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Ж
а дан не па тэ ле фа на ваць ёй у мя не ця пер з'яў ля ец ца толь кі ад-

ной чы на год — у кан цы сту дзе ня, у Дзень яе анё ла. Хо чац ца 

на браць даў но за бы ты (але ж дзесь ці аба вяз ко ва за пі са ны!) 

ну мар, ня зму ша на, ні бы раз маў ля лі толь кі ўчо ра, ска заць: «Пры ві тан не, 

імя нін ні ца!» Па чуць у ад каз штось ці жар таў лі вае і га ва рыць, га ва рыць, 

як у дзя цін стве, аб усім — што ба чы ла, што чу ла, што пра чы та ла, што 

ад чу ва еш...

Мы ка лісь ці маг лі га ва рыць з ёй вось так га дзі на мі, не за ўва жа ю чы, 

што ўжо ноч, што ма ці ўжо даў но па ту шы ла ў на шым па коі свят ло і 

стро га за га да ла спаць. Мы та ды прос та пе ра хо дзі лі на та ям ні чы шэпт, 

і ад гэ та га бы ло яшчэ больш хо ра ша, і спаць зу сім не ха це ла ся... А ка лі 

пра чы на лі ся — у акно спаль ні ўжо бі ла пром ня мі сон ца, за пра ша ю чы на 

ву лі цу, дзе ча ка ла столь кі пры год і ўра жан няў. Ху цень ка па сне даў шы, 

мы ім ча лі ту ды, ра бі лі ней кую ня цяж кую ра бо ту на пад вор ку: па ло лі 

не каль кі гра дак, рва лі свін ням бліс ку чую ад ра сы мак ры цу на мя жы, 

ад но сі лі пой ла ця ля ці на вы ган, збі ра лі па гнёз дах ку ры ныя яй кі. По тым 

са дзі лі ся на ве ла сі пед (ён у нас быў адзін на два іх) — яна за ру лём, я на 

ба гаж ні ку, і ім ча лі за вёс ку, на су страч сон цу і вет ру, дур ны мі га ла са мі 

гар ла ю чы над та мод нае та ды «Две звез ды, две свет лых повести...»

Мы бы лі не раз луч ныя — «бы спрэ жа ныя», ка за ла пра нас ба бу-

ля, — усе лет нія ка ні ку лы, аж да дзя ся та га кла са. Дзя цін ства і зя лё нае 

юнац тва, пер шае спа сці ган не са мых важ ных у жыц ці рэ чаў — ка лі ўсве-

дам ля еш і па чы на еш ад чу ваць і ве даць, што та кое ка хан не, под ласць, 

сум лен не, здра да, што мож на, а ча го нель га — мы пе ра жы лі ра зам, у 

тыя шчас лі выя на шыя ле ты. Ма ры лі: хут ка я пры еду ў Мінск ву чыц ца, 

і мы бу дзем ба чыц ца на шмат час цей, ха дзіць гу ляць, дзя ліц ца праб ле-

ма мі і та ям ні ца мі, да па ма гаць ад на ад ной, пад трым лі ваць, ка лі ў тым 

бу дзе не аб ход насць. Мы ве ры лі, што так бу дзе ўсё жыц цё, бо іна чай 

прос та і быць не маг ло.

Я 
пра гэ та вель мі час та ду маю, але так і не ма гу ўспом ніць той кроп-

кі, та го мо ман ту ці вы пад ку, ка лі ўсё па ча ло ла мац ца. Не, гэ та 

зда ры ла ся не та ды, ка лі яна рап там, скон чыў шы вось мы клас, не 

за ха це ла ву чыц ца да лей і пай шла ў ву чэль ню асвой ваць вель мі перс-

пек тыў ную спе цы яль насць збор шчы цы мік ра элект ро ні кі — мы па-ра ней-

ша му сяб ра ва лі, а ка лі я па сту па ла ва ўні вер сі тэт, яна, ад пра сіў шы ся 

з «Ін тэ гра ла», дзе пра хо дзі ла прак ты ку, ча ка ла мя не ў дво ры ку БДУ 

пас ля кож на га эк за ме ну. І не та ды, ка лі яна ў дзе вят нац цаць вы ска чы ла 

за муж за хлоп ца на пяць га доў ста рэй ша га, за ка ха на га ў яе без па мя-

ці. Я бы ла свед кай у іх на вя сел лі і вель мі лю бі ла пры яз джаць да іх у 

гос ці: у іх няй ква тэ ры заўж ды бы ло шум на і ве се ла, збі ра ла ся вя сё лая 

кам па нія, бы лі жар ты, му зы ка, ві но. Мо жа, усё па ча ло ся з тых са мых 

кам па ній? Але ў па чат ку ўсё да зво ле ных дзе вя нос тых боль шасць тых, 

ка му бы ло двац цаць-двац цаць пяць, жы лі ме на ві та так — на вод маш, 

на рас хрыст, і гэ та не пе ра шка джа ла ву чыц ца, пра ца ваць, за клад ваць 

пад му рак на да рос лае сур' ёз нае жыц цё...

А яна не змаг ла. Ці не за ха це ла. І на ўрад ці пры чы на ў му жы, які 

стаў на доў га па кі даць яе ад ну: улад ка ваў ся на «ша баш ку» ў Маск ве, 

бо з ра бо тай та ды бы ло цяж ка ўво гу ле, а з ра бо тай гра шо вай, якая 

да зво лі ла б куп ляць ма ла дой ка ха най жон цы ўсё, што яна хо ча, — тым 

больш. Яна асаб лі ва і не су ма ва ла — кам па ніі па-ра ней ша му збі ра лі ся ў 

іх гас цін ным до ме. Праў да, акра мя гэ тых ужо што ве ча ро вых па ся дзе лак, 

ас тат няе яе ці ка ві ла над звы чай ма ла. Ра бо ту яна кі ну ла — муж быў не 

су праць: маў ляў, ка лі хо чаш — ся дзі до ма, я гро шы за раб лю сам. Ка лі я 

згад ва ла пра яе ко ліш нія пла ны па сту піць у по лі тэх ніч ны ін сты тут, толь кі 

ма ха ла ру кой: на вош та? Дзя цей у іх не атрым лі ва ла ся, муж ку піў ёй 

да ра жэн на га па ро дзіс та га ка та, каб не су ма ва ла, па куль яго ня ма. Не 

да па маг ло — му жу вель мі хут ка ў ад ной з вя сё лых кам па ній знай шла ся 

за ме на. Ад та го, дру го га, хут ка на ра дзі ла ся доў га ча ка ная дач ка (яна 

вель мі ха це ла дзя цей). Нам яшчэ бы ло пра што га ва рыць, я па мя таю, 

якім шчас цем свя ці лі ся яе во чы, ка лі пры яз джа ла да яе ў ад вед кі.

М
о жа, усё пай шло на пе ра кос, та му што но вы муж ужо та ды быў 

ка лі не ал ка го лі кам, дык за пой ным п'я ні цам? А яна, ужо так са-

ма пры вы кшая да за стол ляў, не ад маў ля ла ся, не ад чу ва ю чы, 

якую не бяс пе ку ня се для яе са мой чар го вая рас пі тая бу тэль ка. Мы ўжо 

амаль не су стра ка лі ся: у вёс ку яна пры яз джаць пе ра ста ла, а ў гос ці да 

іх ехаць зу сім не ха це ла ся: за стол лі там бы лі ўжо не па доб ныя на лёг-

кую ма ла дзёж ную ве ча рын ку — цяж кія, цьмя ныя, з мут ны мі ва чы ма, з 

гус тым сму ро дам цы га рэт на га ды му і стой ка га пе ра га ру. Да чцэ, та кой 

лю бі май і ча ка най, бы ло га ды ча ты ры, ка лі яе за бра лі на вы ха ван не 

ба бу ля ды цёт ка. Ад іх ма лая і ў шко лу пай шла. Баць коў ба чы ла рэд ка, 

але вель мі лю бі ла, вель мі ха це ла ў іх за стац ца. Толь кі баць кі не вель мі 

гэ та га ха це лі...

Бо ў іх ужо бы ло сваё жыц цё, па іх нім, за гуль на-п'я ным сцэ на рыі — з 

па ста ян най зме най мес ца ра бо ты, са скан да ла мі і бой ка мі, з пры мі рэн-

нем за той жа бу тэль кай. Ад ной чы яна пыр ну ла су жэн ца на жом, той 

тра піў у баль ні цу, і спра ва маг ла б скон чыц ца ка ло ні яй. Але муж пе ра-

ка наў след ства, што на нож з п'я ных ва чэй на па роў ся сам.

А по тым у яе зда ры ла ся но вая лю боў. Яна раз вя ла ся, зноў вый шла 

за муж. Но вы муж быў ці хі п'я ні ца, але са сва ёй не бла гой жылп ло шчай 

і май стар на ўсе ру кі. Та му праб ле мы за ра біць гро шай не бы ло, ез дзі лі 

ра зам улет ку па ўсёй кра і не, пра ца ва лі на бу доў лі. Дач ка тым ча сам 

вы рас ла, вы ву чы ла ся, атры ма ла доб рую за па тра ба ва ную пра фе сію, 

жы ве з ба бу ляй. З тым, як жы ве ма ці, уся рад ня ўжо змі ры ла ся: улад-

ка ва ла ся ж усё-ткі, ра бо ту ней кую мае, му жа, а што вы пі вае — тут ужо 

ні чо га не па ро біш...

З
а апош нія паў та ра го да яна ста ла ўда вой двой чы. Спа чат ку баць ка 

дач кі па лез у пят лю. А праз коль кі ча су ска наў ад ін суль ту, не да-

жыў шы да са ра ка ся мі, яе апош ні, на дзея і апо ра. Яна за ста ла ся 

без ра бо ты і мае ўсе шан цы за стац ца без жыл ля (ка му нал ку аплач вае 

дач ка, але ж ці заў сё ды так бу дзе). Ад якой-коль век да па мо гі ад сва-

я коў ад маў ля ец ца, усе іх спро бы па га ва рыць аб тым, каб па ля чыц ца, 

па мя няць лад жыц ця, раз бі ва юц ца аб сця ну не пры няц ця. Яна зноў «у 

по шу ку». Ча го шу кае? Зда ец ца, на гэ та пы тан не не ад ка жа на ват яна 

са ма.

С
ён ня ў яе імя ні ны. Уве ча ры я, на пэў на, усё-ткі збя ру ся і ёй па зва ню. 

Ну мар жа аба вяз ко ва дзесь ці па ві нен быць за пі са ны...

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ. alena@zviazda.by 



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

ДЗЕНЬ АНЁ ЛА
Да ро га та кая ці той, хто ідзе, з яе збо чыў?

НЕ ЧА КА НЫ 
«ТРА ФЕЙ»

Пад час тэр мі но вай служ бы ў ра-
дах Уз бро е ных Сіл СССР Мі хась 
пры дбаў са бе шкод ную звыч ку: па-
чаў ку рыць. Ад маў ляў са бе ў цу кер-
цы і бу лач цы — на апош нія гро шы 
куп ляў цы га рэ ты.

Але ж вось на рэш це ад слу жыў, 

пры ехаў да моў.

Пе рад баць ка мі сма ліць і страш-

на, і со рам на (у сям'і спрад ве ку ні-

хто не ку рыў...), а хо чац ца — аж ву-

шы пух нуць! Дык ён ха вац ца стаў.

Жы лі яны на ўскрай ку мяс тэч-

ка. Не па да лёк там бя ро за вы гай, 

і Мі хась, ка лі што, ціш ком ішоў да 

свай го «ка манд на га пунк та».

Яго яны з бра там зра бі лі яшчэ 

ў школь ныя га ды, пры чым якас на. 

Та му за раз за ста ва ла ся толь кі за-

лез ці на дрэ ва і ўжо ад туль, пус ка-

ю чы кол цы ды му, агля даць края ві-

ды, па зі раць уніз на лю дзей.

Нех та вунь «на га ры зон це»... 

З дзвю ма сум ка мі.

«Ці ка ва, хто?» — па ду маў ку рэц 

і хут ка па знаў цёт ку Фра ню. Жы ла 

яна не па да лёк ад баць коў, бы ла 

на пен сіі, але пра ца ва ла яшчэ на 

мя са кам бі на це — вар таў ні ком, і з 

та го, што вар та ва ла, неш та, ві даць, 

вы но сі ла?

— Алё, мі лі цыя? — не доў га ду-

ма ю чы, у яе над га ла вой гарк нуў 

Мі хась.

Гэ та га бы ло да стат ко ва, каб 

жан чы на кі ну ла воб зем сум кі і па-

бег ла так, што не да гнаў бы з са-

ба ка мі!

Але ж ра біць гэ та ні хто не збі-

раў ся.

Хло пец, да ку рыў шы чар го вую 

цы га рэ ту, спа кой на злез на зям лю 

і ру шыў да кі ну тых су мак. Ад туль 

да но сіў ся пах све жай вэн джа най 

каў ба сы.

...На ноч гэ ты не спа дзя ва ны па-

да ру нак быў на дзей на пры ха ва ны 

ў бя рэз ні ку. Пад ра ні цу Мі хась па-

 ра шыў яго лёс: пус тыя сум кі 

не ўпры кмет пе ра кі нуў у двор да цёт кі

Фра ні, а каў ба сы пе ра даў сва ёй ад-

на клас ні цы, якая пра ца ва ла ў шко-

ле-ін тэр на це: на блі жаў ся Но вы год, 

і там на свя точ ным ста ле яны бы лі 

вель мі да рэ чы!

Юрый КА ТО ВІЧ,

Па стаў скі ра ён.

ПАД' ЕХАЎ,
аль бо Пра тое, як пан Збы шак 

кі нуў га рэл ку піць
Гэ ту гіс то рыю я па чу ла ў тра лей-

бу се. Яе — і ва ўсіх пад ра бяз нас-

цях — аб мяр коў ва лі двое муж чын. 

Яны ся дзе лі зза ду, нам бы ло па 

да ро зе, і еха лі мы до сыць доў га, 

та му я да слу ха ла ўсё да кан ца. 

Пры чым не ад на: ка лі пра гу ча ла 

апош няя фра за, ра га таў ці не ўвесь 

тра лей бус.

...Ка лі, у якім го дзе гэ та бы ло — 

не так ужо і важ на. Га лоў нае, што 

бы ло са праў ды. Гру па ра сій скіх ту-

рыс таў ад пра ві ла ся ў Аль пы, каб 
там ад па чыць у час даў га ва тых 
на ва год ніх, ці, як ка жуць у Ра сіі, 

Ка ляд ных ка ні ку лаў: на ды хац ца 

чыс тым па вет рам, на ка тац ца на 

гор ных лы жах, на лю ба вац ца пры-
го жы мі пей за жа мі, а ўрэш це — 
прос та рас сла біц ца.

Для вось гэ та га, апош ня га, ту-
рыс ты з Ра сіі за па слі ся вя до май 
вад ка сцю (каб ха пі ла на ўвесь ад-
па чы нак), скрын ка мі з ёй за ста ві-
лі зад нія ся дзен ні і ад пра ві лі ся ў 
да ро гу.

Тэ ры то рыю Бе ла ру сі іх мік ра аў-
то бус пе ра сёк без пры год. На мя-
жы так са ма ўсё пра хо дзі ла, як той 
ка заў, у штат ным рэ жы ме. А ўжо 
да лей Поль шча бы ла.

Едуць па ёй ту рыс ты, па зі ра юць 
ва кол, і рап там — дзі ва: аб га ня юць 
дзядзь ку на ро ва ры, пры чым ён ну 
так за ві ха ец ца, так спя ша ец ца... 
«Мо жа, у ча ла ве ка зра бі ла ся што? 
Мо жа, да рад ні спаз ня ец ца», — па-
ду ма лі ту рыс ты і пра па на ва лі яго 
пад вез ці.

Муж чы на быў ну вель мі ра ды, 
бо яно ж не па раў наць, што ехаць 
на ро ва ры, а што — на аў то бу се. 
На ім жа хут чэй і ляг чэй, і ве ся лей, 
тым больш — у кам па ніі з рус кі мі!

Гэ та га пры знан ня ту рыс там бы-
ло да стат ко ва: яны рас пы та лі па на, 
як яго за вуць, ку ды ён кі руе, а по-
тым на лі лі яму вы піць — за зна-
ём ства!

Ад ным гэ тым тос там прад стаў-
ні кі двух на ро даў не аб ме жа ва лі ся: 
як і вар та бы ло ча каць, пад ня лі ку-
бач кі за Но вы год, за Ка ля ды, за 
бу ду чы пры ем ны ад па чы нак...

За што яшчэ вы пі ваў пан Збы-
шак, ён, на пэў на, ні ко лі не ўспом-
ніць, бо ў раз гар «бя се ды» рап там... 
за снуў. «Ну і ня хай», — вы ра шы лі 
ту рыс ты, пра цяг ва ю чы «бан кет» і, 
вя до ма ж, ні на што не зва жа ю чы, 
аж па куль праз ней кую га дзі ну-дру-
гую сон ны пан Збы шак не чхнуў... 

Та ды ўжо ту рыс ты ўспом ні лі, што 

ён з імі... едзе. Але ку ды — ні хто з 

іх не па мя таў.

На га ры зон це тым ча сам па ка-

за лі ся аб ры сы Вар ша вы, і ра сі я не 

па ду ма лі, што гэ та для іх но ва га 

зна ём ца най зруч ней шае мес ца, 

што ад сюль ён лёг ка да бя рэц ца 

ку ды за ўгод на...

А та му яны спы ні лі аў то бус, па-

са дзі лі па на на бліз кую лаў ку, збо-

ку па ста ві лі яго ве ла сі пед і па еха лі 

са бе на ка ні ку лы ў Аль пы.

...Пра ля це лі яны (ва ўся кім ра зе 

для ту рыс таў) як адзін дзя нёк —

час збі рац ца да до му. Ва ўся кім ра-

зе кі роў ца ўзяў ся ўжо рых та ваць 

аў то бус і па ду маў, у пры ват нас-

ці, што за ад ным скры пам трэ ба 

зра біць рэ ві зію — па гля дзець, што 

там за ста ло ся ў скрын ках з га рэл-

кай?

Поў ных пля шак ён знай шоў ня-

шмат, і гэ та яго не здзі ві ла. А вось 

тое, што пад ся дзен нем ля жыць не-

чая пу за тая бар сет ка — вель мі!

Іван асця рож на пад няў яе, ад-

крыў і ўба чыў, што там... поў ны кам-

плект да ку мен таў па на Збыша ка: 

яго ны паш парт, пра вы, бан каў скія 

карт кі... «Усё ж гэ та прый дзец ца 

ўзнаў ляць, — жах нуў ся Іван. — Гэ-

та ж коль кі кло па ту бу дзе!»

Ка ра цей, па шка да ваў ён па на: 

вы ра шыў на зва рот ным шля ху 
(доб ра, што ад рас у паш пар це!) 
за вез ці тую бар сет ку.

Па трэб ны дом і ква тэ ру знай-
шоў, мож на ска заць, лёг ка — на-
ціс каў на кноп ку зван ка — раз 
дру гі, трэ ці. Але дзве ры яму ні хто 
не ад чы няў. «Му сіць, до ма ня ма, — 
зда га даў ся Іван і за ду маў ся — 

што ж ра біць: па кі нуць бар сет ку 

тут, пад дзвя ры ма — дрэн на, за-

браць яе з са бой — яшчэ горш...»

На шчас це, по бач па чуў ся шор-

гат, ад чы ні лі ся дзве ры:

— Цо пан хцэ ́ — з не да ве рам 
спы та ла ў Іва на су сед ка Збышака, 
па ні га доў сямідзесяці.

— Хцэ́, — пе рай шоў на поль скую 
Іван, — за ба чыць па на Збыш ака.

— Для чэ́го? — пра цяг ва ла «до-
пыт» жан чы на.

— Каб з па нам Збыш акам вы-
піць вод кі, — жар там пра мо віў 
госць.

— Пан Збы шак ніц не пі́е, — гле-
дзя чы на Іва на, ра шу ча за яві ла су-
сед ка.

— І з яко га ж, пра бач це, ча су 
ён «не пі́е»? — па ці ка віў ся госць, 
ус пом ніў шы, што з імі і зу сім ня-
даў на пан доб ра на ка ціў — не дзе 
з паў літ ра вы жлук ціў.

— З тэ́го, — ска за ла па ні, — як 
на свам ро вэ́жу доі́хал до Вар ша-
вы і по тэм ніц не по ме́нта! (ні чо га 
не па мя тае).

...Зна чыць, як ні кру ці, а су стрэ-
ча з рус кі мі ту рыс та мі бы ла для па-
на вель мі ка рыс най! Ін шыя ж, для 
та го каб ад мо віц ца ад га рэл кі, вя-
лі кія гро шы пла цяць, га да мі ле чац-
ца. А пан Збы шак прос та пад' ехаў, 
на ват не га ла су ю чы.

Тац ця на ХА ЛО ПІ ЦА,

г. Мінск.

БЕ ЛАЯ ВА РО НА 
ЎЖО НЕ БЕ ЛАЯ...
Не як сва бод най ча сі най гля дзеў 

я па тэ ле ві за ры кан цэрт. Шмат 
бы ло там роз ных ар тыс таў, што 
спа да ба ла ся: адзін з іх вый шаў 
на сцэ ну ва ўсім бе лым. Амаль як 
я — не ка лі...

Мне та ды бы ло га доў з дзе сяць, 
у чац вёр ты клас збі раў ся. Баць кі 
на пя рэ дад ні, як ні цяж ка бы ло, рых-
та ва лі аб ноў кі. Ра ней, як пра ві ла, 
пе ра шы ва лі, з не ча га ста ро га, а ў 
той год па шы лі з но ва га: са свай го 
са ма тка на га па лат на ма ці спра ві-
ла мне цэ лы кам плект — верх нюю 
са роч ку, шта ны ды тор бач ку-сум ку 
для кні жак і сшыт каў. Я быў вель мі 
ўсце ша ны!

Але ж ра дасць мая бы ла ня доў-
гая. Пер ша га ве рас ня, яшчэ па да-
ро зе ў шко лу, дзе ці прос та пад ня лі 
мя не на смех:

— Ну ты вы стра іў ся! Ну пры-
браў ся, — па каз ва лі яны паль ца-
мі. — Па гля дзі це на яго — бе лая 
ва ро на!..

Быць ёй мне зу сім не ха це ла ся. 
А та му ў шко лу я прос та не пай шоў. 
Па куль дзе ці ву чы лі ся, пра ста яў, 
пра ся дзеў у не да лё кім бя рэз ні ку, 
а по тым ра зам з усі мі вяр нуў ся да-
ха ты. І там з пла чам аб' явіў:

— Што хо ча це са мною ра бі це, 
але ў шко лу ў бе лай адзе жы я ні-
ко лі не пай ду!

Баць кі, як гэ та ні дзіў на, не ста-
лі ні ўга вор ваць мя не, ні пры му-
шаць.

— Мо жа, па фар бу ем апра ткі? — 
па пы таў ся та та ў ма ту лі.

— Дык ня ма ж чым, — уз дых-
ну ла яна.

— Я пай ду па шу каю, а ты на грэй 
у кат ле ва ду, — за га даў та та. А сам 
узяў ся ке ру і пай шоў да ра кі.

Праз ней кі час ён вяр нуў ся да-
моў з ахап кам аль хо вых га лі нак і 
шы шак. Укі нуў іх у ка цёл з ва дой, 
ту ды ж ад пра віў мае аб но вы. Ка лі 
ва да за кі пе ла, не каль кі ра зоў пе-
ра мя шаў...

Ва ўсе во чы я гля дзеў на гэ та 

ча раў ніц тва: ко лер адзен ня ра біў ся 

ўсё цям ней шы і цям ней шы. Факт, 

што з кат ла яго да ста ва лі доб ра 
ка рыч не вым.

...На заўт ра ў шко лу я ішоў ужо з 
ра дас цю: ні хто з дзя цей з мя не не 
смя яў ся, усе хут чэй зайз дрос ці лі.

...Не па мя таю, ці па пра сіў я та-
ды пра ба чэн ня ў сва іх баць коў, 

а най перш — у ма тулі, бо гэ та ж 

коль кі яе пра цы бы ло ўкла дзе на ў 

тыя аб ноў кі: вы рас ціць лён, убраць, 

па слаць, змяць, на пра сці ні так, са-
ткаць па лат но, па шыць...

За раз бы тое адзен не!

М. П. Баг да наў,

в. Но вы Па гост, Мёр скі ра ён.

Руб ры ку вя дзе 
Ва лян ці на ДОЎ НАР.

АД ЯЕ Ж. Чы та чы га зе ты пра-
сі лі рас ка заць пра аў та раў най-
леп шых «вя сё лых і праў дзі вых 
гіс то рый», пра пе ра мож цаў кон-
кур су — 2017.

Яно б і са праў ды: мож на, бо 
«кра і на па він на ве даць сва іх ге ро-
яў»! Ад нак з не кім з іх мы зна ё мы 
лепш, з не кім, мяк ка ка жу чы, — 

горш... А та му спа дзя ём ся, што 

яны пра ся бе рас ка жуць са мі —
у на ступ ным вы пус ку руб ры кі.


