
«Брусок спявае ціхую малітву,
Ды зрэдку іскру кіне над сабой —
Пакуль нажы не зазвіняць у бітве
І шаблі горда не ўзнясуцца ў бой.

Няма ў яго ні вастрыя, ні джала,
Патрэбен ён хіба сярпам крывым,

Пакуль у похвах спяць усе кінжалы,
Усе нажы наточаныя ім.

І на папрок, чаму не йдзе ён біцца
Чаму ён не падобен да мяча,

Ён сціпла спіць у нейкай там брусніцы,
Пакуль тупіцца сталі прыйдзе час.

Але ж, узяты ў баі няроўным,
Палонны нож — як спынены парыў —

Хіба сказаў даспехам у катоўні,
Які брусок і дзе яго вастрыў?...»

Уладзімір Караткевіч «Паэт»



У кніжцы апавяданняў кнігі «Маўчы і будзь хітрым»
падзеі ахопліваюць перыяд з 90-х гадоў, калі на змену
калектыўнай свядомасьці ў грамадства ідуць ідэі ўласнага
ўзбагачэння, уласнай якасьці жыцця, разбураюцца
папярэднія алгарытмы існавання. 

Па словах Юрыя Лотмана, функцыя і значэнне
мастацтва ў тым, што яно стварае паралельны свет, у якім
можна перайграць тыя падзеі, вярнуцца ў тыя часавыя
кропкі, чаго рэчаіснасьць не дазваляе зрабіць. Рэчаіснасьць
мае характар лінейнасці. Сучаснасьць кожную секунду
імкнецца ў будучае. Тое, што адбылося, тут жа пераходзіць
у мінулае, яго ўжо не змяніць, не перайграць. 

Аўтар кніжкі падвяргае аналізу мінулае, мяняе пункты
гледжання на мінулае і прапануе новыя адказы сваім героям
на пытанні, што ставіць перад ім сучаснасьць. Такім чынам
ён пераіначвае як будычыню, так і мінулае. Тое, што мае
адбыцца, можна змяніць і пераіграць!

Пісьменнік імкнецца пратаптаць сцежку, дарогу, шлях
у свядомасьці тутэйшых людзей аб тым, як у жыцці
трымацца годна, мужна, быць прафесіяналам, моцным,
разумным, пражыць плённае жыццё. У шмат якіх
апавяданнях аўтар паказвае людзей, якія шукаюць і
знаходзяць гэты шлях.

У сваім інтэрв'ю часопісу «Гоман» Кастусь Травень
казаў, што з 20 год ён марыў стаць пісьменнікам, але,
абрынуўшыся ў акіян жыцця, ён толькі ў 50 год прымусіў
сябе сесьці за стол, каб падзяліцца з грамадствам сваім



жыццёвым досведам. Гэта не бурчанне сталага чалавека, а
крык душы чалавека, які шчыра дзеліцца набытым
досведам. Ягоныя героі, якіх ён любіць — звычайныя людзі,
часцяком аўтсайдэры. Жыццё мае бясконцую колькасьць
шанцаў, сцежак і дарог, але якімі б шляхамі чалавек не
ішоў, атрымліваецца, што ён прайшоў адну-адзіную
дарогу, якую сам і выбраў. Бо выбіраць прыходзіцца
чалавеку штодзень. Увесь час чалавек выбірае, але гэты
выбар заўсёды залежыць ад здароў’я, звычак, ведаў,
умення, прафесіяналізму, густу, духоўнасьці, сумлення,
выхавання, сяброў, асяроддзя, выпадковасцяў і шмат чаго
іншага...



Таварыш Маўзер

«Палеглым за Айчыну.
Тым, чыё жыццё не прайшло марна».

І

Незвычайнае здарэнне адбылося ў адным з
універсітэтаў сталіцы. Сам міністр асветы раніцой у
панядзелак тэрмінова выклікаў свайго першага намесніка
Мардзюховіча Сымона Апанасавіча і самым падрабязным
чынам цэлую гадзіну тлумачыў яму пытанні, на якія трэба
звярнуць самую пільную ўвагу пры разглядзе скаргі
ветэранаў вайны. 

  — ...Акрамя таго, мякка папярэдзь рэктарат, а мы
паглядзім, як яны варушыцца будуць. Час дармаедаў і
імітатараў прайшоў. У нас на іх процьма скаргаў. А тут
гэты новы выпадак... Разбярыся, Сымон Апанасавіч, і хутка
праінфармуй мяне. Зняўшы акуляры, міністр стомлена
пацёр пераноссе і дадаў: — З Савета Бяспекі ў любы момант
могуць запатрабаваць матэрыялы справы, — потым,
скіраваўшы ўчэпісты і ўдумлівы позірк на мажнога, з
пасівелымі скронямі і буйным тварам Сымона Апанасавіча,
сцішана зазначыў: — Дарэчы, будзь гатовы замяніць
рэктара на ягонай пасадзе.

На словы, выказаныя міністрам, Мардзюховіч чуць не



адказаў: «Усегда гатоў!». Апошнім часам ён настойліва
прасіўся ў міністра на самастойную працу ў які-небудзь
сталічны універсітэт. Да пенсіі яму яшчэ заставалася пяць
гадоў, і Сымон Апанасавіч нечакана з тугой адчуў, што
акрамя першых гадоў, адпрацаваных у школе, астатні час —
што ён прасоўгаўся ў бюракратычным рэчышчы аблана і
саўміна — не даў сапраўднага плёну. Хацелася напрыканцы
зрабіць тое, чаму некалі вучылі: пасеяць вечнае, разумнае,
добрае. Узгадаваць новае пакаленне адукаваных і разумных
патрыётаў Айчыны.

Намеснік цяжка крочыў па калідоры ад міністра ў свой
габінет, з нейкай амаль слязьлівай і нечакана глыбокай
чуллівасцю ўспамінаючы свае ўзьнёслыя першыя дні і
месяцы вясковага настаўніцтва...

Мардзюховіч на працягу некалькіх дзён хутка і
прыдзірліва вывучаў матэрыялы скаргі і, нарэшце,
патэлефанаваў рэктару універсітэта, дамаўляючыся аб
тэрміновай сустрэчы.

Рэктар Сцяпан Ахмедавіч П’янкоў — стрункі, апрануты
ў сталёва-сіні строй пры блакітна-фіялетавым гальштуку, з
бездакорным праборам цёмных густых валасоў, сустрэў
намесніка на ўваходзе ва універсітэт. Абодва добра ведалі
адзін аднаго, не раз сустракаліся на паседжаннях і
семінарах, некалькі разоў удзельнічалі ў розных раўтах,
калісьці сядзелі і за чаркай. Таму, прывітаўшыся і
паціснуўшы рукі, яны хутка прайшлі ў будынак. У
вестыбюлі, як бывае заўсёды паміж зменамі, кучкавалася
універсітэцкая моладзь.



— Зірніце, Сымон Апанасавіч, вунь двое на прыступках
стаяць, — Сцяпан Ахмедавіч незадаволена і нават варожа
хітнуў галавой на файна апранутых, у крэмавых кашулях
пры гальштуках і ў адпрасаваных цёмных штанах,
маладзёнаў, што, стоячы на прыступках, з вясёлым
выглядам паглядалі па баках.

— Гэта якраз тыя, на каго ў спецслужбаў ёсць сур’ёзныя
падставы меркаваць пра іх удзел у ідэалагічнай дыверсіі.
Адзін, той, што прысадзісты і вёрткі, — гэта «таварыш
Маўзер», другі, стромкі і больш лагодны — Алесь
Паддубскі, пяцікурснік, магчымы аспірант кафедры
гісторыі. Прафесар Пятакоў яму адзіную «тройку» за пяць
гадоў вучобы ўпаяў. Абодва ярыя нацы.

Намеснік міністра прыпыніўся, паглядаючы на
маладзёнаў, на юнацтва, што буяла і віравала ў вестыбюлі.
Сымон Апанасавіч, у адрозненне ад рэктара, углядаўся
зычліва і ўважліва — як той Чэрчыль некалі ў савецкіх
салдатаў ганаровай варты — ва ўзнёслыя свежыя твары
студэнтаў. Абодва навучэнцы мелі ясны і спакойны выгляд
шчырых людзей, адрозна ад самога рэктара, хцівага і
вілаводнага.

Мардзюховіч нічога не адказаў рэктару, хоць ягоныя
словы яму чамусьці не спадабаліся. «Дзіўная мянушка ў
таго нізенькага», — падумаў намеснік міністра, і абодва
рушылі на чацвёрты паверх да габінета рэктара.



ІІ

Упершыню ў поле зроку спецслужбаў студэнт Зміцер
Кулеш трапіў у час святкавання Першага Траўня, калі,
узбіўшыся на святочнае падмосце ў парку імя Янкі Купалы,
ён пачаў чытаць вершы. Як палымяны пралетарскі
рэвалюцыянер-марксіст, ён грымеў з падмосцяў:

— Хто там крочыць правай? Левай! Левай! Левай! Ваша
слова, Таварыш Маўзер-р-рр! — апошнія словы юнак прамовіў
з сталёвай моцай у голасе і нават — як падалося некаторым
слухачам — з нейкім злавесным падтэкстам.

Трэба сказаць, што ў тым бягучым гістарычным часе
жыццёвы перыяд ідэалагічна быў не акрэслены. Суседняя
братняя дзяржава толькі пераводзіла дых ад пераможнай
буржуазнай рэвалюцыі, у суседзяў наўзамен гаваркіх
«партайгеноссе» прыйшлі выбойныя «ельцынойды». Шмат
хто з грамадзянаў — дасведчаных у гісторыі — трымаліся
рахмана, цярпліва чакалі заканчэння сучаснага нэпа і
пачатку чарговага хапуна.

Толькі Зміцер злез з падмосцяў, як у той жа момант да
яго падышлі людзі ў цывільным з кампетэнтных ворганаў і,
паказаўшы свае пасведчанні, жвава падхапілі яго пад рукі
ды павялі ў пастарунак. У пастарунку пры напісанні
пратакола высветлілася, што студэнт першага курса
педуніверсітэта чытаў верш Уладзіміра Маякоўскага «Левы
марш». Спачатку яму не паверылі.

— Ты нас ужо зусім за цёмных не трымай, — сказаў



яшчэ зусім не стары старшы лейтэнант і, падумаўшы,
дадаў: — Маякоўскі быў расійскі паэт і складаў вершы,
натуральна, на рускай мове. Нават пляц ёсць Маякоўскага ў
Маскве.

— То ж у перакладзе, — разгублена патлумачыў
Зміцер міліцыянтам. Ён быў збянтэжаны, бо аніяк не чакаў
непрыемнасцяў ад чытання вершаў. Адзін з афіцэраў, каб
паставіць усе кропкі над «і» і не наблытаць у пратаколе,
патэлефанаваў дадому жонцы. Ягоная жонка Ніна
працавала ў школе настаўніцай літаратуры. Лейтэнант
прадыктаваў ёй словы верша: «Левай, левай, левай. Ваша
слова, таварыш Маўзер». Потым, прыклаўшы слухаўку да
вуха, уважліва выслухаў. Твар яго скрывіўся, стаў кіслым, ён
нешта незадаволена мармытнуў у адказ і, паклаўшы
слухаўку, посна пацвердзіў: — Так, верш Маякоўскага.

Змітра адпусцілі, але на ўсялякі выпадак узялі пад
нагляд і таемна прыставілі да яго наглядчыцу, навучэнку
старэйшага курса універсітэта Рыту Сінчанку — прыемную
дзяўчыну, разумную, шуструю і прагматычную. Маладзён
хутка прайшоў з ёю «курс маладога байца». Рыта
прыватызавала ягоныя лішкі энергіі, што спачатку
спрабавалі сублімаваць у творчасць і рэвалюцыйную
патэтыку, скіраваўшы гэную ўвішнасць на сексаванне і
навучанне.

— Ты, Зміцер, не будзь дурнем, а карыстайся жыццём,
пакуль малады, — казала яна падчас праходжання «курсу
маладога байца»...

З ёй, гэтай юрвабнай і вясёлай каханкай, Зміцер



спазнаў свой першы неадшаляваны дзікунскі юр. Іншы раз,
назіраючы ідэалізм маладзёна, Рыта ўдакладняла свае
жыццёвыя назіранні трапнымі і жорсткімі цверджаннямі.

— ...Гэта паміж «адукаванымі» і «пралетарамі» амаль
няма ніякай канкурэнцыі. А між адукаванымі кабялямі і
дыпламаванымі сучкамі змаганне ідзе самае што ні ёсць
сур’ёзнае, — тутака яна зрабіла невялікую прамаўчанку,
задумліва пазіраючы ў бліжэйшую будучыню, твар яе
набыў журботны, непрыгожы выраз, на імгненне здалося,
што яна зараз заплача. Потым, перавёўшы позірк на Змітра,
які ў гэты момант заліваў кіпень у філіжанкі з
распушчальнай кавай, яна з скрухай закончыла думку: —
...барацьба за пасады... За прыгожых баб... За сінекуры.... За
месца ў жыцці.

Выхаваны ў асяродку савецкіх людзей, дзе валадарыла
свядомасць пэўнасці і лагоднасці, Кулеш доўга не мог
вызваліцца ад сваёй местачковасці. Тую прагматычную
канкрэтыку існавання, на якую іншыя патрацілі ўсю
маладосць, ён, дзякуючы Рыце, угледзеў і засвоіў за год.
Астатнія гады навучання Зміцер потым успамінаў Сінчанку
як падарунак лёсу.

Між тым, нягледзячы на ягоныя памяркоўныя
паводзіны, пасля таго недарэчнага здарэння да Змітра
прыліпла мянушка «Таварыш Маўзер».



ІІІ

Жыў ён у гуртажытку па вуліцы Гарматнай, у пакоі з
студэнтамі другога курса Міхасём і Стахам, а таксама
Алесем Паддубскім, рослым дзецюком з Ліпнішак Івейскага
раёна, які вучыўся на пятым курсе гістфака.

Неяк суботнім вечарам Міхась і Стах прыйшлі з
футбола мокрыя, стомленыя і расчараваныя: іхная каманда
«ВКЛ» прайграла «Пагоні».

Зміцер якраз перачытваў зробленыя за тыдзень
занатоўкі разумовых напрацовак. Робячы падлік пражытых з
сэнсам гадзін за дзень, ён заўважыў, што час прасаваўся ці
марнаваўся ў залежнасці ад падзей і мноства нейкіх
незразумелых абставін. Цяперака ён вывучаў гэтыя
неасэнсаваныя стасункі.

Ён адклаў агульны сшытак убок і, насцярожана
пазіраючы на хлопцаў, некалькі хвілін слухаў іхныя
гняўлівыя філіпікі, потым удумліва запытаў: — Якая вам
карысць, што нехта там загнаў ва ўмоўную прастору,
абмежаваную двума слупамі і бэлькай, так званы гол. Што
вы асабіста будзеце ад гэтага мець? Вы марнуеце ўнікальны
час уласнага юнацкага жыцця! Супержыцця!

— Гэта ўжо голас не хлопчыка, — здзіўлена прамовіў
Паддубскі, зірнуўшы на Змітра. — Маладосць —

супержыццё! Ma olej w glowie1. Паддубскі быў самым
выбітным і сыстэмным сярод навучэнцаў. Падымаўся Алесь
а сёмай гадзіне раніцы, трымаўся ўласных дзеяводаў, ніколі



не сердаваў на маладзёнаў і, самае галоўнае, не строіў
кепікаў, іншы раз цярпліва тлумачыў сучасныя складанасці
існавання. Акрамя вучобы і палкай увагі да сталых кабет, ён
больш не марнаваў часу на другасныя захапленні.

У гэты вечар ён упершыню звярнуў увагу на асобу
Змітра.

Аднойчы восеньскім вечарам Зміцер упарта ўчытваўся
ў гістарычныя першакрыніцы ў пошуках праўды мінулых
стагоддзяў. Нарэшце, стомлена адарваўшыся ад кніжак
Ермаловіча і Карамзіна — ён перачытваў гістарычныя
падзеі ў выкладанні розных навукоўцаў, — каб папіць
гарбаты, неяк задумліва зазначыў у пакаёваю прастору: —
Ніхто ж ні халеры не ведае: што было, як было і чаму было.
Палякі пішуць сваё, жамойты тлумачаць па-іншаму,
маскоўцы ім падпяваюць. А якія дзеі былі на самай справе?

Гэта быў ягоны момант ісціны, юнак заўважыў
супярэчнасць паміж гістарычнымі версіямі і абазначыў
словам, быццам паставіў тычку.

Паддубскі, выціраючы стрыжаную галаву пасля толькі
што прынятага душу, уважліва зірнуў на яго і напаўголасу
важка прамовіў: — Някепска. Пачатак другога курса — і ўжо
ўласная думка. А наконт дзей, то дзея — гэта соль жыцця.
Нават маленькая дзея рухае гісторыю ўперад. Дзейства,
якое дае вынік.

— А што, ёсць дзействы, якія не даюць вынікаў?
— Колькі хочаш. Вялізнае мноства дзействаў не дае

выніку, бо не мае натуральнага заканчэння ці дае адмоўныя
вынікі, бо не дадумваецца да канца і з’яўляецца звычайнаю



маною.
Алесь прысеў на свой ложак і, узяўшы люстэрка, пачаў

разглядаць свой ружовы, малады і крыху сялянскі твар.
— Акрамя таго, «дзея-падзея» мае два бакі: так,

чалавек, які робіць ход, атрымлівае ход апанента ў адказ.
Гэта дзейства можна абазначыць як «аднахадоўку». Чым
больш асоба можа прадугледзець рэальных хадоў, тым
большым валодае інтэлектам, тым больш мае шанцаў
адваяваць сабе якаснае жыццёвае месца.

Зміцер напружана асэнсоўваў пачутае. Якраз над
пытаннямі эфектыўнасці жыцця ён апошнім часам шмат і
ўпарта думаў. Паддубскі між тым роўна і педантычна
разважаў далей: — У гістарычным кантэксце падзею трэба
разглядаць там, дзе яна адбылася. На нашай тэрыторыі
былі нашыя падзеі.

— А калі з нашым удзелам, але на чужых абшарах? —
запытаў чэпкі Зміцер.

Алесь стрымана — ягоны дзень ладкаваўся заўсёды
шчыльна і быў напружаны — дадаў: — Да прыкладу, у
Грунвальдскай сечы нашыя продкі-ліцвіны не пабеглі, бо
ўцекачы ніколі не вяртаюцца на поле бітвы. Адсюль робім
выснову, што ліцвіны зрабілі хітры вайсковы манеўр, які
дазволіў атрымаць перамогу. Вось просты і яскравы прыклад
сыстэмнага мыслення. Аналіз гістарычнай падзеі-
аднахадоўкі, што адбылася амаль 600 гадоў таму. Калі
ўявіць, што ліцвіны кінуліся ўцякаць, ратуючы свае жыцці,
то чаму яны потым вярнуліся? Адсюль выснова, што плётка
пра панічнае адступленне нашых продкаў на Грунвальдскім



полі — ідэалагічная дыверсія нашых хаўруснікаў. Навошта
ім гэта было патрэбна? Пэўна таму, што ў бітве фактычна
галоўную ролю палкаводца адыграў вялікі князь Вітаўт. І
міжнародны аўтарытэт вялікага князя адразу пасля
Грунвальдскай бітвы моцна ўзрос. Усе далейшыя
палітычныя падзеі пра гэта сведчаць. Але да сённяшняга
часу імідж Вялікага Княства суседнія палітолагі і гісторыкі
моцна прыніжаюць і замоўчваюць. Гэта ўжо іншыя адна-
двухі шматхадоўкі...

Зміцер уважліва слухаў, што было ягонай адметнай
рысай. Потым, карыстаючыся чужой думкай, як пунктам
адліку, ён імкнуўся дадумаць яе да канца, што дазваляла
яму іншы раз атрымліваць разумовы набытак.

— Дарэчы, нават сучаснасць тлумачаць па-рознаму.
Пытанне на засыпку: якая падзея адбылася ў Савецкім
Саюзе ў 91-93 гадох — рэвалюцыя ці контррэвалюцыя?
Паразважай, потым патлумачыш сваю думку наконт
сучасных падзей.

— То ў чым выйсце для нас? — пацікавіўся Зміцер, які
не дарос да складаных абагульненняў, яшчэ верыў
друкаванаму слову і не меў цвёрдага адказу на замоўленае
пытанне.

— У тым, мой шчыры дружа, каб знаходзіцца ў пэўным
месцы ў пэўны час! Там, дзе адбудуцца падзеі, —
зацвердзіў Алесь збянтэжанаму Змітру і пачаў запіхваць у
сваё левае вуха ватную турундачку, потым дадаў: — Трэба
адчуваць хаду часу. А накручана і свядома наблытана
нават у сучаснасці чорт ведама чаго. Што тады казаць пра



гісторыю... Дарэчы, не абавязкова ўдзельнічаць у падзеях,
іншы раз дастаткова далучыцца да плыні падзей у
патрэбную хвіліну. У рэвалюцыях заўсёды ўдзельнічае
меншасць. А карыстаюцца вынікамі перамог тыя, хто
своечасова далучыўся да пераможцаў.

— Прыстасаванцы? — Так, няхай сабе і прыстасаванцы,
але не бедакі. Бо бедакі — такі стан свядомасці лухтаватых
істот, якіх рэчаіснасць заўсёды будзе валачы па розных
засцаных пустках. Алесь са смакам зяхнуў, уставіў у правае
вуха другую ватную турундачку, надзеў на вочы цёмную
повязь і, лёгшы ў ложак, накрыўся коўдрай. Жыццё ў
гуртажытку віравала і не давала спаць да самай глыбокай
ночы. Паддубскі клаўся спаць кожны дзень прыкладна а 10-
й гадзіне вечара.

Зміцер прысеў на ложак і, дастаўшы агульны сшытак,
занатаваў разумовы набытак. Потым доўга думаў і зноўку
пісаў. З самага пачатку свайго навучання Зміцер Кулеш
будаваў уласную сыстэму атрымання ведаў. Адным з
ягоных прыярытэтаў у вучобе было педантычнае
наведванне лекцый і семінарскіх. На лекцыях ён упарта, як
той вол, пісаў канспекты, не звяртаючы ўвагі, цікавыя яны ці
не. Гэта дазваляла атрымліваць 30 % ведаў, затым,
перачытаўшы канспекты, іншы раз нават едучы ў трамваі,
ён атрымліваў яшчэ 30 %, астатнія 40 адсоткаў ён дабіраў
на семінарскіх і пад час падрыхтоўкі да залікаў ці іспытаў.
Лекцыі выкладчыкаў звычайна былі кампіляцыямі некалькіх
падручнікаў, і Зміцер пралічыў, што прачытаць канспект
значна лягчэй, чым цэлую гару падручнікаў. Пасля першай



ці другой пары лекцый, ён на перапынку вымаў невялікі
тэрмас і з асалодай піў каву ці гарбату з лусценем. Увесь
час ён выбудоўваў найбольш эфектыўную сыстэму
самаўдасканальвання, узяўшы за аснову расклад дня, якім
карыстаўся Паддубскі. Неяк пад самы вечар у суботу Стах,
студэнт другога курса фізмата, распачаў гаворку з
Зміцерам, які ў рэдкія вольныя часы ўсіх уважліва слухаў,
вёў дзённік, занатоўваў разумныя думкі людзей,
дасягнуўшых поспеху. — … Быць разумным, Зміцер, не так
і складана, ва ўсялякім выпадку, нас вучаць асновам. Іншая
справа, што большасьць не заўсёды ўмее карыстацца
атрыманымі ведамі, — прамаўляў Стах, седзячы каля вакна
на стуліку.

— Якія асновы, Стах? — Чэпкі Зміцер апошнім часам
мякка пярэчыў суразмоўцам, выпрабоўваючы новы для сябе
падыход дзеля атрымання чужых шчырых меркаванняў. —
Вось Міша, на сваім біялагічным факультэце, што спазнае
філасофска карыснае ўласна для сваёй асобы?

— Хо! Ён вывучае дарвінізм, дзе прамым тэкстам
гаворыцца аб унутрывідавой барацьбе. Самае галоўнае
прамоўлена, астатняе павінны самі дадумаць…
распрацаваць.

— Але не патлумачана, сыстэмна не выкладзена… — А
гэта, Зміцер, для разумных, яны самі павінны дадумаць. Не
хапала, каб яшчэ ў дзяржаўнай установе навучалі тэорыі
барацьбы між людзьмі.. — Ну, а ты з сваім матаналізам,
што вас ужо ўсіх дастаў? — Зміцер быццам абыякава і
нібыта перакана пытаўся ў Стаха: — Якая карысьць ад яго



табе асабіста? — Матэматычны аналіз — альфа і амега ўсяго
навучання, Зміцер! От бярэш любое тваё, альбо тваіх
знаёмых, ці нават дзяржаўных дзеячоў: дзейства, словы,
меркаванні і занатоўваеш на табліцу каардынат. Па
гарызанталі ідзе час, а па вертыкалі дзеянні, прамовы і
іншыя рухі. Згодна кадыфікацыі некаторыя дзеянні
абазначаюцца знакам мінус, іншыя — знакам плюс. От ты
моцна падпіў — гэта (-1), не падрыхтаваўся да семінарскіх
(-2), прамінуў лекцыю (-2). Ходзіш на лекцыі —(+1),
прыстойна апранаешся — (+1), вучышся на выдатна — (+2),
маеш каханку — (+1 ці -1). Такім чынам ты за кароткі час
можаш прааналізаваць той прыхаваны накірунак твайго
жыцця, аб якім табе ніхто толкам нічога не скажа. — А чаму
каханку ты абазначаеш плюс-мінус-1. — З сучаснымі
жанчынамі ніколі не ведаеш, чым стасункі скончацца: ці
кароткім шчасьцем, ці імунадэфіцытам, ці хамутом на
кволую юнацкую шыю… Дзецюкі засмяяліся на ўсю моц, як
могуць смяяца яшчэ не тручаныя жыццём юнакі. — А
вазьмі дзяржаву? У 1985 годзе на партканферэнцыі ці з’ездзе
партыі генсек Гарбачоў агучыў меркаванне ўладных колаў,
што ўлада будзе будаваць грамадства з складнікамі
прыватнай маёмасьці. Гэта — (-10), бо азначала разбурэнне
Ідэі тамтэйшай дзяржавы і грамадства. Потым паступова і
паслядоўна на працягу некалькіх гадоў ідзе інфармацыйны
наступ на існуючую грамадскую ідэялогію. Гэта — (-2, — 3,
— 4, — 5,… - 7…-15….) Потым праз кааператывы ў
фінансавы кровазварот краіны ўкідываюцца вялізарная
колькасьць пустых грошай — (-70), знікаюць тавары



народнага ўжытку (-80)… Калі б мой бацька тады карыстаўся
матэматычным аналізам, то ён своечасова зняў бы свае
двацаць тысяч у ашчаднай кассе і ў дзевяностым годзе купіў
бы сабе кватэру ў Менску, можа нават і дом. А так усе
грошыкі ляснулі. Прапалі ягоныя трыцаць год напружанай
працы...

Уражаны Зміцер і нават Паддубскі, што маўкліва
сядзеў за сталом з падручнікам па педагогіцы, з здзіўленнем
і павагай зірнулі на Стаха.

— Прабач, Стах, тут галоўная не лічба, а знак. Плюс ці
мінус? Адкуль ты бярэш гэты знак? Ты ж ведаеш, што
некаторыя разглядаюць дзейства Гарбачова па разбурэнні
таталітарнай дзяржавы як (+180)? — Запытаўся зацікаўлены
і пільны Зміцер. — Гэта зусім проста: 80 адсоткаў
насельніцтва было супраць развалу Саюзу, па-іншых
крыніцах 75 адсоткаў… Доказ — рэзкі спад нараджальнасьці
на постпрасторы! Людзі не хочуць нараджаць дзяцей, бо не
бачаць пазітыву ў будучыні.

— А што ты скажаш, Стах, пра сёнішні час? Што нас
чакае?

— Зараз усё больш складана. Інфармацыя ўзята элітай
пад кантроль. Але па некаторых чынніках можна зрабіць
выснову, што магчымы лакальныя вайсковыя канфлікты, а

нас, ліцвінаў2, мабыць чакае паўзучы аншлюс. Фактычна,

поўным ходам ідзе этнацыд3. Русіфікацыя — гэта тыя самыя
(-180) — От блін! — не вытрымаў імпульсіўны Зміцер. —
Навошта гэта нам? Жылі б ў сваім невялікім і ўтульным



дзяржаўным доме, ездзілі б у Парыж на вакацыі, на працу ў
Прагу ды Ірландыю… Назіралі б чужыя войны і канфлікты
па тэлескрынцы! — З нашымі, як заходнімі так і
паўночнымі, суседзямі ціха не пажывеш! — зазначыў Стах і,
задумліва зірнуўшы на хлопцаў пільным вокам, нібы
ўзважваў іхні інтэлект, дадаў: — Паўночны сусед сам
падвергся інфармацыйна-ідэялагічнай экспансіі. Але ўсё
яшчэ некага хоча вызваліць ад суверэнітэту і маёмасьці…
Пасля гэтай размовы Зміцер узяў на ўзбраенне
матэматычны аналіз і праз некаторы час з здзіўленнем
заўважыў, як шмат чаго, што здавалася яму дагэтуль
выпадковым, пачало паўставаць перад ім у сталёвай і
пэўнай паслядоўнасьці. Гэта датычыла не толькі грамадскіх
падзей, але і рэальных людзей. Іншы раз яму пачынала
здавацца, што гэта асноўны закон жыццясвету. Хаос стваралі
неразумныя, чым разумней быў чалавек ці грамадства, тым
больш у ім было сыстэмнасьці і мэтазгоднасьці.



IV

Аднойчы лістападаўскім хмарным днём Зміцер,
магчыма, ад нейкай восеньскай маркоты ці, мабыць, ад
перапоўненасці разумовымі канцэптамі, а таксама пэўна ад
уласцівай яму пасіянарнасці, утварыў сваё ўжо ўлюбёнае
дзейства. Дзейства, якое было першым звяном ланцуга
падзей, што выклікалі цэлы шэраг ператрусаў на сталічных
абшарах і памянялі лёс уплывовых асобаў.

Удзень, да пачатку лекцый другой змены, без дзесяці
хвілінаў да дзвюх гадзін, Зміцер напорыста, нават ваяўніча,
з пыхай вядомага і знакамітага барда і паэта імкліва крочыў
у атачэнні паплечнікаў у фае універсітэта ад дзвярэй да
прыступак. Уперадзе ягоныя сябры Міхась і Стах пракладалі
шлях «знакамітасці» і адначасова дзейна махалі махаламі,
адганяючы ўяўных матылькоў і кузурак, як робяць гэта
будысты перад сваім ламай. Зміцер прыпыніўся на верхняй
прыступцы. Апрануты ў белую свежую кашулю і чорныя
адпрасаваныя штаны, з прыгожай капой кучаравых русых
валасоў, ён узнёсла кінуў руку наперад і з натхненнем
пачаў чытаць верш: — «Без веры, без імкненняў сэрца —
пусціня, адцвілая, зрудзелая, сухая, дзе уздыхае адно бясплодны
сухавей, дзе цішыня і то, здаецца, не такая. Нічым ты гэтай
пусціні не наліеш, ні радасцяй пустою, ні уцехай, не ўспеніш
рэха па імклівых песнях, што былі калісь мае, а сёння —
непатрэбны, сцерты вехаць..4. »

Дэкламаваў Зміцер з вялізарнай палкасцю і лірызмам;



вестыбюль, поўны студэнтаў, заціх, і былі чуваць толькі
выразныя словы верша. У гэты міг у дзверы прасунулася
постаць дацэнта Арсена Аляксеевіча Пятакова, што
спяшаўся на лекцыю. Зміцер, не заўважыўшы выкладчыка,
якраз хітаў рукой у бок дацэнта і прамаўляў поўныя
маркоты словы: «...а сёння — непатрэбны, сцерты вехаць».

Грымнуў смех, рагаталі ўсе, хто быў у вестыбюлі, нават
выкладчыкі. Пяцідзесяцігадовы, зношаны жыццём дацэнт
быў вядомы курвель-халасцяк, які ўсё яшчэ не цураўся
карыстацца інтымнымі паслугамі маладзенькіх студэнтак,
што не мелі цвёрдых ведаў па гісторыі, таму яго не любілі
ні выкладчыкі, ні навучэнцы.

Насцярожаны дацэнт, пачуўшы апошнія словы па-за
кантэкстам верша і таму зняважлівыя ў дачыненні да ягонай
асобы, злосна зыркнуў вачыма ў бок Змітра і хутка рушыў у
аўдыторыю. Студэнты і выкладчыкі, смеючыся, у добрым
настроі падаліся на заняткі. «Таварыш Маўзер» ізноў стаў
знакаміты на ўвесь універсітэт.

Яшчэ з тыдзень Зміцер на пачатку другой вучэбнай
змены чытаў у вестыбюлі кожны раз новы верш. Калі ён
імкліва праходзіў у атачэнні сяброў, што рупліва махалі
махаламі, да прыступак і потым узнёсла, з магутнай
экспрэсіяй, казаў: — «...я пішу пра род мой нязводны, што
вядзе адлік ад плуга. Бачу ўсё: як улазяць у скуру, як аж
плішчуцца вон з яе, з польскім акцэнтам кажучы — курвы, а па-
нашаму — блядаўё. Што ж вы, сукі, на целе Краю выкабельваеце
кубло? У спадзеве, што вашу зграю абароняць сіла й бабло? Не,



шасцёркі пятай калоны, сыты сьмех ваш — то п’яны сон...»5, у
студэнцкім асяроддзі міжволі пачыналі ўзнікаць нейкія
пачуцці, ад якіх у сваю чаргу нараджаліся нязвыклыя думкі.

Нарэшце кіраўніцтва не вытрымала ягоных
рэвалюцыйных паводзін, і Змітра выклікалі ў дэканат.
Дэкан Раман Сяргеевіч Цвік — сучасны, малады, ветлівы,
стрыманы і ўважлівы — адказаў на прывітанне на роднай
мове і потым увесь час трымаўся мовы.

— На вас, шаноўны спадар Зміцер, прыйшла скарга ад
выкладчыка кафедры гісторыі і філасофіі дацэнта Пятакова.
Патлумачце мне, калі ласка, як гэта ў вас атрымалася —
прылюдна абразіць выкладчыка універсітэта.

Зміцер патлумачыў, што гэта быў недарэчны збег
абставін. Дэкан паглядзеў на яго ўдумлівым заклапочаным
позіркам і цярпліва зазначыў: — Я вас разумею, але
папрашу прыпыніць свае дэкламацыі. Праз месяц пачнуцца
выступы калектываў мастацкай самадзейнасці. Там і
ўдзельнічайце, калі ласка. А так не трэба ствараць лішні
клопат для нашага ўніверсітэта. Вы мяне разумееце?

— Не вельмі разумею, Раман Сяргеевіч. Гэта ж не
курваграфія, а вершы класікаў.

— Навошта вам гэта, малады чалавек? Славы хочацца?
— дэкан са спачуваннем зірнуў на Змітра.

Студэнт насцярожана вывучаў выкладчыка.
— Узнёсласць хачу пасеяць ва універсітэце,

неабыякавасць і непаўторнасць бягучых імгненняў. Вы ж
самі сейбіт, педагог, садоўнік, павінны разумець. Ці не так?



Дэкан Раман Сяргеевіч не быў ні педагогам, ні тым
больш садоўнікам. Ён быў неблагім адміністратарам, за
што яго, тутэйшага па паходжанні, якраз і трымалі на гэтай
перспэктыўнай для далейшай кар’еры пасадзе.

Пасля выказанага студэнтам сталага і дасведчанага
меркавання дамінанта размовы перайшла да ягонай асобы.
Дэмакратычны Зміцер не звярнуў на гэтую акалічнасць
аніякай увагі. Затое цёрты дэкан адразу ўбачыў
ненатуральны стан рэчаў: — Трэба заўсёды ведаць месца і
час нават для самых узнёслых рэчаў, — зацвердзіў дэкан, на
вачох ператварыўшыся з выхаванага, талерантнага і
ліберальнага інтэлігента ў ледзянога, са сталёвай воляй,
чалавека, які ні на мікрон не будзе падвяргаць свой уладны
імідж нейкай нават эфемернай пагрозе.

Зміцер паглядзеў, падумаў і зразумеў. Паспяховы і
сучасны дэкан Раман Сяргеевіч Цвік жадаў спакою і як мага
менш турбот і клопату.

Пасля зімовых вакацыяў Зміцер неяк увечары запытаўся
ў Паддубскага: — Скажы, брат, хто такі Пятакоў Арсен
Аляксеевіч? Сёння на лекцыі ён затрымаў на маёй асобе
свой позірк і трымаў яго настойліва і доўга.

Алесь адарваўся ад падручніка сучаснай гісторыі — ён
напружана рыхтаваўся да семінарскіх заняткаў — і,
паціраючы пераноссе, адказаў: — Пятак — вілаводная істота
і помслівы чалавек. Будзе чакаць усе пяць гадоў, падловіць
жыг і ўсё роўна чалавеку аддзячыць. Ты яму наступіў на
самы мазоль. Шараговы чалавек ці навучэнец для яго існуе
як якая-небудзь рэч, шруб ці ніт.



Ён узняўся з стуліка і, размінаючы занямелыя ногі,
рушыў па пакоі.

— Як смала прыскяпаўся да мяне Пятак. Незразумела,
адкуль ён нечакана ўзнік на нашым факультэце? «Говорите
нормальным языком...» Адказаў я на пытанні, а ён
наблытаў розных супярэчнасцяў. Я кажу, што руска-
ліцвінская вайна 1654—1665 гадоў з боку Расіі была
захопніцкай, а ён заяўляе, што вызваленчая, і не руска-
літоўская, а руска-польская, потым дадае: «Больш чым
здавальняюча паставіць не магу».

Алесь, усхваляваны мінулымі падзеямі, прайшоў па
пакоі сцішаным крокам, робячы аналіз бягучых падзей, і
засяроджана дадаў: — Але справа не толькі ў гэтым. Пятак
можа памяняць мой жыццёвы лёс. Нашыя шляхі ўжо
перасякаліся аднойчы на адной імпрэзе. Тады я ў яго з-пад
носа звёў пані Гражыну. Ох, брат, і бабенцыя — спадарыня
Гражына.

Ён загарэўся дзіўным агнём маладосці, абцяжаранай
уласнай гіперсексуальнасцю, і ў захапленні развёў рукамі,
паказваючы ўсю моц і прыцягальнасць пані Гражыны,
потым, ужо згасаючы, змрочна дадаў: — Так вось, брат. А
цяпер гэты твой верш. Ён і ўсе астатнія будуць думаць, што
мы гэта знарок падстроілі. А я ж хацеў у аспірантуру
рушыць. З «траяком» па аснове і не совайся.

— Прабач, а хто гэта — «усе астатнія»? — Тыя, хто
ўваходзіць у кодла. Хто жыве над ватэрлініяй. Ведаеш,
любяць яны ці не любяць Пятака, але карпаратыўныя
інтарэсы будуць абараняць будзь здароў. Нават калі ты



прылюдна папросіш прабачэння ў Пятака, то і гэта табе не
дапаможа. Лепш за ўсё пераводзься на завочнае навучанне.
Алесь ні то жартаваў, ні то хацеў напалохаць Зміцера, але
казаў сурёзна, без усмешкі, нават змрочна..

— Ты што, здурнеў? Я толькі самы смак пачаў
атрымліваць ад вучобы і жыцця. Толькі пачаў думаць...

Але Алесь паглыбіўся ў віры сваіх стратэгічных одумаў
і не чуў ягоных апошніх слоў. Зміцер між тым узрушана
бегаў па пакоі: — Калі цераз перашкоду нельга перайсці, то
тады яе трэба нейкім чынам выдаліць са свайго шляху.

— Выдаліць? Нерэальнае трызненне. Простае
сатрасенне паветра. — Алесь не любіў пустых гукаў.

— Тады ўзамен рэальны — твой шараговы лёс вясковага
настаўніка.

— І тваё завочнае навучанне.
Абодва змоўклі. Перспэктыва бліжэйшай будучыні

паўставала нецікавай і нават змрочнай.



V

Неўзабаве, ужо на веснавой сесіі, Змітру надыходзіў час
здаваць іспыт па сучаснай гісторыі дацэнту Пятакову. У
недалёкім мінулым камуністычны артадокс, псеўдамарксіст
і дагматык, ён спрытна перакаваўся на новую ідэалогію
расійскага патрыятызму, на іспытах рэзаў тутэйшых
нацдэмаў без усялякага жалю і літасці. Тым, хто адказваў
яму на семінарах на трасянцы, Пятак чытаў мараль, якую
пачынаў з словаў: «...молодой человек. Любите русский
язык. Культура начинается с языка...» І далей далдоніў так,
што ў тутэйшых слухачоў вушы пухлі.

Калі гэта адбывалася на лекцыі, у аўдыторыі, ён
звяртаўся да прысутных: «Господа…». Ад гэтага слова ў
асобных пралетарскіх і сялянскіх дзецюкоў пачыналася
алергія, яны толькі зубамі скрыгіталі. Самае дзіўнае, што
яшчэ нядаўна, да рэвалюцыі, Пятак быў «партайгеноссе»,
«партыйны таварыш», і казаў зусім іншыя рэчы: «Товарищи!
Мы все советские люди. Партия нас учит все силы отдавать
святому делу строительства светлого будушчего. Народы мира
смотрят на нас с восхищэнием...»

І вось да гэтага артадокса праз некалькі месяцаў і
павінен быў прыйсці здаваць сучасную гісторыю «Таварыш
Маўзер».

Кандыдат навук — ён нядаўна абараніў кандыдацкую
на модную цяпер тэму «Сталінскія рэпрэсіі падчас
калектывізацыі» — Арсен Аляксеевіч быў першай сур’ёзнай



перашкодай на пераможным дагэтуль жыццёвым шляху
Змітра. Упершыню сустрэўшыся на семінары, яны адразу
неўзлюбілі адзін аднаго. Тады ён, адказваючы на пытанне,
як заўсёды, пачаў гаворку на роднай мове.

— Что вы сказали? — раптам жвава і зацікаўлена
перапытаў дацэнт у Змітра.

— Чалавечым языком... — сказаў нехта са студэнтаў за
спінай выкладчыка.

— Jeder kann fur sich etwas Passendes finden6, — дадаў
нечакана Зміцер.

Арсен Аляксеевіч уважліва зірнуў на яго і валадарна
прамовіў: — Студэнты, што не валодаюць рускім языком,
не могуць разлічваць на станоўчую адзнаку на маім
экзамене, на дзяржэкзамене ці абароне дыпломнай.

Пятак паглядзеў у вочы Змітру і ў адказ атрымаў
нязломны позірк. Позірк быў не толькі цвёрдым і мужным
— ён быў разумны. І гэты разумны позірк стрымана
вывучаў дацэнта з цвёрдай ураўнаважанасцю перакананага
ў сабе чалавека. Пэўна, гэтак маладая і дзёрзкая анаконда
сыта глядзіць на самаўпэўненага пацука, што страціў
рэальнае ўспрыманне сучаснасці. Цяпер у глыбіні гэтага
позірку дацэнт убачыў сваё пацучынае адлюстраванне.

Арсен Аляксеевіч перасмыкнуў плячыма, быццам
афіцэрскія пагоны ўсё яшчэ ціснулі на ягоныя плечы, і,
павярнуўшыся, пайшоў да кафедры, помсліва разважаючы,
што праз пяць месяцаў ён аддзячыць на іспытах гэтаму
маладзёну-выдатніку за ягоныя паводзіны і ягоны позірк.



Перакананасць юнака не збянтэжыла выкладчыка. Апошнія
гады кар’ера дацэнта шпарка рухалася ўверх.

...Асэнсаваўшы словы Алеся, Зміцер напоўніцу адчуў
будучую небяспеку. Ён уважліва, вельмі спрасавана
ўзважыў тую цяжкасць, што нечакана вымалявалася перад
ім.

На лекцыях і семінарах дацэнт трымаўся ветліва і не
чапаў Змітра, які не верыў усталяванаму зацішшу.
Асэнсаваўшы псіхалогію помслівых людзей, ён зразумеў,
што крыніца помслівых паводзін асобы знаходзіцца ў межах
звычайнай барацьбы за выжыванне. Помста — не рыса
характару, а сродак выжывання. На ўсялякі выпадак Зміцер
пачаў цярпліва адсочваць усе галіны дзейнасці дацэнта
Пятакова.

...Акрамя выкладчыцкай працы, дацэнт удзельнічаў у
шматлікіх камісіях і нават узначальваў міждзяржаўны звяз
універсітэтаў двух братніх народаў. На травеньскія святы
мелася адбыцца ўрачыстае паседжанне чальцоў гэтага
хаўрусу, і ва універсітэце разгортвалася вялікая праца па
падрыхтоўцы сумеснага святкавання. Злыя языкі казалі, што
пры ўдалым ажыццяўленні гэтага мерапрыемства Пятакоў,
пэўна, ужо прафесар, узначаліць адзін са сталічных
універсітэтаў.

Будучы старшынёй руска-беларускага звязу гісторыкаў,
філосафаў і філолагаў, Арсен Аляксеевіч доўга і ўпарта
рыхтаваў — якраз да Дня Перамогі — святочнае паседжанне
ў межах сцен універсітэта.

Была атрымана патрэбная матэрыяльна-фінансавая



дапамога, набыты падарункі, запрошана безліч гасцей,
падрыхтаваны святочныя канцэрты, імпрэзы, вечарыны,
нумары ў гатэлях. Хадзілі таемныя чуткі, што магчымы
нечаканасці, пра якія пакуль не казалася, але дасведчаныя
людзі ў гэты момант шматзначна падымалі вочы да столі і

рабілі загадкавы выгляд на твары: — з пэўных крыніц …7.



VІ

... Надышоў святочны дзень, якога больш за ўсіх чакаў
ужо прафесар Пятакоў. Яму гэтае ўдала праведзенае
дзейства адчыняла шлях да далейшай кар’еры. Добра
распрацаванае і падрыхтаванае святкаванне кацілася па
рэйках, госці ўсклалі кветкі да вечнага агню, наведалі
Хатынь і Курган Славы, сустрэліся з гарадскімі
патрыятычнымі моладзевымі арганізацыямі. Урэшце,
набыўшы моцнае жаданне падсілкавацца, запрошаныя
доўга і ўзнёсла палуднавалі ў сталоўцы універсітэта. Пасля
святочнага абеду, гадзіны ў чатыры, пачалі збірацца ў
актавай зале на ганаровае паседжанне. Пасля меўся адбыцца
традыцыйны святочны канцэрт і ўжо познім вечарам —
святочная вячэра.

Арсен Аляксеевіч ззяў шчаслівай усмешкай чалавека,
які здзейсніў сваю адвечную мару. Ён гасцінна гнуўся
праваруч і хітаў галавой леваруч, ціскаў працягнутыя
далоні, раздаваў візітоўкі, сам атрымоўваў запрашэнні і
заверы ў сяброўстве і любові. Непрыкметны дагэтуль
дацэнт імкліва падымаўся па стромкіх прыступках
рэйтынгу, на вачох вырастаючы ў асобу дзяржаўнага і нават
міждзяржаўнага ўзроўню.

Лідэр дэмакратычна-ліберальнай партыі, сам выдатны
папуліст, актор і красамоўца, заможны і ўпэўнены Леў
Сафаравіч Задулаў пранікліва і сур’ёзна трымаў руку
наваспечанага прафесара ў сваёй нечакана моцнай далоні,



уважліва слухаў, кідаючы позіркі вакол, потым рашуча,
пераблытаўшы імя, сказаў: — Паможам, Руслан Аляксеевіч,
і матэрыяльна, і фінансава. Чаму ж не памагчы...

Задулаў разбагацеў дзякуючы партыйнай дзейнасці, на
перапрадажы іракскай нафты, пасля чаго адразу набыў
грамадзкую і палітычную вагу ў краіне.

Спрытна і прафесійна пачаў прафесар Пятакоў
вечаровае паседжанне.

— Господа… — прамовіў ён у прыціхлую залу,
запоўненую гасцьмі, студэнтамі, дыпламатамі,
прадстаўнікамі ўрадавых структур, бізнэсоўцамі.

Затым красамоўна выказваўся амбасадар Расіі, нехта з
тутэйшых дыпламатаў, важка гаварыў Леў Сафаравіч,
воплескі лёгкім шумам падтрымлівалі ўзнёслую аўру свята.
Усё было як заўсёды, некаторыя з калег прафесара,
пабачыўшы нечакана высокі ўзровень атрыманага дзейства,
зайздросна казалі між сабой, што Пятакоў можа свідраваць
дзюрку ў пільчаку для дзяржаўнай узнагароды... І канечне
насурочылі, змяюгі падкалодныя, гэнаму ўдала
працякаўшаму мерапрыемству...

— Уважаемые друзья, сейчас перед вами... — У дынаміку ў
гэты момант нешта трэснула і зашыпела, і далей зноў
загучаў голас Арсена Аляксеевіча, — ...несколько
неожиданнаяличность — лидер опозиции Зиновий Позьний, —
Арсен Аляксеевіч вымавіў гэтыя страшныя словы на ўсю
залу ўрачыста, і чамусьці са здзіўленнем паглядзеў на
мікрафон. Зала насцярожана маўчала. Воплескі гучалі, але
не набіралі патрэбнай сілы.


