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— Са лон «Д...» за пра шае 
вас на бяс плат ную 
спа-пра цэ ду ру па до гля дзе 
за тва рам, — па чу ла 
я пры ем ны го лас ра ні цай 
у па ня дзе лак.
— З ча го та кі рас кош ны 
па да ру нак? — скеп тыч на 
спы та ла я, бо ўво гу ле 
не ве ру ў «бяс плат ны 
сыр».
— Ваш ну мар па кі нуў 
нех та са зна ё мых.
(Да рэ чы, на да маш ні 
тэ ле фон мне ўжо ка то ры 
раз зво няць і пра па ну юць 
то бяс плат на 
ад рэ гу ля ваць вок ны, 
то пра ды яг нас та ваць 
кам п'ю тар. Як пра ві ла, 
за гэ тым «ха ва ец ца» 
звы чай ная рэ кла ма 
і на вяз ван не не ча га 
на быць). 
Ін ту і цыя «пад ка за ла», 
што мож на на тра піць 
на ці ка вую ін фар ма цыю 
для бу ду ча га ма тэ ры я лу, 
і я зга дзі ла ся.

ДЗЕ ЯН НЕ ПЕР ШАЕ: 
ДРА МА

Біз нес-цэнтр. Спа-са лон на 
10-м па вер се. Мя не су стрэ лі шы-
коў ная аб ста ноў ка з бе лы мі ску-
ра ны мі ка на па мі, вя лі кі тэ ле ві зар 
на сця не, гуч ная му зы ка. Вет лі вая 
дзяў чы на на рэ сэп шэ не па пра сі ла 
па ча каць. Да рэ чы, ча каць да вя ло ся 
паў га дзі ны. За гэ ты час прый шло 
яшчэ 6 жан чын на ад па вед ную бяс-
плат ную пра цэ ду ру. Шчы ра ка жу чы, 
усе яны бы лі ма ла па доб ныя на тых, 
ка му та кія пра цэ ду ры па кі шэ ні. За-
ві та ла і па ста ян ная клі ент ка, ва кол 
якой за мі ту сі ла ся кас ме то лаг, — па-
бег ла ра біць ка ву.

На рэш це і за мной прый шла 
ма ла дая дзяў чы на ва ўні фор ме, 
як у ме ды ка. На бэй джы на пі са на 
«Елі за ве та», ні я кай спе цы я лі за цыі 
не зна чы ла ся. Яна пра вя ла мя не ў 
адзін са шмат лі кіх ка бі не таў. Уся го 
іх бы ло, зда ец ца, штук трыц цаць, 
не менш.

Спа чат ку га ва ры лі пра тыя праб-
ле мы са ску рай, якія хва лю юць мя-
не. По тым раз гля да лі мой твар у 
вя лі кім люс тэр ку. Аказ ва ец ца, што, 
акра мя, як мне па да ло ся, ма лень кіх 
не да хо паў, у мя не, на са мрэч, рас-
шы ра ныя по ры, вы сы пан не, не раў-
на мер ны ко лер ску ры, ужо па ся лі-
лі ся «гу сі ныя лап кі» ва кол ва чэй, і 
ў 29(!) га доў зві сае ску ра на ніж няй 
зо не.

Да рэ чы, я кож ны дзень гля джу ся 
ў люс тэр ка і ні чо га ад па вед на га не 
пры кмя ча ла. Да та го ж я ра зу ме ла, 
ку ды іду, і бы ла псі ха ла гіч на пад-
рых та ва ная, та му кры тыч ныя за ўва-
гі мя не не кра ну лі. Але я ўпэў не на, 
што лю бая ін шая жан чы на на ма ім 
мес цы за сму ці ла ся б і па ча ла мі-
ту сіц ца.

Яшчэ мая кан суль тант вель мі 
кра са моў на па ве да мі ла, якія да-
лей шыя ўзрос та выя «перс пек ты-
вы» мя не ча ка юць, ка лі не па чы-
наць до гляд ужо за раз. Ка ра цей, 
хі баў шмат, а та му мне аба вяз ко ва 
па трэб на да па мо га іх са ло на, дзе 
вы ка рыс тоў ва юць цу да дзей ную 
кас ме ты ку із ра іль ска га па хо джан-
ня.

Ко рат ка, хві лі нак 15, мне пад-
ра бяз на рас каз ва лі пра тую са мую 
кас ме ты ку. Дак лад ней, Лі за ве та на-
зы ва ла яе «кас ме цэў ты кай», бо яна 

пра цуе на дэр маль ным уз роў ні, гэ та 
зна чыць, на са мых глы бін ных сла-
ях ску ры. Га лоў нае ад роз нен не ад 
ін шых крэ маў і ма сак — 97 пра цэн-
таў на ту раль ных кам па не нтаў — ад-
сюль і цу да дзей насць: і мар шчын кі 
раз гла дзіць, і віль гот насць ску ры 
па вы сіць, і пра віль на саль ныя за ло-
зы «пра ца ваць» на ву чыць.

Каб упэў ніц ца ў асаб лі вых улас-
ці вас цях ін ша зем ных срод каў, мы 
пе рай шлі да прак ты кі. Ачыс ці лі 
ску ру ад змярц ве лых кле так, на-
нес лі мас ку, по тым крэм з за ла ты-
мі час ці нка мі і ўрэш це апра ца ва лі 
ўльтра фі я ле там. Між ін шым, Лі за-
ве та спы та ла, ці ве даю я, коль кі 
каш туе ад па вед ная пра цэ ду ра ў іх 
са ло не. На зва ла су му ў 200 руб лёў 
но вы мі гра шы ма. І ад ра зу па ка за ла 
прайс — пра па на ва ла ку піць на бор 
кас ме ты кі за 2290 руб лёў, а так са-
ма апа рат за 210 руб лёў і га да вы 
курс аб слу гоў ван ня за 180 руб лёў 
у ме сяц. Да рэ чы, кас ме ты кі хо піць 
на год, а то і паў та ра. Якім чы нам 
та кі доў гі тэр мін бу дзе за хоў вац ца 
кас ме ты ка амаль з поў нас цю на-
ту раль ных кам па не нтаў, за ста ло ся 
па та ем ным. Пра ду гледж ва ла ся і 
рас тэр мі ноў ка на 3 і 6 ме ся цаў.

ДЗЕ ЯН НЕ ДРУ ГОЕ: 
ЦУД АД БЫЎ СЯ!

— А вы ка рыс та е це ся та кой кас-
ме ты кай? — за пы та ла я Лі за ве ту. — 
Яна ад ка за ла, што так. — Ва шай 
зар пла ты ха пае на гэ та? — Не, але 
я на збі ра ла гро шай, — быў ад каз.

Скон чы лі.
— Ху цень ка па бег лі гля дзець у 

люс тэр ка, — пад га ня ла Лі за ве та. 
Па яе сло вах, эфект — не ве ра год-
ны, ужо пры кмет ны. Шчы ра ка жу-
чы, твар вы гля даў па свят леў шым, 
све жым. Рап там вы яві ла ся, што як-
раз сён ня мя не ча кае шмат скі дак 
і бо ну саў.

— Вам што-не будзь па ды хо-
дзіць? — за пы та ла Лі за ве та, зноў 
па ла жыў шы пе ра да мной прайс.

— Мне ца на не па ды хо дзіць, — 
ад рэ за ла я.

— Вель мі шка да, што губ ля е це 
та кія вы гад ныя ўмо вы, — ні бы здаў-
ся мой кан суль тант.

Як раз вы зва ліў ся ка бі нет кам-
п'ю тар най ды яг нос ты кі, і мя не па вя-
лі на тэс ці ра ван не. Па ча лі па раў ноў-
ваць апра ца ва ную і не апра ца ва ную 
част кі тва ру.

— Так, ба чу, вы ра бі лі чыст кі, — 
за ду мен на вы ма ві ла ды яг ност, ні бы 
ва раж біт ка. (Да рэ чы, пра чыст кі я 
са ма ска за ла, ка лі мне тэ ле фа-
на ва лі.) Руб цы... усё пра явіц ца на 
тва ры... гар мон... пе ра бу до ва ар га-
ніз ма... шмат ме ла ні ну... ма ла віль-
га ці... не зва рот ны пра цэс, — без 
пе ра пын ку сы па ла гуч ны мі сло ва мі 
ма ла дая дзяў чы на з на яў ны мі скур-
ны мі праб ле ма мі на тва ры.

Ці ка ва, ча му яна са ма не ка рыс-
та ец ца гэ ты мі срод ка мі і не ро біць 
пра цэ ду ры, ка лі так доб ра ўпэў ні вае 

ў іх ля чэб ным эфек це? На гэ тае пы-
тан не Лі за ве та так са ма не да ла мне 
вы раз на га ад ка зу.

ДЗЕ ЯН НЕ ТРЭ ЦЯЕ: 
ЗНОЎ ДРА МА

Ка лі вяр ну лі ся ў ка бі нет — зноў 
уда ча! Мне пра па на ва лі комп лекс 
па до гля дзе за ску рай, які каш туе 
ўдвая тан ней, на кі ра ва ны больш 
на ачы шчэн не і па ды дзе ме на ві та 
мне.

Па куль апра цоў ва лі дру гую 
па ло ву тва ру, я па чу ла жах лі вую 
гіс то рыю пра па цы ент ку, якая не 
зга дзі ла ся на па слу гі са ло на, і ў яе 
па ло па лі ся са су ды на тва ры, у вы ні-
ку ча го той стаў сі нім, як у п'я ні цы, і 
жан чы ну зволь ні лі з пра цы. Ну, ней-
кі зу сім ад чай ны ход.

Ка лі і пас ля гэ та га «арэ шак не 
рас ка лоў ся», на ве да ла ся «цяж кая 
ар ты ле рыя» — прый шоў ды рэк тар 
з па про кам: «Як гэ та вы не хо ча-
це да па маг чы са мой са бе? Гэ та ж 
глуп ства!» Усе мае тлу ма чэн ні, што 
ў мя не прос та ня ма та кіх гро шай, ён 
не ра зу меў і пра цяг ваў на во дзіць 
жах.

— Ка лі ня ма гро шай, каб вы пра-
віць праб ле мы са ску рай, — гэ та 
яшчэ не ка нец све ту. Што ра біць, 
ка лі ў ма ці смя рот на хва рэе дзі-
ця?.. — бы лі яго апош нія сло вы.

Я хут ка раз ві та ла ся і бя гом ад-
туль, пра вёў шы ў са ло не дзве з па-
ло вай га дзі ны.

ЗА МЕСТ ЭПІ ЛО ГА
У ліфт зай шла ра зам з не ма ла-

дой жан чы най.
— Вы па ста ян ны клі ент? — спы-

та ла яна мя не.
— Не, пры хо дзі ла на бяс плат ную 

пра цэ ду ру, — усміх нуў шы ся, ад ка-
за ла я.

— Я не ка лі так са ма вось так 
прый шла... — сум на па ча ла мая су-
бя сед ні ца і расказала, як не каль кі 
ме ся цаў та му спа ку сі ла ся на «вы-
гад ныя» ўмо вы і на бы ла ча ма дан-
чык з «ча роў ны мі» срод ка мі. Але 
до ма дзе ці «ад кры лі во чы», і пас ля 
доў гіх на пру жа ных пе ра моў са лон 
ўсё ж та кі зга дзіў ся за браць кас ме-
ты ку на зад.

На са май спра ве та кіх «ах вяр» 
вель мі шмат, аб чым кра са моў на 
ка жуць са цы яль ныя сет кі, ужо на ват 
ство ра ны гру пы «па цяр пе лых» ад 
бяс плат ных пра цэ дур. Ад ны лі чаць 
гэ та мах ляр ствам, ін шыя сцвяр джа-
юць, што кан суль тан ты са ло наў ка-
рыс та юц ца гіп но зам. А гэ та ўся го 
толь кі тон кі псі ха ла гіч ны ціск, але 
вель мі жорст кі, трэ ба ска заць. Да-
рэ чы, та кіх спа-са ло наў у Мін ску 
ўжо не каль кі, апе ра та ры тэ ле фа ну-
юць з роз ных ну ма раў, наз вы са ло-
наў і кас ме тыч ных срод каў так са ма 
час та мя ня юц ца.

Будзь це піль ныя, і хо піць спа дзя-
вац ца на «бяс плат ны сыр»!

Яна ЛЫЧ КОЎ СКАЯ.

Сын еў суп з мя сам і знай шоў кос тач ку.
— О, я яе па мыю і па ка жу свай му сяб ру ў са дзі ку. Ска жу, што гэ та 

кост ка ды на заў ра, — «за га рэ лі ся» во чы ў вы дум шчы ка.

☺ ☺ ☺
Мы з Да нем доў га зай ма лі ся кож ны сва ёй спра вай. Сын, на пэў на, 

ста міў ся і ка жа:
— Мо жа, зро бім пе рад ых?

☺ ☺ ☺
Да ня рас па вя дае:
— Дзе ці ў са дзі ку кі да лі ся снеж ка мі. А я па чаў ім свіс таць у свіс ток.
— А вы ха валь ні ца што ра бі ла?
— Яна па тэ ле фо не раз маў ля ла. Вось я і вы ра шыў, па куль яна за ня тая, 

усіх вы ха ваць.

☺ ☺ ☺
— Заўт ра ўве ча ры баць коў скі сход, — ка жу я Да ню. — Бу дуць рас-

каз ваць, як ты ся бе па во дзіш. Ты ж слу ха еш ся вы ха валь ніц?
— Так, — ка жа Да ня. — Толь кі да вай це не пой дзем на гэ ты сход.

☺ ☺ ☺
Да нас пры ехаў дзя ду ля ў гос ці.
— Ха дзем па ка жу та бе сюр прыз, — па вёў Да ня дзя ду лю ў свой па кой.
— І дзе сюр прыз? — азі ра ец ца той па ба ках.
— Вось! Чыс ці ня!

☺ ☺ ☺
Тро хі паз ней.
— Да вай бу дзем заў сё ды ў за ле гу ляць, — пра па нуе сын дзя ду-

лю.
— А ча му не ў тва ім па коі?
— Каб у мя не заў сё ды чыс ці ня бы ла.

☺ ☺ ☺
Да ня з дзя ду лем гу ля юць у «ядо мае-не ядо мае». Унук за гад вае:
— Яб лык і дзве цаг лі ны!

☺ ☺ ☺
Муж за хва рэў. Ка жа:
— Я са бе асоб ны по суд па ста віў, і дай мне руч нік для тва ру асоб ны.
— Ма ма, да вай яго пе ну для га лен ня так са ма асоб на па ста вім, — 

пра па на ваў сын.

☺ ☺ ☺
— Ма ма, ка лі на ра джа ец ца ма лы, ён па чы нае ўсё грыз ці, — рап там 

ка жа Да ня.
— Ні чо га страш на га, у яго рэ жуц ца зуб кі. Ты так са ма ўсё грыз.
Да ню, зда ец ца, не за да во ліў та кі ад каз, бо ён раз' юша на за пы таў:
— Ты што, хо чаш па гры зе ны мі па тэль ня мі ка рыс тац ца?

☺ ☺ ☺
Да ня вяр нуў ся пас ля за ня ткаў гім нас ты кай.
— Ну што, бу дзем вя чэ раць?
— Не, я не га лод ны, я ў са дзі ку еў «баб ку».
— Яна пад час трэ ні роў кі не «вый шла»? — пы та ю ся, ма ю чы на ўва-

зе, што шмат энер гіі за тра ціў.
— Не, я не ха дзіў у пры бі раль ню.

☺ ☺ ☺
Да ню па са дзі лі 

за свя точ ны стол, 
па вя за лі сур вэт ку 
ва кол шыі.

— Як у рэ ста ра-
не! — ка мен ці руе 
ба бу ля.

— Афі цы янт, ва-
ды! — тут жа ад рэ-
ага ваў ма лы.

За пі са ла 
Яна 

ЛЫЧ КОЎ СКАЯ.

Ба бу ля, па чы тай!Ба бу ля, па чы тай!  ��

ДОБ РЫ ЗАЙ ЦОЎ ЗВЫ ЧАЙ
Вяс ной у зай чы хі вы ве лі ся пер шыя зай ча ня ты. Вунь бе лыя клу боч кі 

ся дзяць пад кус том. Зда лё ку — ні бы гур бач кі сне гу. За та і лі ся зай ча нят кі. 
І дры жаць — ад хо ла ду і го ла ду. Хі ба ма ла во ра гаў у зай цоў? Дзе ця пер 
іх ма ма?

Адзін па ра ту нак для ма лых — доб ры зай цоў звы чай. Якая б зай чы ха ні 
бег ла тут, спы ніц ца. І на по іць іх цёп лым тлус тым ма ла ком.

Бо, мо жа, і яе дзе так ця пер кор міць ін шая зай чы ха-ма ці.

ЧА МУ МЕ СЯЦ 
БЕЗ ВОП РАТ КІ ХО ДЗІЦЬ?

За ха цеў не як Ме сяц па шыць са бе ўбран не. Пай шоў да краў ца. Зняў 
кра вец з яго мер кі.

— Пры ходзь, — ка жа, — праз ты дзень.
Мі нуў ты дзень. Пры мя рае Ме сяц адзен не. Ды дзе там! Вуз кае, цес нае. 

«Ві даць, па мы ліў ся», — па ду маў кра вец. І зноў ка жа Ме ся цу:
— Пры ходзь праз ты дзень.
Па шыў кра вец. Ся дзіць, ча кае. Аж тут ко ціц ца па не бе Ме сяц. Круг лы, 

вя лі кі. Тут і без пры мер кі ві даць: воп рат ка бу дзе ма лая.
Раз гу біў ся кра вец і ка жа:
— Не ма гу та бе, Ме сяц, убран не па шыць. То ты як сяр пок. То ў па ла ві не. 

А ця пер — у поў ні. Ні ко лі не бу дзе та бе ўбран не як раз.
Так і за стаў ся Ме сяц без воп рат кі.

Ана толь КЛЫШ КА.

Вы пра ба ва на на са беВы пра ба ва на на са бе  ��

Коль кі каш туе 
спа-пра цэ ду ра?

Хо ча це бяс плат на? Рых туй це гро шы!

Ма мі ны дзён ні кіМа мі ны дзён ні кі  ��

«АФІ ЦЫ ЯНТ, ВА ДЫ!»


