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(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «СГ».)

Што ў «пра цоў ным» 
гар дэ ро бе?

Со ня су стра кае нас пры поў ным 

па ра дзе: у бе лай ка шу лі, цём ным 

са ра фа не, з пад фар ба ва ны мі вей-

ка мі і ру жо вы мі вус на мі. Шуст рая, 

не па срэд ная, вя сё лая. Па куль ма-

ма Свят ла на на кры вае на стол, 

дзяў чын ка пра па нуе па ка заць нам 

сваё парт фо ліа. Да стае з па лі цы 

не каль кі па пак і рас кла дае на ка-

на пе, на пэў на, сот ню здым каў.

— Фа та гра фа вац ца лю біш?

— Люб лю. У ме сяц у мя не бы-

вае па ча ты ры фо та се сіі. Ма гу 

па ка заць вам вый грыш ныя по зы 

(ус кок вае). Каб доб ра атры мац-

ца на здым ку, нель га да ка ме ры 

па дэ шву вы стаў ляць і лок цем па-

ва роч вац ца. А ка лі даў гія ва ла сы, 

мож на за плес ці кос кі і за кру ціць 

іх ва кол шыі.

На ве шал цы ка ля акна — Со-

ні на адзен не для зды мак. Сё ле та, 

па коль кі пра хо дзіць зі мо вая Алім-

пі я да, мно гія ла дзяць фо та се сіі на 

тэ му спор ту, та му ў «пра цоў ным» 

гар дэ ро бе юнай ма дэ лі ёсць гім-

нас тыч ны ку паль нік і го нач ная 

курт ка. Пры го жая су кен ка з бе лых 

ка рун каў — па да ру нак ад ды зай-

не ра.

— Гэ та твой па кой? — пы та-

ем ся ў Со ні.

— Тут толь кі мой ку ток, — усмі-

ха ец ца дзяў чын ка, кі ва ю чы на 

пісь мо вы стол. — Пад свой па кой 

я б ха це ла за няць за лу, там шмат 

мес ца. Па кле і ла б аран жа выя 

шпа ле ры (гэ та мой лю бі мы ко лер), 

па ста ві ла б шаф кі для адзен ня, па-

 ве сі ла мае фа та гра фіі, га дзін нік. 

І тэ ле ві зар аба вяз ко ва, люб лю яго 

гля дзець. Не, не муль ці кі — ка ме-

дый ныя се ры я лы.

У бу ду чай ма дэ лі ёсць ужо свая 

ста рон ка ў Ін стаг ра ме, але вя дзе 

яе ма ма. Што ра біць: хо чаш, каб 

за пра ша лі на па ка зы, за раб ляй 

па пу ляр насць. Сям'я ў Со ні, да рэ-

чы, са мая звы чай ная. Та та пра цуе 

даль на бой шчы кам, ма ма — мед-

сяст рой у дзі ця чым са на то рыі. 

Ста рэй шы брат ву чыц ца на эка-

на міс та.

— Ха дзем на гар ба ту! — клі ча 

Свят ла на.

За ста лом Со ня цяг нец ца да 

ша ка лад ных ваф ляў.

— Ма дэ лям са лод кае мож-

на?

— А ча му нель га? — здзіў ля ец-

ца ў ад каз дзяў чын ка.

Пры го жа ха дзіць —
для дзяў чат не ліш няе

— Даў но ў ма дэль най шко ле 

зай ма еш ся?

— З пя ці га доў. Ха джу кож ную ня-

дзе лю. За ня ткі доў жац ца дзве з па-

ло вай га дзі ны. У нас тры прад ме ты: 

дэ фі ле, ха рэа гра фія, а трэ ці — кож ны 

раз но вы. На прык лад, ву чым пра ві-

лы эты ке ту, як у роз ных кра і нах ві та-

юц ца, склад ва ем ка ла жы з адзен ня 

ў пэў ным сты лі. Ма кі яж пра хо дзі лі — 

гэ та маё са мае лю бі мае.

— Со ня, ка лі прый шла, бы ла са-

май ма лень кай, — да дае ма ма. — 

Узя лі з-за вы со ка га рос ту. Дач ка 

сціп лая та кая бы ла. Крыў дзі лі яе 

спа чат ку: і штур ха лі, і крыў ля лі-

ся. А ця пер Со ня з усі мі па сяб-

ра ва ла.

— Ча му вы ра шы лі ад даць 

дач ку ў ма дэ лі? — пы тан не Свят-

ла не.

— Я заў сё ды лю бі ла мод на 

адзя вац ца. Мне па да ба ец ца ўсё 

пры го жае, гла мур нае (смя ец ца). 

Ча со піс «Кас ма по лі тан» з ма ла-

до сці чы таю. Ня ма дзе ну ма ры 

скла даць: яны ж цяж кія, па лі цы 

аб ва ляць. Та му за хоў ваю вы пус кі 

толь кі за апош нія тры га ды. Со ня 

лю біць пра гля даць ста рыя ча со пі-

сы мо ды. Ды зай не раў па куль не 

за па мі нае, але вы хоў вае густ. Ка лі 

ідзем з ёй па го ра дзе, адзен не мі-

на коў лёг ка мо жа пра ана лі за ваць: 

ці спа лу ча юц ца рэ чы па ко ле рах, 

які гэ та стыль.

— Ад ра зу ў дач кі ўсё атрым-

лі ва ла ся?

— Не, до ма час та трэ ні ра ва ла-

ся. Яны ж у ма дэль най шко ле эк-

за ме ны два ра зы на год зда юць. 

Мне зда ец ца, Со ня там за гар та ва-

ла ся. Дый умець пры го жа ха дзіць і 

фар ба вац ца для лю бой дзяў чы ны, 

ду маю, бу дзе ка рыс на. Хоць та-

та ка заў, лепш бы на та эк ван до 

ад да лі.

— Со ня, ка лі ў па ка зах удзель-

ні ча еш, хва лю еш ся?

— Не-а.

— Ні гра ма, — па цвяр джае 

Свят ла на. — Яна сме лая. Гэ та ў 

мя не, ка лі ў за ле ся джу, ка лен кі 

тра суц ца і да ло ні ста но вяц ца мок-

рыя.

— Якое б адзен не са ма ства-

ра ла?

— Што-не будзь лет няе. Шор ты, 
то пік.

— У адзен ні яна зу сім не кап-
рыз ная. І я яе пры ву чаю да та го, 
што ў ды зай не раў сваё ба чан не 

мо ды: якую рэч ска жуць па ка заць 

на под ыу ме, у та кой і пой дзеш.

— Па да ба ец ца быць ма-

дэл лю?

— Так. Люб лю і па ка зы, 

і фо та се сіі. Але больш па ка-

 зы, бо я на іх на цяг ні ку ез-

джу. У да ро зе мы з сяб роў-

кай чып сы ядзім, ма лю ем у 

ва дзя ных аль бо мах. За лі ва-

еш у фла мас тар ва ду, пра-

во дзіш ім па ста рон цы і там 

пра яў ля ец ца ілюст ра цыя. 

Не ве да е це та ко га? Да вай-

це пры ня су па ка жу (вы бя гае 

ў ін шы па кой і вяр та ец ца з 

аль бо ма мі).

— Іх по тым мож на вы су-

шыць на ба та рэі і зноў вы-

ка рыс тоў ваць, — тлу ма чыць 

ма ма. — У дзя цей не як ва ды 

не бы ло з са бой, дык яны ко-

ка-ко лы за лі лі ў фла мас та ры. І ні-

чо га, не са пса ва лі раз ма лёў ку.

— Вя лі кая кан ку рэн цыя ся-

род ма дэ ляў? — звяр та ю ся да 

Свят ла ны.

— У іх уз рос та вай ка тэ го рыі —

так. За ўдзел у па ка зах яшчэ і 

пла ціць трэ ба. На кас тын гах 
звяр та юць ува гу, як дзяў ча ты 
хо дзяць, як тры ма юць ся бе, ці 
не за мкнё ныя. Знеш насць ця пер 
лю бяць не стан дарт ную. Вя до ма, 
ка лі жы веш у Мін ску, пра сцей —
шмат дзе мо жаш па спець паў-

дзель ні чаць. Хоць Со ня ўжо 

так са ма зды ма ла ся ў не каль кіх 

рэ кла мах — для ка та ло га Жло-
бін скай швей най фаб ры кі, кра-
мы ў на шым го ра дзе, ганд лё ва га 
цэнт ра ў Го ме лі.

— Пры го жы ча ла век — гэ та 
які? — ці ка вім ся ў юнай ма дэ-
 лі. — (за дум ва ец ца.) Та кі, на яко-

га звяр та юць ува гу, ка лі ён ідзе 

на су страч.

Лю бі мыя прад ме ты — 
ма ля ван не і АБЖ

— У шко лу та бе па да ба ец ца 
ха дзіць?

— Не. У не ка то рыя дні бы-

вае пяць уро каў, дык я не люб лю 

столь кі ся дзець, стам ля ю ся. Па да-

ба ец ца толь кі ма ля ван не. Ну, яшчэ 

ма тэ ма ты ка і АБЖ.

— Яна ня ўсед лі вая. Хут ка ўсё 

ро біць. На ват за дан не з дош кі 

ўваж лі ва не пе ра пі ша, не пе ра пра-

ве рыць, — уз ды хае Свят ла на.

— Як ду ма еш, на вош та трэ ба 
ха дзіць на за ня ткі?

— Каб атрым лі ваць но выя ве ды. 

На прык лад, вы за блу ка лі ў ле се. Што 

не аб ход на зра біць? Кры чаць «Агу!», 

«Ра туй це!», «На да па мо гу!». Таб лі ца 

мно жан ня так са ма ж спат рэ біц ца.

— Ця пер мно гія дзе ці за мест ка-

зак гля дзяць па ін тэр нэ це ска ро ча-

ны змест. Мы чы та ем цал кам. Ка лі 

я не па спя ваю, Со ня з ба бу ляй за 

кніж кай ся дзіць. Ле там ста ра ем ся 

пра хо дзіць штось ці з пра гра мы.

— Да яко га ка зач на га пер са-
на жа ха це ла б быць па доб най?

— Да прын цэ сы Са фіі. Гэ та ге-

ра і ня з на бо ру для твор час ці, які 

мне брат па да рыў. Там трэ ба бы-

ло ёй па цер кі і бліс каў кі кле іць на 

су кен ку. Ча му Са фія па да ба ец ца? 

Яна пры го жая, со чыць за мо дай.

— Чым лю біш пас ля ўро каў 
зай мац ца?

— Кле іць, ма ля ваць. Па да рун кі 

сва і мі ру ка мі раб лю сяб рам, на тат-

ні кі, на прык лад.

— Мы не па спя ва ем фар бы куп-

ляць! Бы лі б у Со ні гро шы, яна ўсё 

па тра ці ла б на руч кі, фла мас та ры, 

шка ту лач кі. У яе на жніц ры́ф ле ных 

штук сем, на пэў на. А вось ля лек у 

дач кі ня ма, не ці ка віц ца імі. Лю біць 

на столь ныя гуль ні: да мі но, нар ды — 

ёй та та са ма роб ныя па да рыў.

— Па до ме да па ма га еш?

— Так, я час та ста лы вы ці раю, 

по суд мыю. І чай нік стаў лю.

— Можа і га та ваць ужо ўме еш?

— Ну, ка лі толь кі блі ны. З ба бу ляй 

яшчэ кал ду ны ле пім — гэ та ня лёг ка.

— Буль бу лю біш?

— Я яе аба жаю! Асаб лі ва пю рэ. 

Усё ем з буль бай — мя са па-фран-

цуз ску, са сіс кі, ры бу.

— У Мінск не збі ра еш ся пе-
ра ехаць?

— Не, тут за ста ну ся. У Мін ску 

не як ня звык ла. Я там шмат ку ды 

ха дзі ла, толь кі на ко ле агля ду ні-

ко лі не бы ла.

— А кім хо чаш стаць?

— Ма дэл лю. Я і так ма дэль. Бу ду 

ха дзіць на па ка зы, рэ пе ты цыі, ез-

дзіць па све це. Ха чу ў Па рыж — там 

клас на. Аба вяз ко ва сфа та гра фу ю ся 

на фо не Эй фе ле вай ве жы.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

г. Жло бін.

У ГОС ЦІУ ГОС ЦІ
ДА БЕ ЛА РУ САЧ КІДА БЕ ЛА РУ САЧ КІ

Май стар-клас па па зі ра ван ні.

Та кіх са ба чак 
з ша ры каў 
дзяў чын ка 
до рыць сяб рам.
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Конкурс працягваецца!Конкурс працягваецца!  

ВОЙ, ДЫ НА ЛУ ЗЕ 
КВЕ ТАЧ КА

«Ма ёй да чуш цы Яў ге ніі пяць га доў, — пі-

ша Воль га Ка за чэн ка. — Яна вель мі лю біць 

сваю ра дзі му. На вед вае дзі ця чы са док № 9 

го ра да Ваў ка выс ка, у якім пра вод зяц ца дні бе-

ла рус кай мо вы. Сё ле та дач ка пры ма ла ўдзел 

у па ста ноў цы на Ка ля ды. Лю біць спя ваць, тан-

ца ваць. Асаб лі ва доб ра атрым лі ва юц ца бе ла-

рус кія пес ні ды вя сё лыя тан цы. Мне па да ец ца, 

што да гэ та га здым ка вель мі па су юць вер ша-

ва ныя рад кі Ве ры Вяр бы.

Мой край — лу гі і пе ра лес кі,

Кры ні цы звон і шум ляс ны,

Мой край — бла кіт ныя пра лес кі

На сцеж ках ран няе вяс ны.

Вы со ка ў не бе вы рай кру жыць,

Ля ціць за сі ні не ба край.

Не за бы вай ні ко лі, дру жа,

Сваю зям лю, свой род ны край».

Ша ноў ныя ма мы і та ты, ба бу лі і дзя ду лі! 

Шчы ра за пра ша ем вас пры няць удзел у 

кон кур се «Бе ла ру сі кі». Да сы лай це здым-

кі ва шых дзе так, уну каў, а мо жа, на ват і 

праў ну каў (з не вя ліч кім апо ве дам) на ад рас 

«Звяз ды». Але ад на ўмо ва — каб, зір нуў шы 

на фо та, ад ра зу ж мож на бы ло зра зу мець, 

што гэ та бе ла ру сік. Ары гі наль насць і твор-

чы па ды ход ві та юц ца! Ад на го з ге ро яў, яко-
га мы ўба чым на здым ках, ча кае прыз!

Са фій ка гу ляе ра зам з ма май Свят ла най
у бе ла рус ка моў ную «на стол ку», 
якую атры ма ла за пе ра мо гу ў кон кур се «Бе ла ру сі кі».


