

чыць, ха ця...

Сваё мес ца ў плац карт-

ным ва го не на су праць яе 

зай ма ла ней кая жан чы на, 

не пер шай ма ла до сцi, але з 

та кi мi жы вы мi цi каў ны мi ва-

ча ня та мi...

Толь кi гля нуў шы на iх, 

Ган на зра зу ме ла, што па-

дра маць не атры ма ец ца — 

да ста не раз мо ва мi.

I са праў ды: цяг нiк кра нуц-

ца не па спеў, як жан чы на 

за ла па та ла:

— Ба чу, ты з цяж кi мi 

сум ка мi... З ад па чын ку, вi-

даць?

— Мож на i так ска заць, — 

усмiх ну ла ся Ган на. — Амаль 

ме сяц до ма не бы ла.

— А ча му ж та ды кiс лая?

— Ды з «хвас том» вяр-

та ю ся...

— Аво еч кi! Як жа так?

— Са ма не ра зу мею... За-

гу ля ла ся...

— Вось бя да дык бя-

да! — па спа чу ва ла спа да-

рож нi ца. — А яшчэ як муж 

да зна ец ца....

— Ды ён ужо... Я па зва-

нi ла.

— Ну i як? Што ска заў?

— Ска заў — хай боль-

шай бя ды не бу дзе, а з гэ тай 

спра вiм ся.

— Што? Ён так i ска заў?! 

Во гэ та муж чы на! Гэ та — ча-

ла век!.. Не тое, што iн шыя... 

Мой да лi бог бы га ла ву ад-

кру цiў... А твой — мае ра-

цыю: ме ды цы на ця пер моц-

ная. Абы не спаз нiц ца...

— Праз ме сяц ска за лi 

пры ехаць... Толь кi пры чым 

тут ме ды цы на?

— Дык «хвост» жа — гэ та 

за лёт?

— Якi за лёт?! Сту дэнт ка 

я! Эк за мен за ва лi ла — вось 

i «хвост»... А вы што па ду ма-

лi? Як вам не со рам на?

...Жан чы не i са праў ды, 

му сiць, ня ём ка бы ло, бо за 

ўсю да ро гу яна не ска за ла 

бо лей нi сло ва.

Ана толь ПА ЛЫН СКI,

г. Бе ра зi но.

ЯК КЛI ЧУЦЬ, 
ТАК 
I АД КЛI КА ЮЦ ЦА

Апы нуц ца ў па трэб ным 

мес цы ў па трэб ны час па-

шчас цiць не кож на му. Iры-

на, мая блiз кая пры яцель ка, 

як раз з та кiх. Ну мяр куй це 

са мi: спа чат ку яна тра пi ла 

на чу жое вя сел ле i там знай-

шла са бе му жа, по тым, у 

ра дзiль нi, па дзя лi ла ся груд-

ным ма ла ком з су сед кай па 

па ла це i зай ме ла блiз кую 

сяб роў ку, а праз яе му жа — i 

но вую ра бо ту, аб якой жан-

чы ны хi ба што ма раць. За-

гi най це паль цы: по бач з 

до мам i сад ком — гэ та раз, 

з доб рай зар пла тай — два, 

па спе цы яль нас цi — тры, у 

до сыць друж ным жа но чым 

ка лек ты ве — ча ты ры...

А да лей — амаль па Ка-

рат ке вi чу: каб ра бо та мё дам 

не зда ва ла ся, за на чаль нi-

ка ў iх быў ней кi не да рэ ка... 

Рос ту ў ча ла ве ка — мет ра 

паў та ра ў пад ско ку, а фор-

су — без фi гi не да но са. 

Увесь час ста ра ўся па ка-

заць, хто тут хто: ледзь не 

кож ны дзень на ра ды збi раў, 

на га дзi ну «пя цi мi нут кi» рас-

цяг ваў, пе рад кож най з ра-

бот нiц «за да чы ста вiў» — на 

дзень, на ты дзень (як быц-

цам без гэ та га яны не ве да лi 

б, што ра бiць), а ўжо дыс-

цып лi ну тры маў — як, му-

сiць, нi хто. Быў час — спе цы-

яль ны жур нал за вёў, у якiм 

кож ны спе цы я лiст па зна чаў, 

а ка то рай га дзi не прый шоў 

на ра бо ту, ку ды ад лу чаў ся 

па служ бо вых спра вах (з 

ука зан нем ча су ад' ез ду i ча-

су пры ез ду), ку ды ад прош-

ваў ся... Ка лi, на прык лад, да 

док та ра, то па вi нен быў за-

пi саць яго проз вi шча i ну мар 

па лi клi нi кi, каб гэ та мож на 

бы ло пра ве рыць...

Ка ра цей, на чаль нi ка то га 

зва лi Фа ма i, вi даць, не да-

рэм на: не да вя раў ён сва iм 

пад на ча ле ным... А спра ба-

ва лi ка заць — не чуў.

Вось та ды з лёг кай ру кi 

ад ной гу ма рыст кi ў жур на-

ле i ста лi з'яў ляц ца за пi-

сы на кшталт: дзе вяць га-

дзiн — прый шла на ра бо ту, 

дзе вяць га дзiн пят нац цаць 

хвi лiн — пай шла ў пры-

бi раль ню, дзе вяць га дзiн 

двац цаць хвi лiн — ад туль 

вяр ну ла ся, што, вя до ма ж, 

рэ за ла во чы.

Му сiць, та му кiд кае сло-

ва «пры бi раль ня» жан чы ны 

«за сак рэ цi лi»: ста лi пi саць: 

«Пай шла да... Фа мы Пят ро-

вi ча»... «Прый шла ад Фа мы 

Пят ро вi ча»... То-бок да на-

чаль нi ка i ад на чаль нi ка?

...Як вя до ма, над кож ным 

з iх, гэ тых не вя лi кiх, ёсць на-

чаль нi кi боль шыя, якiя час 

ад ча су на вед ва юць «нi за-

выя пад раз дзя лен нi».

Вось i ў той друж ны ка лек-

тыў за вi таў «шэ фаў шэф», 

ге не раль ны ды рэк тар.

Удвух яны спа чат ку па ся-

дзе лi ў ка бi не це ў Пят ро вi ча, 

по тым прай шлi ся па тэ ры то-

рыi, па май стэр нях, за вi та лi i 

да жан чын, дзе гас па дар ха-

цеў па хва лiц ца на вя дзен нем 

па рад ку — па даў жур нал.

Госць раз гар нуў яго, уго-

лас пра чы таў коль кi верх-

нiх рад коў аб тым, хто ку ды 

ад лу чаў ся. А по тым, за ча-

пiў шы ся за шмат лi кiя «...

пай шла да Фа мы Пят ро-

вi ча — прый шла ад Фа мы 

Пят ро вi ча» спы таў:

— Слу хай, а ча го ты iх 

вы клi ка еш? Ды яшчэ раз за 

ра зам... Ты ж лю дзям пра ца-

ваць не да еш...

Фа ма па спра ба ваў быў 

пя рэ чыць, што вы клi кае зу-

сiм не час та, што гэ тыя за пi-

сы трэ ба пра ве рыць...

Аб чым яшчэ (i ўжо з во-

ка на во ка) га ва ры лi вi зi цё-

ры, жан чы ны не чу лi. Яны 

ледзь да ча ка лi ся, па куль 

за на чаль ствам за чы няц ца 

дзве ры, па куль яно тро хi 

ады дзец ца, а по тым, што 

на зы ва ец ца, пад ста лы па-

лез лi ад ро га ту...

I на заўт ра ў iх ра дасць 

бы ла, бо жур на ла, якi па-

пса ваў iм столь кi кры вi, на 

мес цы не ака за ла ся, нi я кiх 

пра ве рак i раз бо рак з-за яго 

так са ма не бы ло.

А. Ер ма люк,

г. Пiнск.

СА РО КА СА РО КУ 
БА ЧЫЦЬ 
ЗДА ЛЁ КУ

Доб рая ўсё-та кi шту-

ка — iн тэр нэт. Не ка лi мы, 

ста рыя, гань бi лi яго, по тым, 

па кры се, ста лi цi ка вiц ца ды 

асвой ваць, каб урэш це пры-

знаць, што гэ та ж прос та 

цуд! Рад ня, да пус цiм, не-

дзе за све там, за ты ся чы 

вёрст, а ты са бе ся дзiш на 

ка на пе i з ёй раз маў ля еш, 

ба чыш ся... Ды што там — 

на ват ча су не за ўва жа еш, 

на га дзiн нiк не гля дзiш — не 

ба iш ся, што гэ та ўля цiць у 

ка пе еч ку...

Да та го ж — лю бую пад-

каз ку ў iн тэр нэ це зной дзеш, 

роз ныя кры жа ван кi ды гуль-

нi для пра фi лак ты кi скле ро-

зу, анек до ты для пад няц ца 

то ну су. Ну са праў ды, неш та 

па чы та еш-па гля дзiш, па смя-

еш ся, а по тым яшчэ i аб мяр-

ку еш, бо се ры я лы ўжо не 

мод на...

Дык вось не як зай шла 

да нас су сед ка Аню та. Яна 

так са ма ўсё жыц цё ў вёс цы 

пра жы ла, нам ёсць аб чым 

па га ма нiць. Але ж тут быў 

ТiкТок ад кры ты, згле дзе ла 

Аня, як кош ка та ле рач ку 

ссоў вае са ста ла, каб тая 

раз бi ла ся, i як за ра го ча... 

Ка жа: «Мая ня вест ка вось 

так ра бi ла».

З гэ та га, як зда га да лi ся, i 

па ча ла ся чар го вая «вя сё лая 

i праў дзi вая гiс то рыя».

«Ажа нiў ся, зна чыць, мой 

сын, — рас каз ва ла Аню-

та, — пры вёз да до му ня-

вест ку — га рад скую, але ж 

лас ка вую-лас ка вую. Ну хоць 

ты да ра ны яе пры ла жы: 

кам плi мен ты ва кол рас сы-

пае, усё хва лiць, за ра бо ту 

ха па ец ца... I род ных сва iх у 

гос цi пры во зiць. Мне што, — 

я не су праць, бо каў ба са з 

вянд лiн кай у ха це ня звод-

ныя, мас ла з сы рам так са-

ма. I га род нi ны — хоць на 

гра дах, хоць у сло i ках не дзе 

ў скле пе — да гiб ло ты, як 

той ка заў... Ёсць чым лю-

дзей час та ваць.

Але ж пас ля гэ та га i по су-

ду... «Я па мыю!» — бя рэц ца 

Та неч ка. Ну i па мый, ка лi хо-

чаш... Хто ж тут бу дзе пя рэ-

чыць? Тым больш што ў сы на 

свае кло па ты (ён, дзя куй бо гу, 

сам ра бо ту ба чыць, за-

гад ваць нi чо га не трэ ба). 

У мя не так са ма — свiн нi, ка-

роў ка, га род. Ды i гас цей з 

пус ты мi сум ка мi ў го рад не 

вы пра вiш — па ла жыць неш-

та трэ ба...

Зна чыць, iдзе мая ня-

вес тач ка по суд мыць. I з 

кух нi сле дам то «дзынь», 

то «бразь»: кож ны раз 

хоць неш та ды па б'ец ца... 

Гля джу, ужо сi ро та мi, а не 

кам плек та мi ў сек цыi крыш-

таль ныя фу жэ ры ста яць 

(пер шы мi па бi лi ся са мыя 

пры го жыя — на тон кай нож-

цы). I сер вiз ста ло вы ўжо не 

сер вiз, а так — гор ка та ле-

рак (як для вя лi кай кам па-

нii дык i на стол не пры ем на 

ста вiць)...

Шка да iх, вя до ма ж, бо за 

кож ным на бо рам па мяць: не 

са ма ж iх куп ля ла — блiз кiя 

лю дзi да ры лi...

I, што крыўд на, не ска-

жаш, што ў ня вест кi ру кi 

кры выя, што яна ка лi чар ку 

лiш нюю п'е. Та ды што?

Ста ла я не як у кух нi ля 

дзвя рэй i на зi раю. Ба чу, 

гас па дынь ка мая кi лi шак 

на край ста ла па ста вi ла, 

а по тым — быц цам не зна-

рок — лок цi кам яго, на аско-

лач кi...

Азiр ну ла ся, згле дзе ла 

мя не — за чыр ва не ла ся... 

Я ж зра бi ла вы гляд, што нi-

чо га та ко га не за ўва жы ла. 

Ка жу ёй: «По суд на шчас це 

б'ец ца!»

А яна ж, вi даць, ча ка ла, 

што я яе з кух нi ад праў лю, 

не да ве ру бо лей па су дак 

мыць...

Ага, як раз: не та кая ў ця-

бе свяк роў.

Каб пе ра ка наць, я да 

на ступ на га пры ез ду як 

след пад рых та ва ла ся: 

са бра ла коль кi каст руль 

з па тэль ня мi, рас та пi ла 

плi ту, тро хi ссу ну ла кру-

гi — па тры ма ла по суд, каб 

за кап цiў ся.

А тут у вы хад ныя i гос цi 

мае. Па абе да лi, па га ва ры лi, 

а по тым я i ка жу, што та лер-

кi сён ня мыю са ма (у ня вест-

кi, ба чу, аж воч кi за блi шчэ-

лi: ура, маў ляў, да маг ла ся!). 

Я ж, «не за ўва жа ю чы», гну 

сваё: «А ты, да чуш ка, па-

чыс цi каст ру лi з па тэль ня-

мi. I гля дзi ж, спа лас нi, як 

след... Са ша та бе ва дзiч кi 

на но сiць».

...Цяж ка ва та та ды Та нi 

прый шло ся — па пра ца ва-

ла, бед ная. Але ж не мар на: 

пас ля то га жа лез на га ды 

чы гун на га по су ду шкля ны 

з яе ру чак больш нi ко лi не 

па даў. Мы з ёй па ра зу ме лi-

ся, што важ на — без нi я кiх 

сва рак».

Лю боў Чыг ры на ва,

г. Мiнск.

Руб ры ку вя дзе Ва лян цi на 

ДОЎ НАР.

АД ЯЕ Ж. Гiс то рыi (па-

вод ле слоў нi ка эпi тэ таў 

бе ла рус кай лi та ра тур най 

мо вы) бы ва юць аб сурд ныя, 

амур ныя, анек да тыч ныя, ба-

наль ныя, дзi вос ныя, iды ёц-

кiя, ка мiч ныя, кра наль ныя, 

не бы ва лыя, па ву чаль ныя, 

па цеш ныя, скан даль ныя, 

тра гi ка мiч ныя... Уся го — цi 

па ве ры це? — ка ля сот нi 

слоў!

I яшчэ ад на лiч ба (мо та-

кая ж не ве ра годная): га зе-

та «Звяз да» iх збi рае амаль 

двац цаць га доў!

Удзяч ная спра ва! А та-

му — да лу чай це ся, гэ та зна-

чыць пi шы це!

Ка лi лас ка, са зва рот ным 

ад ра сам i (па жа да на) ну ма-

рам тэ ле фо на для апе ра-

тыў най су вя зi.

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

Сту пень 
ад каз нас цi
Яна, зда ра ец ца, на шмат 
вы шэй шая, чым мы ду ма ем
П

ЕК ЛА на зям лi зда ры ла ся ў аў то рак зу сiм не да лё ка ад 

Бiб лей скiх мяс цiн. Со неч ны зя лё ны Бей рут пе ра тва-

рыў ся ў гру ду раз ва лiн. Больш за сто трыц цаць ча ла век 

за гi ну ла (i гэ та лiч ба, на пэў на, па вя лi чыц ца, бо яшчэ не 

ўсiх да ста лi з-пад за ва лаў). Больш за пяць ты сяч па ра-

не на, больш за трыс та ты сяч за ста ло ся без да ху над га-

ла вой. Зер ня ў ста лi цы Лi ва на за ста ло ся са мае боль шае 

на два тыд нi. Го рад аб' яў ле ны зо най бед ства. Вы бу хi, 

якiя пра гры ме лi ў бей руц кiм пор це ў аў то рак i якiя па чу лi 

на ват на Кiп ры, што за дзвес це со рак кi ла мет раў, па ма-

гут нас цi, як пад лi чы лi экс пер ты, скла лi дзя ся тую част ку 

атам най бом бы, што аме ры кан цы сем дзе сят пяць га доў 

таму скi ну лi на Хi ра сi му...

Ва ўсiм гэ тым жа ху i вэр ха ле, якi лi ец ца са сту жак 

на вiн, з ма нi то раў i эк ра наў, амаль губ ля ец ца (пры нам сi 

па куль што) тлу ма чэн не, ча му так маг ло зда рыц ца. Ка лi ж 

яго зна хо дзiш, слу ха еш, чы та еш i па чы на еш ана лi за-

ваць, ста но вiц ца на ват больш жу дас на i прык ра, чым 

ка лi ба чыш на ступ ствы тра ге дыi. Ну, вы на пэў на, чу лi 

гэ тую вер сiю пра амi яч ную са лет ру, якую — без ма ло га 

тры ты ся чы тон — вез лi з Гру зii ў Аф ры ку на суд не пад 

мал даў скiм сця гам i якая бы ла кан фiс ка ва ная ў Бей ру це. 

Хто i на вош та цяг нуў тыя хi мi ка ты ў Аф ры ку — угной ваць 

па лет кi або ра бiць бом бы — сён ня ўжо не так важ на. 

Бо порт у Бей ру це ўза рваў ся не з-за гэ тых лю дзей. Вi-

на ва тыя кан крэт на i аса бiс та тыя не каль кi ча ла век, якiя, 

пры ня ўшы вель мi не бяс печ ны груз ды яшчэ i ў та кiм вя лi-

кiм аб' ёме на склад, па вiн ны бы лi як мi нi мум за бяс пе чыць 

яго на леж нае за хоў ван не. Больш за ўсё ўраж вае тэр-

мiн, якi са лет ра ля жа ла на тым скла дзе — шэсць га доў! 

I спе цы я лiс ты, якiя ад каз ва лi за бяс пе ку, кож ны дзень 

пры хо дзя чы на ра бо ту, ве да лi, што зу сiм блiз ка, воб-

раз на ка жу чы, нi чым не пры кры тае, ля жыць тры ты ся чы 

тон вы бу хо ва не бяс печ на га рэ чы ва, якое мо жа раз нес цi 

ўвесь го рад. Цi не ве да лi? Цi не ха це лi ве даць? Цi ве да лi 

i не ха це лi штось цi ра бiць — маў ляў, i так «пра ка цiць»? 

Пры чы ны бяз дзе ян ня i ня пра вiль на га дзе ян ня гэ тых лю-

дзей на ўрад цi цi ка вяць тыя ты ся чы, якiя сён ня ха ва юць 

цi шу ка юць у ру i нах сва iх блiз кiх...

...Ч
А ТЫ РЫ га ды на зад, у жнiў нi 2016-га, па мiж Ка-

рэ лi ча мi i На ва ель няй зда ры ла ся ава рыя. Фу ру 

за нес ла на ўзбо чы ну да ро гi, i кi роў ца вый шаў з ма шы ны 

па гля дзець, што зда ры ла ся, i як вы ехаць на зад. Праз 

коль кi хвi лiн на гэ тым жа мес цы за нес ла яшчэ ад ну фу ру. 

I яна на хут ка сцi па той жа тра ек то рыi па пер ла на ма шы ну, 

што ўжо ста я ла. Дак лад ней, на яе 29-га до ва га кi роў цу, у 

яко га ўжо не бы ло нi ча су ад ско чыць, нi, на пэў на, шан цаў 

вы жыць... «Лёс», — скруш на ўздых не хтось цi, а хтось цi 

за па до зрыць кi роў цу дру гой ма шы ны ў ня ўваж лi вас цi цi 

на ват у не цвя ро зас цi. А вось i не! Аў та да рож ная экс пер-

ты за, якую за пы та ла след ства i якая доў жы ла ся больш 

за год, ве да е це, што вы свет лi ла? «На па крыц цё да ро гi 

пры пра вя дзен нi ра мон ту на нес лi не пры кры тую верх нiм 

сло ем ас фаль ту бi тум ную эмуль сiю. Па тэх на ло гii ўклад кi 

бi тум ную эмуль сiю на ле жа ла пра лi ваць па ад ной па ла се i 

па кi даць на су ткi для за хват кi. Ка лi эмуль сiя пра лi ва ец ца 

па ўсёй шы ры нi да ро гi, не аб ход на цал кам пе ра кры ваць 

рух на да ро зе...» Ка ра цей, вы зра зу ме лi. За лi лi да ро гу 

па ўсёй шы ры нi бi ту мам, рух не пе ра кры лi, а тут яшчэ i 

дождж, якi за па воль вае вы сы хан не бi ту му, прай шоў. Вось i 

коў за лi ся па той да ро зе шмат тон ныя ма шы ны, бы сан кi па 

лё дзе, i за но сi ла iх на ўзбо чы ну. I ўсё зво дзiц ца да ад на го 

асоб на ўзя та га да рож на га май стра, якi пры сут нi чаў пры 

пра вя дзен нi ра бот, па гля дзеў скрозь паль цы на па ру шэн-

не тэх на ло гii, «па кi нуў учас так да ро гi ў не бяс печ ным для 

ру ху ста не» i нi сло ва не ска заў пра тое, што вар та бы ло б 

за ба ра нiць ез дзiць па тым ад рэз ку, па куль вы сах не бi тум. 

Ча му ён так зра бiў? Не ве даў? Не ха цеў ве даць? Ве даў, 

але не ха цеў штось цi ра бiць — маў ляў, i так «пра ка цiць»? 

Су ду, на пэў на, гэ та бу дзе важ на. Але цi важ на гэ та як мi нi-

мум два iм, якiм гэ та эле мен тар нае ча ла ве чае раз гiль дзяй-

ства (цi абы яка васць?) зла ма ла жыц цё, — 29-га до ва му, 

якi ля жыць у ма гi ле, i 43-га до ва му, якi яго не зна рок збiў i 

тра пiў пад след ства?..

Ш
ТО агуль на га ў гэ тай на шай i зга да най вы шэй «ня-

на шай» гiс то рыi? Тое, што на зы ва юць ча ла ве чым 

фак та рам, з-за яко га, як вя до ма, ад бы ва юц ца са мыя 

страш ныя ка та стро фы. А ка лi браць не так агуль на, я б 

на зва ла гэ та сту пен ню ад каз нас цi. Кож на га аса бiс та. За 

свае дзе ян нi цi бяз дзе ян не. За тое, чым кi ру еш ся, ка лi 

неш та ро бiш, або не ро бiш, або ро бiш не так, як трэ ба (як 

трэ ба па тэх на ло гii, па ло гi цы, па ро зу ме, па сум лен нi — 

ва ры ян таў шмат). I гэ та сту пень ад каз нас цi, ад каз нас цi 

аса бiс тай, мо жа ака зац ца на шмат вы шэй шай, чым мы пра 

ся бе пры вык лi ду маць. Бо ме на вi та ад на шых аса бiс тых 

учын каў (не чы iхсь цi, а ме на вi та на шых) ад ной чы мо жа 

зля цець у кю вет чу жая ма шы на цi пе ра тва рыц ца ў ру i ны 

цэ лы го рад. На ват ка лi без аса бiс тых на ступ стваў — але 

як з гэ тым пас ля жыць?

В
Ы ду ма е це, я зноў пра вы ба ры? Не, я пра вы бар. Якi 

кож ны ро бiць сам i за якi пас ля сам i ад каз вае. Кож ны 

дзень, кож ную га дзi ну, усё жыц цё. Сту пень ад каз нас цi — 

яна ня рэд ка на шмат вы шэй шая, чым мы ду ма ем.

Але на ЛЯЎ КО ВIЧ.
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