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(Заканчэнне. Пачатак 

на 1-й стар. «ЧЗ».) 

Ме на вi та з гэ та га мо ман-

ту мо та тэх нi ка ста ла аб' ек-

там лю бо вi i вы ву чэн ня на-

шай ге ра i нi. Ад нак улас ны 

ма та цыкл яна змаг ла на-

быць толь кi праз дзе сяць 

га доў.

— Гэ та быў бе ла снеж ны 

«Мiнск М4 200», ма ле неч кi, 

на мой сён няш нi по гляд, але 

ён зда ваў ся сур' ёз най агрэ-

сiў най ма шы най у той час. 

Пер шыя па езд кi бы лi ва кол 

до ма, за тым ва кол го ра да, 

i па сту по ва ко ла iх па шы-

ры ла ся да кра i ны, а за тым 

i кан ты нен та, — пра цяг вае 

су раз моў нi ца.
Ка ця ры на пры зна ец-

ца, што спа чат ку ся дзець 

за ру лём ёй бы ло вель мi 
страш на i зда ва ла ся, што 
яна зу сiм не ўмее ез дзiць. 
Але з во пы там з'я вi лi ся i 
ўпэў не насць у са бе, i пра га 
да ванд ро вак.

На быц цё ўлас на га транс-

пар ту ста ла не адзi най цяж-

кас цю, з якой су тык ну ла ся 

ма та цык лiст ка. Ня гле дзя-

чы на тое, што ў су час ным 

све це жан чы ны па спя хо ва 

асво i лi муж чын скiя пра фе сii 

i за хап лен нi, у кра i нах пост-

са вец кай пра сто ры, а так са-

ма ў не ка то рых дзяр жа вах з 

сур' ёз ны мi рэ лi гiй ны мi ас но-

ва мi яшчэ iс ну юць ген дар-

ныя стэ рэа ты пы. Ка ця ры на 

не раз вы слу хоў ва ла вы каз-

ван нi пра тое, што яе мес ца 

на кух нi, а не за ру лём, што 

ма та цык лы — гэ та муж чын-

ская зо на i яна па ру шае яе 

ме жы. Але, ня гле дзя чы на 

гэ та, не апус ка ла ру кi i ў 

2012 го дзе здзейс нi ла сваё 

пер шае па да рож жа.

— Гэ та ад бы ло ся дзя ку ю-

чы май му сяб ру Дзi му На вiц-

ка му. Я та ды пра ца ва ла ме-

не джа рам у ад ной кам па нii, 

i мы ра бi лi су мес ны пра ект. 

Як раз у той мо мант на бы ла 

свой дру гi ма та цыкл. Дзi ма 

зай шоў да нас аб мер ка ваць 

не каль кi дэ та ляў су пра цоў-

нiц тва i па мiж iн шым па цi ка-

вiў ся, ча му я не па да рож нi-

чаю на iм, а яшчэ рас ка заў 

пра тон кую па ла су су шы, 

якая злу чае пры го жай звi лiс-

тай да ра гой Лiт ву i Ра сiю i на-

зы ва ец ца Курш скай ка сой. 

Яго апо вед моц на за паў мне 

ў ду шу. Ужо ве ча рам я ся дзе-

ла пе рад ма нi то рам, на кiд -

ва ю чы свой пер шы марш рут 

у «гугл. мапс» i скла да ю чы 

спiс не аб ход ных рэ чаў для 

гэ та га «мо та даль на бою». 

Ця пер ад лег ласць у трыс та 

кi ла мет раў для мя не зда ец ца 

не чым на кшталт шпа цы ру ў 

су сед нi двор, а та ды гэ та бы-

ла да ро га ў не вя до масць. Не 

абы шло ся i без пры год.

Як толь кi я пе ра сек ла гра-

нi цу Лiт вы, уля це ла ў яму i 

пра бi ла пя рэд нюю шы ну на 

ма iм ру жо вым ма та цык ле. 

Да лей — усё як у кi но. Ба чу 

знак шы на ман та жу i па воль-

на паў зу да яго на пра бi тым 

ко ле. У дзвя рах ста яць два 

ме ха нi кi, гля дзяць на мя-

не i на пэў на не ра зу ме юць, 

што ад бы ва ец ца. Мок рая, 

спат не лая ад на пру жан ня 

дзяў чы на ў шле ме з ру жо-

вы мi хвос цi ка мi i на ру жо-

вым ма та цык ле кры ва пад-

паў зае на спу шча най шы не 

i па гну тым ко ла вым дыс ку. 

Мне па шан ца ва ла, хлоп цы 

хут ка па ста вi лi ў шы ну жгут, 

на пам па ва лi ко ла, не ўзя лi нi 

ка пей кi, рас ка за лi, якую ры-

бу па каш та ваць у Нi дзе на 

Курш скай ка се, i па жа да лi 

шчас лi вай да ро гi. Шы ро ка 

ўсмi ха ю чы ся i дзi вя чы ся та-

ко му пры ёму ў не зна ё май 

кра i не, я хут ка да еха ла да 

Вiль ню са, за мя нi ла шы ну i 

яшчэ да ве ча ра бы ла ў Клай-

пе дзе, а ра нi цай атрым лi ва ла 

аса ло ду ад пры га жос цi дзюн 

i «Тан цу ю ча га» ле су, — пры-

гад вае Ка ця ры на.

Не ўсе па да рож жы на-

шай ге ра i нi бы лi на столь кi 

ўда лыя, i за та кi доў гi пе ры-

яд мо та ванд роў нiц тва яна 

вы явi ла для ся бе шэ раг мi ну-

саў. Пер шы — гэ та, вя до ма ж, 

ураз лi васць: тое, што для 

аў та ма бi лiс та за ста нец ца 

дра пi най на бам пе ры, мо жа 

па слу жыць пры чы най смер цi 

або цяж кiх ка лец тваў для ма-

та цык лiс та. Дру гi мi нус — за-

леж насць ад на двор'я. Ка лi 

ва ша па да рож жа пра хо дзiць 

у дождж, хо лад цi моц ную 

спя ко ту, то экi пi роў ка мо жа 

стаць да во лi не кам форт най. 

Важ ную ро лю ады гры вае 

гру за па ды маль насць i ўмя-

шчаль насць, а яна ў ма та-

цык ла знач на мен шая, чым у 

аў та ма бi ля. Трэ ба моц на па-

ста рац ца, каб узяць усё, што 

не аб ход на для пра цяг ла га 

па да рож жа. Ну i вя до ма ж, 

асноў ным мi ну сам з'яў ля ец-

ца вя лi кая ма раль ная i фi зiч-

ная на груз ка на кi роў цу ма-

та цык ла. Хут касць рэ ак цыi 

па вiн на быць не па раў наль на 

вы шэй шая, чым за ру лём аў-

та ма бi ля. Ад пра цяг лай яз ды 

па дрэн ных да ро гах моц на 

стам ля еш ся з-за на пру жан-

ня ўсiх цяг лiц це ла. Той, хто 

ду мае, што мо та ванд роў кi — 

гэ та лёг ка i прос та, глы бо ка 

па мы ля ец ца.

— За раз я зна хо джу ся ў 

Ушу аi (го рад у Ар ген цi не. — 

«ЧЗ».) — гэ та мая 42-я кра i-

на i са мы край нi пункт Паўд-

нё вай Аме ры кi пад наз вай 

«Край Зям лi», да лей толь кi 

пiнг вi ны i Ан тарк ты да, — 

ска за ла на мо мант на ша-

га iн тэр в'ю Ка ця ры на. — 

На огул па да ба юц ца ўсе мес-

цы, дзе я па бы ва ла. У мя не 

атрым лi ва ец ца зна хо дзiць 

неш та цi ка вае ў кож най 

кра i не, бо ўсе яны роз ныя 

i ўра жан нi не толь кi ства ра-

юц ца ад iх са мiх у цэ лым, 

але i да паў ня юц ца роз ны мi 

сi ту а цы я мi i но вы мi зна ём-

ства мi. Ка лi б мя не па пра сi лi 

склас цi топ-3 лю бi мых кра iн 

для па да рож жаў, то я  на-

зва ла б Аў стра лiю, Мек сi ку 

i Япо нiю. У хут кiм ча се ха-

цела ад пра вiц ца ў Бра зi лiю, 

Ма ро ка i Не пал.

Каб за ха ваць у па мя цi 

ўсе свае ванд роў кi i эмо цыi, 

Ка ця ры на за вя ла элект рон-

ны дзён нiк у iн тэр нэ це, дзе 

iмк нец ца кож ны дзень пi саць 

пра тое, што ба чыць.

— У пер шую чар гу гэ ты 

дзён нiк быў для ся бе, сяб-

роў i род ных. Але мне вель-

мi пры ем на, што iн шыя лю-

дзi зна хо дзяць на тхнен не ў 

ма iх фо та здым ках i апа вя-

дан нях. У да ро зе я раб лю се-

рыю фа та гра фiй у су кен ках, 

каб не тра цiць жа ноц кас цi i 

злу чыць вы дат ныя мяс цi ны 

з ма iм на стро ем у той мо-

мант. Па да рож жы ста лi не-

ад' ем най част кай мя не, без 

iх не ўяў ляю свай го жыц-

ця. Я ўсёй ду шой па лю бi ла 

Аме ры ку! Лё та ла на ма ле-

неч кiм са ма лё це над зна кам 

«Га лi вуд», мы ла пры бi раль нi 

i ад чы шча ла да мы ў Лос-Ан-

джэ ле се, да па ма га ла мiль я-

не ру-па вет ра пла валь нi ку на 

бу доў лi ба сей на, дзi вi ла ся 

сне гу ў Гранд Кань ё не, раз-

гля да ла дэ та лi iн тэр' ера до-

ма Эл вi са Прэс лi, блу ка ла па 

за топ ле ным са ля ным пла та 

Ба не вiль, пла цi ла вы куп за 

скра дзе ны паш парт у Мек-

сi цы... Усё гэ та толь кi ма лая 

част ка та го жыц ця, якое мо-

жа быць у кож на га ча ла ве ка, 

у яко га ёсць мэ та i жа дан не 

па зна ваць неш та но вае, — 

упэў не на на ша ге ра i ня.

— Ця пер з мно гiх кра iн 

пры хо дзяць тры вож ныя 

вест кi ад нос на ка ра на вi ру са. 

Гэ тая на ва ла ней кiм чы нам 

паў плы ва ла на да лей шыя 

пла ны? — спы та ла я праз 

ней кi час пас ля iн тэр в'ю.

— Вя до ма ж, пан дэ мiя 

ўнес ла ў iх свае ка рэк ты вы. 

Я пра пра цоў ва ла ва ры янт 

авiя пе ра лё ту ра зам з ма та-

цык лам у Мад рыд, а по тым 

у Мiнск. Але Ар ген цi на за-

кры ла ўсе гра нi цы i ад мя нi ла 

рэй сы ў Еў ро пу на 30 дзён. 

У ця пе раш няй сi ту а цыi я пры -

ня ла ра шэн не пе ра ча каць 

пiк за хва раль нас цi ў ма ле-

неч кiм мяс тэч ку на мя жы з 

Бра зi лi яй i Па ра гва ем, а за-

тым шу каць маг чы мас цi вяр-

тан ня на наш кан ты нент.

Ан ге лi на НО ВI КА ВА, 

сту дэнт ка III кур са 

Бе ла рус ка га 

дзяр жаў на га ўнi вер сi тэ та 

куль ту ры i мас тац тваў.

Фо та з ар хi ва ге ра i нi.

Больш здым каў 

на сай це zviazda.by.

«Мая пер шая па езд ка 
на ма та цык ле бы ла 
зу сiм вы пад ко вая, 
але ад чу ван не хут ка сцi 
i па чуц цё сва бо ды 
я за пом нi ла на ўсё 
жыц цё».

Ка ця ры на не раз 
вы слу хоў ва ла, 
што яе мес ца на кух нi, 
а не за ру лём, 
што ма та цык лы — гэ та 
муж чын ская зо на i яна 
па ру шае яе ме жы.

«ПА КУЛЬ Я НА МА ТА ЦЫК ЛЕ, 
МНЕ НI ЧО ГА НЕ СТРАШ НА!»

«Ка лi б мя не па пра сi лi 
склас цi топ-3 лю бi мых 
кра iн для па да рож жаў, 
то я на зва ла б Аў стра лiю, 
Мек сi ку i Япо нiю».

«Дзяў чы на ў шле ме 
з ру жо вы мi хвос цi ка мi 
i на ру жо вым 
ма та цык ле кры ва 
пад паў зае 
на спу шча най шы не 
i па гну тым ко ла вым 
дыс ку».


