
ПА ВЕТ РА НЫ ШАР
У су бо ту мае сяб ры па бра лі ся шлю бам. 

Пра па но ву сва ёй ка ха най Алесь ра біў над 

Дзві ной. Яны бы лі пер шыя, хто ўзняў ся на 

па вет ра ным ша ры над Ві цеб скам.

Пас ля вян чан ня ма ла дыя па еха лі фа-

та гра фа вац ца. Для гас цей жа за мо ві лі 

вя лі кі аў то бус, на якім мы па він ны бы лі 

да брац ца да рэ ста ра на. Усю да ро гу я па-

зі ра ла ў акно. Рап там маю ўва гу пры цяг-

нуў роз на ка ля ро вы па вет ра ны шар. Як 

вы свет лі ла ся, гэ та Алесь з Юляй пад рых-

та ва лі для нас та кі не звы чай ны сюр прыз. 

Усе гос ці змаг лі ўзняц ца на тым ша ры на 

вы шы ню ся мі па вяр хо ва га до ма. «Для нас 

гэ ты дзень не звы чай ны, — ка за лі по тым 

ма ла дыя, — і нам за ха це ла ся зра біць яго 

не звы чай ным і для сва іх бліз кіх».

14 лю та га я па еха ла на Ка ма роў ку, каб 

ку піць му жу ў па да ру нак арэ хі. У пе ра хо дзе 

су стрэ ла з дзя ся так пра даў цоў ад ноль ка-

вых цюль па наў, чыр во ных ша ры каў у фор-

ме сэр цай каў ды плю ша вых мі шак. І ўя ві ла, 

як ты ся чы дзяў чат го ра да атры ма юць вось 

та кія прад ка заль ныя «сюр пры зы»...

На днях сяб роў ка рас ка за ла гіс то рыю 

пра трох сва іх прэ тэн дэн таў на ру ку і сэр-

ца. Адзін з іх па тэ ле фа на ваў у Дзень за-

ка ха ных і быц цам бы ў сваё апраў дан не

ска заў, што не пры знае гэ та га свя та. 

І він ша ваць ні ко га не збі ра ец ца. Дру гі пры-

 нёс вя ліз ныя за вуш ні цы з каш тоў ны мі ка-

мя ня мі. «Па гля дзі на мя не, — дзяў чы на 

па каз вае свае сціп лыя ся рэб ра ныя «цвіч-

кі», — я ж та кія па фас ныя ўпры га жэн ні не 

на шу». За тое трэ ці па да рыў квіт кі ў тэ атр 

опе ры і ба ле та — як раз на па ста ноў ку, 

якой сяб роў ка трыз ні ла апош нім ча сам.

Вы ска жа це, га лоў нае ж не сам па да ру-

нак, а знак ува гі. Але, як па мне, гэ ты знак 

па ві нен быць ін ды ві ду аль ны. Па га дзі це ся, 

на шмат пры ем ней атры маць па да ру нак, які 

рых та ваў ся з дум ка мі ме на ві та пра ЦЯ БЕ!

Што да ты чыц ца вя сел ля, то ма гу пад-

ка заць не каль кі ары гі наль ных ідэй. Сва ёй 

сяб роў цы і яе абран ні ку мы з дзяў ча та мі ў 

свой час па да ры лі 32 кі ла гра мы со лі, якую 

змяс ці лі ў ільня ны мех, па шы ты ўлас на руч-

 на. Маў ляў, каб спаз наць ад но ад на го трэ-

ба не адзін пуд со лі з'ес ці. Пры яцель ка рас-

па вя да ла, што яе та та на пя рэ дад ні вя сел ля 

Мак сі ма і Ксе ніі Мір ных за мо віў у бон да ра 

вя ліз ную драў ля ную боч ку і на поў ніў яе 

мё дам. Па да рыў з па жа дан нем, каб «мя-

до вы ме сяц» ні ко лі не за кан чваў ся. Нам з 

му жам сяб ры прэ зен та ва лі са ма роб ных 

ля ле чак-не раз луч ні каў, звя за ных па між 

са бой ад ной ніт кай. Як сім вал тры ва ла га 

шлю бу, каб муж і жон ка пад трым лі ва лі ад-

но ад на го па жыц ці. Мы ж сва ім ві цеб скім 

сяб рам у лі ку ін ша га па да ры лі на вя сел ле 

сер ты фі кат на фо та се сію ў Стро чы цах у 

на цы я наль ным убран ні. А так са ма дзве бе-

ла рус ка моў ныя кні гі — «Скрозь люс тэр ка, 

і што ўба чы ла там Алі са» (на дзяў чын ку) 

ды «Пі тэ ра Пэ на» (на хлоп чы ка) з імен ны мі 

аў то гра фа мі пе ра клад чы каў. Уру чы лі з па-

жа дан нем, «каб бус лі кі вам у хат ку кож ны 

год пры но сі лі па не маў лят ку».

Што да ты чыц ца дзе так, то га лоў ны 

па да ру нак, які яны мо гуць атры маць ад 

баць коў (акра мя жыц ця, вя до ма), — гэ та 

да лё ка не ма тэ ры яль ныя рэ чы...

...Ад ной чы ма лень кі хлоп чык за блу каў. 

Ён доў га шу каў да ро гу да до му, але так і 

не змог вы брац ца з ле су. І рап там уба чыў 

дзяд ка з сі вой ба ра дой. Хлоп чык уз ра да-

ваў ся і кі нуў ся да яго: «Мне так страш на 

тут! А яшчэ я вель мі ха чу ес ці. Да па ма жы 

мне». Ста ры па гля дзеў на ма ло га і моўч кі 

пай шоў да лей сва ёй да ро гай. Хлоп чык 

па бег за ім, паў та ра ю чы: «Я ха чу ес ці...» 

Але дзя ду ля, зда ец ца, яго не чуў... Праз

не ка то ры час ста ры па чаў збі раць яга-

ды і па ды маць з до лу арэ хі. Ма лы стаў 

паў та раць за ім. Дзя ду ля доб ра ве даў, 

як вы жыць у глу хім ле се, і хлоп чык шмат 

ча му на ву чыў ся ў яго. У пры ват нас ці, зда-

бы ваць са бе ежу, бу да ваць жыл лё... Ста-

ры на ву чыў яго гэ та му, за мест та го, каб 

узяць ад каз насць за дзі ця на ся бе.

Не да рэм на муд рыя лю дзі ка жуць: «Ка-

лі ты хо чаш да па маг чы ча ла ве ку, то пра-

па нуй яму не рыб ку, а ву ду. Хай ён сам 

яе зло віць...»
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— У мя не ж ма лень кія дзе ці. Агнеш цы — 

1,5 го да, Стэ фа ну — 3,5. Гу ля ю чы, па вы дзі ра лі 

ўсю (смя ец ца). Та му і вы ра шыў па кі нуць ма лень-

кую, за раз мне так зруч ней. Ба ра да ж не зу бы, 

ад рас це.

— Для вас ба ра да мае ней кае сак раль нае 

зна чэн не?

— Так, гэ та су вязь з ро дам. Чым даў жэй шая ба-

ра да, тым, лі чыц ца, глы бей ты да кра нуў ся да прод-

каў. Усё пе рад аец ца праз па ка лен не. Мой дзед 

на сіў доў гую ба ра ду. А та та не лю біў, па ста ян на 

га ліў ся. Дзя ды вы раб ля лі му зыч ныя ін стру мен ты — 

скрып кі, акар дэ о ны. А та та быў ін жы не рам. Ця пер 

я пра цяг ваю спра ву дзя доў, мне гэ та на ра ду бы ло 

на пі са на. Мае ж дзе ці на ўрад ці бу дуць зай мац ца 

му зы кай, коль кі б я іх ні пры му шаў. А вось уну кі 

мо гуць быць доб ры мі му зы́ ка мі.

(Заканчэнне на 5-й стар. «СГ».)

Тыя, хто по бачТыя, хто по бач  Іван КІР ЧУК: 

«Я 14 га доў жыў адзін «Я 14 га доў жыў адзін 
і больш не пла на ваў і больш не пла на ваў 

ні я кай сям'і»ні я кай сям'і»

«Вой, Іван Іва на віч, 

а дзе ва ша ба ра да?» 

Са мо са бой вы рва ла ся 

ў мя не гэ тае пы тан не, 

ка лі ад чы ні ла дзве ры 

ў эт на ла ба ра то рыю

і ўба чы ла лі да ра гур та 

«Эт на-трыа «Тро і ца».

Ка жуць, та ле на ві ты ча ла век та ле на ві ты 

ва ўсім. Дру гак лас ні ца Са фія ТРОЦ КАЯ, 
пе ра мож ца на ша га кон кур су «Бе ла ру сі кі», 
умее ра біць на тат ні кі сва і мі ру ка мі, кру ціць 
са ба чак і пчо лак з ша ры каў, ля піць 
кал ду ны. Але га лоў нае яе хо бі — быць 
ма дэл лю. Дзяў чын ка на вед вае ма дэль ную 
сту дыю ў род ным Жло бі не і ў свае во сем 
га доў трой чы ўдзель ні ча ла ў па ка зах 
Бе ла рус ка га тыд ня мо ды. Мы за ві та лі да 
бу ду чай зор кі ў гос ці і да ве да лі ся, якая ў 
яе лю бі мая стра ва, ча му ёй па да ба ец ца 
ўдзель ні чаць у па ка зах (па вер це, спра ва 

зу сім не ў пры го жым адзен ні) і на вош та 

трэ ба ву чыц ца ў шко ле.

(Заканчэнне на 4-й стар. «СГ».)

Вус на мі дзі ця ціВус на мі дзі ця ці  

У ГОС ЦІ ДА БЕ ЛА РУ САЧ КІУ ГОС ЦІ ДА БЕ ЛА РУ САЧ КІ
Вась мі га до вая ма дэль 
са Жло бі на лю біць 
ка тац ца на цяг ні ку. 

А ў воль ны час ле піць 
з ба бу ляй кал ду ны

У Со ні ным парт фо ліа —
 ка ля сот ні фа та гра фій.
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