
ЛІСТ 
ДЗЕ ДУ МА РО ЗУ
Да ра гі Дзед Ма роз! Усё, я вы ра-

шы ла: з но ва га го да па чы наю но вае 
жыц цё!

На пі са ла гэ та і... зла ві ла ся бе на 
дум цы, што яб лы чак ад яб лынь кі 
не да лё ка ко ціц ца. Толь кі што па га-
ва ры ла па тэ ле фо не з ма май. На 
днях ёй па він ны зра біць апе ра цыю. 
Яна хва лю ец ца, на круч вае ся бе: і 
са ма не за ўва жы ла, як пад час раз-
мо вы не каль кі ра зоў па пы та ла «а 
як я там?».

— А як ты тут? — чар го вы раз 
спра бую вяр нуць бліз ка га ча ла ве ка 
з на ду ма най бу ду чы ні ў ця пе раш ні 
мо мант. Бо жыц цё ўжо даў но да ка-
за ла бес сэн соў насць тых хва ля ван-
няў. Усё роў на бу дзе так, як па він на 
быць.

...Ад ной чы на стаў нік па клі каў 
сва іх вуч няў, узяў бе лы ліст па пе ры, 
кап нуў на яго чар ні ла і спы таў:

— Што вы ба чы це?
— Чор ную пля му, — ад ка заў пер-

шы.
— Кляк су, — вы ка заў зда гад ку 

дру гі.
— Чар ні ла, — упэў не на пра мо-

віў трэ ці.
На стаў нік ні чо га не ска заў. Прос-

та раз вяр нуў ся і сы шоў. Адзін з вуч-
няў вы ра шыў яго да гнаць і спы таў:

— Штось ці не так? Ча му вы за-
сму ці лі ся?

На стаў нік цяж ка ўздых нуў:
— Ні хто з вас не ўба чыў бе ла га 

ліс та...
Гэ так са ма і мы... З лёг кас цю ба-

чым не да хо пы на ва коль ных, сла быя 
мес цы сва іх бліз кіх, не га тыў ныя па-
дзеі, дрэн ныя прад вес ці, сны. Пры 
гэ тым ва ўпор не хо чам за ўва жаць 
га лоў на га — бе ла га ліс та. Мы не ба-
чым сваё жыц цё. Жыц цё як Бо жы 
дар. Па ста ян на ад кла да ем яго на 
заўт ра, па ня дзе лак, но вы год...

Ты ся чу ра зоў ад са мых роз ных 
лю дзей чу ла фра зы на кшталт: «аба-
ра ню дып лом — вось та ды жыц цё 
пач нец ца», «да бу ду ем ква тэ ру — 
мож на жыць», «ад па чы нак не за 
га ра мі — па жы ву як ча ла век», «на 
но вую пра цу ўлад ку ю ся — за жы ву», 
«дзя цей на но гі па ста вім — па жы вём 
на рэш це для ся бе», «на пен сію вый-
ду — мож на па жыць»...

Усё б ні чо га, але... Па куль мы ад-
клад ва ем жыц цё на по тым — яно 
пра хо дзіць. Ды і заўт ра, па ня дзел ка, 
но ва га го да мо жа і не быць...

«На дзей ка, ні як не вы плы ву :( Ма-
ру па чаць но вае жыц цё без кур саў, з 
лю бі мы мі сяб ра мі, з па ня дзел ка», — 
ад каз вае сяб роў ка на маё па ве дам-
лен не ў аў то рак. І, што вы ду ма е це, 
праз не каль кі га дзін, не ча ка ю чы та-
го ня шчас на га па ня дзел ка, за бя гае ў 
гос ці. Стом ле ная, не на фар ба ва ная, 
але за бя гае. Аб ды мае. Усмі ха ец ца. І, 
са ма та го не ра зу ме ю чы, сты му люе 
мя не так са ма не ад кла даць ВАЖ-
НУЮ спра ву. І па чаць на рэш це но вае 
жыц цё, не ча ка ю чы но ва га го да.

На дзея ДРЫ ЛА.
Р.S. Дзед Ма роз, ты, на пэў на, 

ча ка еш, ка лі я на рэш це ў ця бе 
штось ці па пра шу? А я і не збі ра ла-
ся. Бо зра зу ме ла: толь кі тое, што 
ад да еш, за ста ец ца з та бой.
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У Мінску з'явіўся ін тэр ак тыў ны Му зей 
дзя цін ства, з ца цач ны мі экс па на та мі яко-
га мож на за баў ляц ца і на ват ства раць іх 
са ма стой на. На вед валь ні каў па час ту-
юць ла сун ка мі, пра ве раць на піль насць 
і ўцяг нуць у гуль ню. Пла ну ец ца, што за-
хап ляль ныя эк скур сіі па ін тэр ак тыў ных 
за лах за ме няць школь ні кам не ка то рыя 
ўро кі, якія на стаў нік змо жа пра вес ці прос-
та ў му зеі.

У не звы чай ным мес цы ёсць чым за няц ца і 
дзе цям, і да рос лым. Як вы свет лі ла ся на проб-
ных эк скур сі ях (афі цый на му зей пач не пра ца-
ваць толь кі з 15 снеж ня), на вед валь ні кі ўсіх 
уз рос таў з ад ноль ка вым ім пэ там шу ка юць 
сха ва ныя ся род экс па на таў ка ро бач кі з над пі-
са мі «па каш туй» ці «па ню хай», ад каз ва юць на 
пы тан ні і ўдзель ні ча юць у ла та рэі з ча роў на га 
ка пе лю ша Га ры По та ра.

(Заканчэнне на 2-й стар. «СГ».)

Ня сум ныя вы хад ныяНя сум ныя вы хад ныя  ��

У МУ ЗЕІ ДЗЯ ЦІН СТВАУ МУ ЗЕІ ДЗЯ ЦІН СТВА
Ляль кі — гэ та ства рэн ні, якія жы вуць у ін шым вы мя рэн ніЛяль кі — гэ та ства рэн ні, якія жы вуць у ін шым вы мя рэн ні

За ха валь ні ца му зея, сту дэнт ка гіс та рыч на га фа куль тэ та Бел дзярж уні вер сі тэ та Але ся ЧАР НЫ ШО ВА, 
пры зна ла ся, што по бач з та кі мі экс па на та мі ад чу вае ся бе вель мі кам форт на.

У друж най сям'і ма туш кі Ве ры 
(якая да та го ж уз на чаль вае цэнтр 
пад трым кі сям'і і ма ця рын ства 
«Ма ту ля») ва ўсю ідзе пад рых тоў ка 
да Но ва га го да і Рас тва Хрыс то ва га. 
На пад ва кон ні ста яць зроб ле ныя 
з дзет ка мі са звы чай ных паў літ ро вых 
сло і каў пад свеч ні кі. 
На сця не — пра ва слаў ны 
ад вент-ка лян дар з фе яй... 
Па куль ба цюш ка не вяр нуў ся з пра цы, 
а дзе ці гля дзяць муль ці кі ды ву чаць 
уро кі, мы раз маў ля ем па ду шах 
пра сваё, жа но чае. Хо чац ца ве рыць, 
што гэ тая раз мо ва на тхніць кож на га з 
вас не толь кі на тое, каб так са ма па чаць 
рых та вац ца да ча роў ных зім ніх свят, 
але і пе ра гле дзець стаў лен не 
да ад но сін у сва ёй сям'і.

Пра свя то га 
Мі ка лая, сан кі 
і не за да во ле на га 
му жа

Што год раб лю ад вент-
ка лян дар. Гэ та ка та ліц кая 
тра ды цыя, але яна мне 
вель мі па да ба ец ца. Ад-
вент да па ма гае не за быц ца 
пра важ ныя рэ чы. На прык-
лад, 19 снеж ня па ве сіць на 
бар ную стой ку шкар пэт кі, 
каб свя то му Мі ка лаю бы ло 
ку ды па клас ці дзе цям па-
да рун кі. Ве да е це, ад куль 
пай шла гэ та тра ды цыя? У 
ад на го ўдаў ца бы ло тры 
дач кі. Па коль кі ён не меў 
гро шай вы даць іх за муж, то 
вы ра шыў пра даць у пуб ліч ны дом. Свя ты Мі ка-
лай да ве даў ся пра гэ та і кож най да чцэ пад кі нуў 
мя шэ чак з зо ла там ...Кож на му з нас па трэ бен 
доб ры дзя ду ля.

За ел ку ў нас ад каз ва юць дзе ці. Яны бя-
руць сан кі і едуць па яе на кір маш. 30 снеж ня, 

ка лі па чы на ец ца тра ды-
цый нае «а да вай це пры-
бя рэм ся-пе ра сва рым ся», 
мы з ба цюш кам па кі да ем 
дзя цей упры гож ваць ел-
ку, абя ца ем па вяр тан ні 
штось ці смач нень кае, а 
са мі ідзём у кі но.

Ра ней Но вы год су-
стра ка лі ўсёй сям' ёй. 
Але з ня даў ня га ча су ай-
цец Па вел стаў пра во дзіць 
нач ную служ бу. Бо ў нас у 
хра ме шмат са мот ных лю-

дзей. А адзі но та ў на ва год нюю ноч ад чу ва ец ца 
най больш яр ка. Пер ша га сту дзе ня мы звы чай-
на збі ра ем ся ў ма ёй ма мы і «пад во дзім вы ні кі 
го да». На ват у са мых ма лень кіх пы та юц ца: «А 
ча му ты на ву чыў ся? Што зра біў доб ра га?» Сё-
ле та мы змай стра ва лі ёлач ку, на якую бу дзем 

ве шаць ша ры кі са сва і мі да сяг нен ня мі. Я цал-
кам пад трым лі ваю ка ра ле ву з «Алі сы ў кра і не 
цу даў»: на ват каб за стац ца на мес цы, трэ ба 
вель мі моц на бег чы. І гэ та па ста ян ны ма тыў 
на шых з ба цюш кам раз моў. Ці рэа лі зу ем мы 
ўсе здоль нас ці, што ў нас уклаў Гас подзь? Ці 
ўсе маг чы мас ці, якія Ён пра да ста віў, мы змаг лі 
рас па знаць?

У хрыс ці ян скім шлю бе пас ля Бо га ўсе сі лы 
жан чы на ад дае му жу. Мой ба цюш ка так са ма 
імк нец ца зра біць так, каб я ад чу ва ла ся бе шчас-
лі вай. Ён ні ко лі не спра ба ваў па са дзіць мя не 
до ма і пры му сіць вы ключ на су пы ва рыць ды 
пры бі раць цэ лы мі дня мі. Заў сё ды бла слаў ляе 
мае іні цы я ты вы. Я вель мі ўдзяч ная яму за гэ та! 
Ду маю, сак рэт устой лі вас ці на ша га шлю бу ў 
тым, што ні хто з нас не ста но віц ца пе ра шко дай 
на шля ху раз віц ця дру го га.

(Заканчэнне на 4-й стар. «СГ».)

Су стрэ ча без аб ца саўСу стрэ ча без аб ца саў  �� Ве ра СЯР ДЗЮК: 

«ВЯ ЛІ КА ГА ДУ БА 
З МА ЛЫМ КА РЭН НЕМ НЕ БЫ ВАЕ»
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У но вым, 2016-м, го дзе 
вы зной дзе це 

ў «Ся мей най га зе це»:
— не ве ра год ныя гіс то рыі ка-

хан ня;
— ка рыс ныя па ра ды і ідэі для 

ўсёй сям'і;
— не звы чай ныя ванд роў кі;
— ці ка выя кон кур сы;
— ду шэў ныя па ся дзел кі на 

«Ся мей най кух ні» і шмат ча го 
яшчэ...

ЗА СТА ВАЙ ЦЕ СЯ З НА МІ! 
БУ ДЗЕ ЦІ КА ВА!


