
21 лістапада 2018 г. ФО ТА НА ТРЫНАЦЦАТУЮ 13

Аль ма ны мя не здзі ві лі сва ёй са ма быт най куль ту рай і, 

вядома, жу ра ві на мі. Мож на ска заць, што я ўпер шы ню бы ла 

на Бе ла рус кім Па лес сі. Ра ней на вед ва ла толь кі Аль ша ны, 

што по бач. Аль ма ны — гэ та зу сім ін шая ат мас фе ра. Мы 

кры ху спаз ні лі ся і пры еха лі на фес ты валь жу ра він у са мы 

раз гар свя та. Я хут чэй па бег ла гля дзець, зна ё міц ца і час та-

вац ца. Раз на стай ныя пад вор кі, пес ні, тан цы, дзі ця чы смех 

і смач ныя па хі на ўсю ва ко лі цу — вось, ку ды я тра пі ла, як 

тая Алі са ў кра і ну цу даў. Але ж са праўд ны цуд у Аль ма-

нах — гэ та не ба ло ты і на ват не жу ра ві ны — гэ та лю дзі. 

Тут я па зна ё мі ла ся з Сяр ге ем Чму не ві чам. Ён збі рае жу ра-

ві ны ра зам са сва ёй ма май усё жыц цё. Ка жа, што лепш за 

жу ра ві ны не мо жа быць ні чо га, акра мя са міх жу ра він. На 

ад ным з пад вор каў ды рэк тар Ма чуль ска га до ма фальк ло ру 

Ні на Да бры нец пра па на ва ла па каш та ваць смач ны фі та чай 

з на га вор ным зел лем. Ра біць на га вор я не за ха це ла, але 

гар ба та бы ла най смач ней шая. Су стрэ ла Ле ну Ко валь. Яна 

ма ры ла па зна ё міц ца з аў та ра мі «Звяз ды». Ка лі я пры зна ла-

ся, дзе пра цую, мы ста лі аб ды мац ца. Ехаць на зад у Мінск 

не ха це ла ся. Аль ма ны, да но вых су стрэч!

Тац ця на ТКА ЧО ВА, в. Аль ма ны, Брэсц кая воб ласць.
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