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...Гле дзя чы на юна ка, 
ра зу ме еш, што ўзы хо-
дзя чая «зор ка» бе ла-
рус кай эст ра ды і пад час 
пе ра пын каў у твор чай 
дзей нас ці, та кіх ка рот-
ка ча со вых, як снег гэ тай 
зі мой, за ста ец ца са мым 
звы чай ным ча ла ве кам. 
На прык лад, за хап ля-
ец ца фут бо лам, чы тае 
звы чай ныя кні гі.

Марк Вой тка, ву чань ся рэд-
няй шко лы № 14 г. Ма ла дзеч-
на, спя вае 11 га доў. Ця пер яму 
16. З не да ве рам пе ра пыт ваю: 
«Ня ўжо з 5 га доў?»

— Не тое каб я саль фе-
джыа ў дзі ця чым сад ку вы-
ву чаў, але рот мне бы ло не 
за ткнуць! Ха дзіў, спя ваў са-
бе пад нос. А ка ра о ке бы ло 
са праўд най уце хай! Пер шыя 
хві лі ны ма ёй сла вы, — жар-
туе Марк.

Паў та ру ся: жар туе. Пры 
ўсіх сва іх да сяг нен нях на эст-
ра дзе ён не толь кі на зайз-
драсць мэ та на кі ра ва ны, але 
і за ста ец ца прос тым, ра зум-
ным, шчы рым хлоп цам, які 
адэ кват на ся бе ацэнь вае і не 
пе ра боль швае сва іх за слуг. 
Пе ра мо жца рэс пуб лі кан скіх 
і між на род ных кон кур саў, 
шмат лі кіх фес ты ва ляў, Марк 
не ад маў ля ец ца ад удзе лу ў 
школь ных і ра ён ных кан цэр-
тах, бо не за бы ва ец ца, з ча го 
стар та ва ла яго імк лі вая кар'-
е ра спе ва ка.

У па чат ко вай шко ле на-
стаў ні ца му зы кі за ўва жы ла 
лю боў хлоп чы ка да спе ваў, 
і ўжо ў пер шым кла се Марк 
стаў пе ра мож цам школь на-
га кон кур су та лен таў: «Па мя-
таю, той ну мар мы рых та ва лі 
з ад на клас ні цай, а я да та го 
ж ад чай на «зма гаў ся» з ба ла-
лай кай. Ці не з гэ тай на го ды 
мя не на кі ра ва лі ву чыц ца ў му-
зыч ную шко лу?»

Да лей — раз' ез ды па кра-
і не і за яе ме жа мі з хо рам 
«Пеў ні кі», дзе Марк са лі ра-
ваў, асва ен не гі та ры, эк за ме-
ны, і вось му зыч ная аду ка цыя 
за пля чы ма. Па ра лель на з 
му зыч най шко лай Марк на-
вед ваў і пра цяг вае на вед ваць 
сту дыю эст рад най пес ні «Бра-
ва» дзі ця ча га цэнт ра куль ту ры 
«Рас ток».

Пад фа наг ра му ён ні ко-
лі не спя вае, бо лі чыць гэ та 
аб ра зай для ар тыс та. За тое ў 
спад ні цы — ка лі лас ка! Ча сам 
Марк на дзя вае бе лую спад ні цу 
вы шэй ка ле на і бе лыя ле гін сы, 
бо гэ та част ка на цы я наль на га 
грэ час ка га кас цю ма. Так Марк 
апош ні раз вы сту паў на аб лас-
ным фес ты ва лі на цы я наль ных 
куль тур.

Пер шай знач най пе ра мо-
гай стаў прыз гля дац кіх сім-
па тый на рэс пуб лі кан скім пра-
ек це «Звон кая ра ні ца 2011». 
По тым бы лі дру гія мес цы на 
між на род ных фес ты ва лях 
«Зям ля пад бе лы мі кры ла мі», 
Avantі, «Кры ла тыя арэ лі», пер-
шае — у ад кры тым му зыч ным 
кон кур се мас тац тваў «Ззян не 
та лен таў 2013». На ад ным з 
іх — рэс пуб лі кан скім кон кур се 
«За ла тая Лі ра» — Марк вы-
кон ваў сваю лю бі мую пес ню 
«Yesterday» гур та The Beatles, 
за якую атры маў гран-пры.

— Доб ра па мя таю, як год 
та му ў Ма зы ры пра хо дзіў Між-
на род ны фес ты валь юных та-
лен таў «Зям ля пад бе лы мі 
кры ла мі», дзе мя не ўзна га ро-
дзі лі дып ло мам ІІ сту пе ні і... 
пы ла со сам. Гэ та мя не ўра зі-
ла. Да рэ чы, фес ты валь быў 
цу доў ны, — уз гад вае юнак.

— Ці мо жаш пад лі чыць, 
коль кі ра зоў ужо вы сту паў на 
сцэ не?

— Цяж ка ска заць. Бы вае, 
за тыдзень па пяць кан цэр таў. 
Бы вае, і ні вод на га, але гэ та 
рэд кі вы па дак.

Уз ні кае пы тан не: як адзі-
нац ца ці клас нік па спя вае за 
школь най пра гра май ды яшчэ 
ідзе пры та кіх на груз ках на 
за ла ты ме даль? Хло пец тлу-
ма чыць: «Да 10 кла са я ста-
ран на на за па шваў ве ды, та му 
ця пер мне да во дзіц ца толь кі 
кант ра ля ваць ад зна кі. Хат нія 
за дан ні вы кон ваю ў элект-
рыч цы, марш рут цы, ноч чу...». 
Марк зна хо дзіць час не толь кі 
на ўро кі, а і на рэ пе ты та раў 
— рых ту ец ца да ЦТ. Не дзі ва, 
што на стаў ні кі ча сам жар ту-
юць на конт про пус каў за ня-
ткаў і яго па пу ляр нас ці: «Пры-
ві тан не, Марк... Ой, пра бач, 
за бы ла ся тваё проз ві шча!»

Да рэ чы, на эст ра дзе Марк 
вя до мы не толь кі ў якас ці спе ва-
ка, але і як кан фе рансье. І зноў-
та кі, спа чат ку ён вёў школь ныя 
кан цэр ты, а сён ня яго за пра ша-
юць на са мыя ад каз ныя га рад-
скія ме ра пры ем ствы. «Да кан-
фе ран су я па ды хо джу твор ча. 
Сцэ на рый для мя не ця пер не 
больш, чым план, мак сі мум — 
апор ны кан спект. Аса біс тыя лі-
рыч ныя ці ка міч ныя рэп лі кі пры-
дум ляю за ку лі са мі, ка лі гу та ру 
з ар тыс та мі. Да во дзі ла ся ўда ла 
жар та ваць і экс пром там. Ву чу-
ся май стэр ству ў Іва на Урган-
та, гля джу ўсе кан цэр ты з яго 
ўдзе лам».

Ха пае эн ту зі яз му ў Мар ка і 
на хо бі. Га лоў ным за хап лен нем 
з'яў ля ец ца фут бол. Не ка лі хло-
пец сам гу ляў у яго, час цей за 
ўсё ста яў на ва ро тах, бо «быў 
пух лым». Ця пер ён пе ра важ-
на ба лель шчык, але ўсё роў на 
ле там у воль ны час з за да валь-
нен нем вы хо дзіць з сяб ра мі на 
по ле. «Са мае ці ка вае, што я і 
мой леп шы ся бар, з якім мы ра-
зам гля дзім мат чы, «хва рэ ем» 
за роз ныя ка ман ды: я з шас ці 
га доў ня змен на за «Ман чэс тэр 
Юнай тэд», а ён — за «Бар се-
ло ну». Та му пад час гуль ні 
«Ман чэс тэр—Бар се ло на» мы 

ні бы та «трэ цюю су свет ную» 
рых ту ем!»

Яшчэ Марк, як мно гія 
су час ныя лю дзі, лю біць фа-
та гра фа ваць. З за да валь-
нен нем зды мае сяб роў, ка лі 
па про сяць, і пры ро ду — для 
ся бе. Трэ ба ад зна чыць, што 
фо та апа рат, як і но вы «Ай-
фон», юнак на быў за свае 
гро шы. «Гэ та дру гі плюс ад 
кан цэр таў. Акра мя во пы ту, 
но вых су вя зяў, раз віц ця, ма-
ты ва цыі, я атрым лі ваю яшчэ 
і гро шы, што да зва ляе ад чу-
ваць ся бе са ма стой ным, бо 
не ся джу на шыі ў баць коў».

Дзя ку ю чы сцэ не Марк па-
зна ё міў ся з бе ла рус кім ар-
тыс там Дзядзь кам Ва нем. 
Ён для хлоп ца аў та ры тэт і 
ся бар ад на ча со ва. «Хоць 
за раз ма гу па тэ ле фа на ваць 
яму і па ці ка віц ца спра ва мі!» 
— ка жа Марк, ха па ю чы ся за 
тэ ле фон. Ве рым сло вам і тэ-
ле фо ну з ну ма рам, пад пі са-
ным як «Дзядзь ка Ва ня».

Пра што мо жа ма рыць су-
час ны хло пец у 16 га доў? Хі ба 
не пра ка хан не? Ака за ла ся, пра 
ра яль! А дак лад ней, жа дан не 
доб ра асво іць кла ві шы ста іць 
пер шым пунк там у пла не на ле-
та. Дру гім — па ступ лен не: «А 
ку ды — не так важ на, га лоў нае 
— за ста вац ца ар тыс там. Я са 
сцэ ны ўжо — ні на гой!»

«За ўсе свае да сяг нен ні я 
ўдзяч ны ма ёй ба бу лі. Яна мя-
не, ка лі ка заць прос та, «зля-
пі ла». З дзя цін ства Марк жыў 
пад яе на гля дам, але ма ці з 
за меж жа заў сё ды і паў сюд на 
пад трым лі ва ла юна ка. Вя лі кай 
па дзя кі за слу гоў вае, без умоў-
на, і пе да гог сту дыі «Бра ва» 
На тал ля Ана то леў на Со ніч.

Мя не здзі ві ла, што Марк 
не тра піў на дзі ця чае «Еў ра-
ба чан не», але ён су па ко іў:

— А я не шка дую. На та кія 
рэ чы па трэб ны ша лё ныя гро-
шы. Але ёсць у мя не ад на ідэй-
ка для «Еў ра фэс та». У ста дыі 
ма ры, рас пра цоў ва ец ца. Ха чу 
на пі саць му зы ку на верш Ні ла 
Гі ле ві ча. Лі чу, што Бе ла русь 
не мае перс пек тыў на «Еў ра-
ба чан ні» з пес няй не на род-
най мо ве. Дык пры хо дзі лі ж на 
апош ні ад бор ма ла вя до мыя 
гур ты з цу доў ны мі бе ла рус кі мі 
пес ня мі, на свае во чы ба чыў, 
сва і мі ву ша мі чуў! А жу ры не 
спа да ба ла ся. Прад чу ваю, да-
ча ка юц ца яны вар тай пес ні...

Ган на ФІ ЛІ СТО ВІЧ,
 ву ча ні ца 11 кла са гім на зіі 

№ 10 г. Ма ла дзеч на.

ПРА АЎ ТА РА
— Я вя лі кі ама тар тэ ат ра, зай ма ю ся лю бі май спра вай 

ва ўзор ным тэ ат ры-сту дыі «ТэсТ». Тэ атр для мя не — 
больш чым хо бі. Гэ та шлях раз віц ця, — ка жа пра ся бе 
16-га до вая аў та рка.

Тым не менш Ган на збі ра ец ца звя заць сваё жыц цё з 
жур на ліс ты кай, та му на вед вае ў сва ім го ра дзе шко лу 
жур на ліс ты кі «Ма ла дзік».

— І тут мне на да па мо гу прый дуць ка му ні ка бель-
насць, ап ты мізм, воб раз нае мыс лен не і здоль насць ба-
чыць кры ні цу ін фар ма цыі паў сюд на, — упэў не на дзяў-
чы на. — А са мае ці ка вае — гэ та вы ву чаць лю дзей. Бо 
вя до ма, што кож ны ча ла век — су свет!

З ін шых за хап лен няў Ган на ад зна чы ла ванд роў кі на 
ве ла сі пе дах: ка лі ле там яны збі ра юц ца ра зам з сяб ра мі 
і ла дзяць са праўд ныя па да рож жы па ра ё не.

Двац цаць пер шае ста-
год дзе... Но вы час пры-
нёс з са бой і но вую 
куль ту ру, звыч кі, мо-
ду... На ват лю дзі змя ні-
лі ся. Асаб лі ва мо ладзь. 
Пад лет кі ства ры лі сваю 
суб куль ту ру, свой асоб-
ны свет. Які ён, гэ ты 
свет?

Пач ну з та го, што я сам 
пад ле так і мне хо чац ца вы ка-
заць аса біс тае стаў лен не да 
пэў ных праб лем. Я жыц ця ра-
дас ны хло пец, які не ба іц ца 
цяж кас цяў у жыц ці, і та кіх, як 
я, шмат. Але су стра ка юц ца 
і ін шыя пад лет кі — пе сі міс-
тыч ныя, га то выя апус ціць ру-
кі пас ля пер шай жа ня ўда чы, 
а по тым скар дзіц ца на жыц-
цё. Іх менш, але пра іх нель га 
не ска заць.

Я кож ную ра ні цу іду ў 
шко лу з доб рым на стро ем, 
бо там я су стра ка ю ся са сва-
і мі сяб ра мі, пра вод жу час з 
ка рыс цю, і мне ня ма ка лі су-
ма ваць або гуль тай ні чаць. 
Вя до ма, і ў мя не бы ва юць 
та кія дні, ка лі іс ці ту ды аб са-
лют на не хо чац ца, але шко-
ла — гэ та не ад' ем ная част ка 
на ша га жыц цё ва га шля ху.

Пе сі міс ты мо гуць лі чыць 
інакш. Яны ду ма юць, што 
шко ла дае за шмат ліш ніх ве-
даў, якія ў да лей шым жыц ці 
ім зу сім не спат рэ бяц ца. Ха чу 
за пя рэ чыць. На пэў на, у кож-
на га з нас ад ной з га лоў ных 
жыц цё вых мэт з'яў ля ец ца 
по шук доб рай вы со ка аплат-
най пра цы, каб мы маг лі нар-
маль на ўтрым лі ваць сям'ю. 
І, мо жа быць, не ка то рым 

зда ец ца, што важ ныя толь кі 
тыя тры прад ме ты, якія мы 
бу дзем зда ваць на цэнт ра-
лі за ва ным тэс ці ра ван ні, якія 
за ста нуц ца важ ны мі для нас 
у вы шэй шых на ву чаль ных 
уста но вах і ад якіх бу дзе за-
ле жаць на ша пра ца ўлад ка-
ван не. Але ця пер пры пры ёме 
на пра цу най маль ні кі хо чуць 
ба чыць шмат ба ко ва раз ві-
та га ча ла ве ка, та му кож ны 
пад ле так па ві нен па важ лі ва 
ста віц ца да ўсіх прад ме таў, 
якія вы ву ча юц ца ў шко ле, і 
не лі чыць іх пус тым мар на-
ван нем ча су.

Я ска заў пра стаў лен не да 
шко лы, ця пер трэ ба рас ка заць 
пра за ня ткі пас ля яе. Мож на па-
гу ляць з сяб ра мі на ву лі цы, сха-
дзіць на ста ды ён — заў сё ды 
ёсць ва ры ян ты, як па зба віц ца 
ад ну ды, бы ло б жа дан не. Але 
шмат якія пад лет кі ўвесь час 
ся дзяць до ма — за кам п'ю та-
рам ці тэ ле ві за рам. Аднак уся-
го па він на быць у ме ру.

Ка лі ж ка заць пра ха рак-
та ры пад лет каў і ста сун кі 

па між імі... Вось тут ужо ві-
да воч ная роз ні ца па між пе сі-
міс та мі і ап ты міс та мі. Апош-
нія моц ныя ду хам, яны ўвесь 
час са ма ўдас ка наль ва юц ца, 
з кож ным днём па спя ва юць 
усё больш і больш. Яны імк-
нуц ца пад трым лі ваць кан-
так ты з ін шы мі. Пе сі міс ты ж 
пас ля той ня ўда чы, якая пры-
му сі ла іх зла мац ца, за цык лі-
ва юц ца на са бе, на тым, як 
ім цяж ка жыць, і з-за гэ тай 
за кры тас ці ім на са мрэч ста-
но віц ца цяж ка. Та ды ім прос-
та не аб ход ны та кі ча ла век, 
ся бар, які да па мо жа вяр нуц-

ца да нар маль на га жыц ця. 
Я ду маю, што ў кож на га ча-
ла ве ка бы ва юць мо ман ты ў 
жыц ці, ка лі яму не аб ход ны 
хтось ці, хто змо жа пад тры-
маць і да па маг чы. І доб ра, 
што та кія лю дзі — доб рыя, 
спа гад лі выя, га то выя заў сё-
ды прый сці на да па мо гу — 
звы чай на зна хо дзяц ца.
Ула дзі слаў АМБ РА СЕ ВІЧ, 

ву чань 10 кла са гім на зіі 
г. Смар го ні.

ПРА АЎ ТА РА
Ула дзі сла ву 15 га доў. Пра ся бе ён ка жа, што ву-

чыц ца доб ра, на 9-10 ба лаў. «З'яў ля ю ся ўдзель ні кам і 
пры зё рам ра ён ных алім пі яд па фі зі цы і ін фар ма ты цы, 
а так са ма аб лас ной алім пі я ды па ма тэ ма ты цы. Сё ле-
та ра зам з ка ман дай гім на зіі за ня лі дру гое мес ца на 
аб лас ным ма тэ ма тыч ным тур ні ры. Ле тась атры маў 
ра ён ную прэ мію за да сяг нен ні ў ву чо бе. Бя ру актыўны 
ўдзел і ў гра мад скім жыц ці шко лы. Зай ма ю ся тан ца мі, 
а так са ма апра цоў кай му зы кі на кам п'ю та ры. Яшчэ 
люб лю спорт і та му пры маю ўдзел у роз ных спа бор ніц-
твах. Люб лю чы таць на ву ко вую фан тас ты ку». Акра мя 
гэ та га, Ула дзі слаў зай ма ец ца пра гра ма ван нем і ў бу-
ду чы ні хо ча па сту піць у БДУ ІР.

Ка жуць, што ў вай ны не жа но чы твар. 
Але коль кі жан чын прай шло праз усю 
вай ну: ад яе пер шых дзён да Пе ра мо гі! 
Люд мі ла Іо сі фаў на Сміл га на ра дзі ла ся і 
вы рас ла ў Ле нін гра дзе. У яе бы лі кла пат-
лі выя баць кі, та му сваё дзя цін ства яна 
ўспа мі нае з цеп лы нёй і пя шчо тай...

У ча тыр нац цаць га доў Люд мі ла пай шла 
пра ца ваць на швей ную фаб ры ку. Гэ тае ра-
шэн не яна пры ня ла са ма стой на: трэ ба бы-
ло да па ма гаць сям'і. Прый шло ся су мя шчаць 
пра цу з ву чо бай. Лёс не пес ціў дзяў чы ну. На 
до лю яе па ка лен ня вы па ла страш нае вы пра-
ба ван не — вай на. Яна па зба ві ла Люд мі лу 
баць коў, за бра ла жыц ці мно гіх сяб роў, зна-
ё мых, су се дзяў. У бла кад ным Ле нін гра дзе 
па на ва лі го лад і хо лад. Як уда ло ся вы жыць 
юнай дзяў чы не ў го ра дзе, дзе смерць ста ла 
звы чай най з'я вай, ве дае толь кі Бог.

Ма быць, вя лі кім бы ло жа дан не жыць, і гэ-
та да ло Люд мі ле сі лы вы тры маць су ро вае 
вы пра ба ван не.

Эва ку а цыя... Пра ца ў ты ле... У цяж кі для 
Ра дзі мы час яна, як і ты ся чы ма ла дых лю-
дзей, ха це ла быць там, дзе рвуц ца сна ра-
ды, сві шчуць ку лі. Доб ра ах вот ні кам Люд мі ла 
пай шла на фронт, ста ла са ні та рам-ін струк та-
рам: яшчэ ў Ле нін гра дзе яна скон чы ла кур сы 

мед сяс цёр.
Пер шы бой для ма ла дой дзяў чы ны ад быў-

ся пад Бел га ра дам. Гэ та быў толь кі па ча так 
ге ра іч на га шля ху. Люд мі ла Іо сі фаў на пры ня-
ла ўдзел у вы зва лен ні Сма лен ска, Ка на то па, 
Ві цеб ска. Сот ні па ра не ных сал дат і афі цэ раў 
гэ тая дзяў чы на вы нес ла з по ля бою на сва іх 
ру ках. За час вай ны бы ла трой чы па ра не на. 
Яе ўзна га ро дзі лі ор дэ нам Чыр во на га Сця га, 
ме да лём «За ба я выя за слу гі». У Лю ба ве, на 
бе ра зе Бал тый ска га мо ра, у 1945 го дзе Люд-
мі ла Іо сі фаў на скон чы ла свой ба я вы шлях.

У Бе ла русь яна пры еха ла з му жам, яко га 
су стрэ ла і па ка ха ла яшчэ на вай не. З тых 
ча соў жы ве і пра цуе ў Скі да лі, што на Гро-
дзен шчы не. Тут яна на ра дзі ла дзвюх да чок 
— Свят ла ну і Ла ры су.

Сваю пра цоў ную дзей насць Люд мі ла Іо-
сі фаў на па ча ла на пра мыс ло вым кам бі на це, 
пра ца ва ла май страм цэ ха. А ў 1961 го дзе 
прый шла ў ся рэд нюю шко лу № 2 го ра да Скі-
даля, дзе атры ма ла па са ду на стаў ні ка пра цы. 
Яна не прос та вы кла да ла, а ву чы ла пры га-
жос ці. Ка лі ча ла век вя лі кі ду шой, то ён вя лі кі 
і сва і мі спра ва мі. Ка валь, цяс ляр, па эт ці на-
стаў нік — гэ та не мае зна чэн ня.

І за пра цу на мір най ні ве ў Люд мі лы Іо сі-
фаў ны ёсць уз на га ро ды: гра ма ты Мі ніс тэр-
ства асве ты БССР, аб лас но га і ра ён на га ад-
дзе лаў на род най аду ка цыі.

У 1979 го дзе Люд мі ла Іо сі фаў на пай шла на 
пен сію. Не ка то ры час яна ўзна чаль ва ла Са вет ве-
тэ ра наў пры Скі даль скім га рад скім вы ка наў чым 
ка мі тэ це. І тут гэ тая жан чы на шмат зра бі ла, пры-
цяг ва ю чы ўва гу гра мад скас ці да па трэб бы лых 
аба рон цаў Ра дзі мы. Яна бес ка рыс лі ва кла па ці ла-
ся пра лю дзей і ні чо га не пра сі ла для ся бе.

Ця пер Люд мі ле Іо сі фаў не 90 га доў. Але энер-
гія, ап ты мізм, ве ра ў свае сі лы не па кі да юць яе. 
Яна па-ра ней ша му імк нец ца да рыць лю дзям лю-
боў і ра дасць. Сён ня ўзна чаль вае Ка мі тэт ка та ліц-
кай царк вы Скі да ля — ні ад но рэ лі гій нае свя та не 
абы хо дзіц ца без яе ак тыў на га ўдзе лу.

Люд мі ла Іо сі фаў на Сміл га ні ко лі не імк-
ну ла ся да пос пе ху. Сі ла ду ху, во ля, пра ца ві-
тасць, ап ты мізм, лю боў да Ра дзі мы — вось 
тыя якас ці, якія да па маг лі гэ тай жан чы не пе-
ра адо лець усе жыц цё выя ня го ды. Пра жыць 
сваё жыц цё год на — гэ та вя лі кая спра ва.

Гра жы на ПЕ ТУ ШОК,
ву ча ні ца 8 кла са СШ № 2 г. Скі да ля.

ПРА АЎ ТА РА
На шай чар го вай аў та рцы Гра жы не 

14 га доў. Яна па ве да мі ла пра ся бе на-
столь кі сціс ла і сціп ла, што да вя ло ся 
звяр тац ца па да па мо гу да яе ма мы Але-
ны Іва наў ны.

Вы свет лі ла ся, што Гра жы на — роз-
на ба ко вы ча ла век. Сур' ёз на зай ма ец ца 
спор там — на вед вае ва лей боль ную сек-
цыю. Ву чыц ца на «вы дат на» — на 9-10 
ба лаў. За хап ля ец ца бі се рап ля цен нем, 
лю біць спя ваць — ро біць гэ та на школь-
ных кан цэр тах. Ня даў на за ня ла пер шае 
мес ца на ра ён ным кон кур се дэк ла ма-
та раў паэ зіі. Для чы тан ня вы бі рае кні гі 
па гіс то рыі род на га краю, асаб лі ва пра 
па дзеі Вя лі кай Ай чын най вай ны. Па ся-
мей най тра ды цыі хо ча стаць юрыс там 
— у пры ват нас ці, ма рыць пра ца ваць... 
след чым.

Марк ВОЙ ТКА:

«Я СА СЦЭ НЫ — 
НІ НА ГОЙ!»

(Ма ла ды спя вак ма рыць пра ра яль, бо пы ла сос у яго ўжо ёсць)

«Дык пры хо дзі лі 
ж на апош ні ад бор 
ма ла вя до мыя 
гур ты з цу доў ны мі 
бе ла рус кі мі пес ня мі, 
на свае во чы ба чыў, 
сва і мі ву ша мі чуў! А 
жу ры не спа да ба ла ся. 
Прад чу ваю, да ча ка юц ца 
яны вар тай пес ні...»

БУДЗЬ У ТРЭН ДЗЕ — 
СТАНЬ АП ТЫ МІС ТАМ!

ПРА ЖЫЦЬ 
ЖЫЦ ЦЁ ГОД НА
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