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У ЛОЖ КУ З ГА ДЖЭ ТАМ
«Страш ную вест ку пры нёс я ў твой дом, На дзея! Кліч дзя-

цей!» Па мя та е це гэ тую фра зу з філь ма «Лю боў і га лу бы»? 

Дык вось, і вест ка не пры ем ная, і клі каць хут ка не бу дзе 

ка го... Сум ныя ліч бы аб на ро да ва лі ня даў на эка на міс ты з 

аме ры кан ска га ўні вер сі тэ та Дэ ла ве ра: ка лі ў 1990 го дзе ў 

ся рэд не ста тыс тыч на га ча ла ве ка секс быў пяць ра зоў на 

ме сяц, дык у 2010 го дзе (больш поз ні час ча мусь ці ў да сле-

да ван ні не фі гу руе) яго коль касць ска ра ці ла ся да трох за 

той жа «спра ва здач ны пе ры яд». Інакш ка жу чы, уцех ка хан ня 

ў на шым жыц ці ста но віц ца ўсё менш... Па да ва ла ся б, та ко-

га што, ра ней не бы ло? («Ка лі ў ва шай жон кі ба ліць га ла ва, 

па спра буй це пры клас ці ёй да лба но выя італь ян скія бо ці кі». 

Ве да е це, гэ та ў мно гіх вы пад ках па спя хо ва спра цоў ва ла для 

абод вух ба коў. «Ка лі б кож ны раз, ка лі я ўсве дам ляю, якой 

дур ні цай я бы ла, мне да ва лі б 10 руб лёў, у мя не бы ла б па-

стаян  ная кры ні ца па сіў на га да хо ду».) Але на гэ ты раз усё на-

шмат сур' ёз ней, па коль кі, на дум ку аў та ра на ву ко вай пра цы, 

па чуц цё выя ад но сі ны па між муж чы на мі і жан чы на мі вы цяс-

ня юць элект рон ныя срод кі ка му ні ка цыі... («Мы апош няе па ка-

лен не лю дзей, чые дзі ця чыя фа та гра фіі не бы лі зроб ле ны 

пры да па мо зе тэ ле фо наў».)

Пра фе сар ра зам 

з ка ле га мі пра ана лі-

за ва ла да сле да ван-

ні, якія ахоп лі ва юць 

лад жыц ця ча ты рох 

міль ё наў ча ла век з 

80 кра ін на пя ці кан-

ты нен тах. А штурш-

ком стаў вы па дак, 

які ад быў ся ў 2008 

го дзе на Зан зі ба-

ры — ар хі пе ла гу, які 

на ле жыць Тан за ніі. 

Тут у вы ні ку ава рыі 

быў па шко джа ны 

сі ла вы ка бель, які 

за бяс печ ваў па да чу элект ра энер гіі з ма це ры ка на вост раў. У вы ні ку 

апош ні на ме сяц за стаў ся без элект ра за бес пя чэн ня. («Са мае шкод нае 

для нер во вай сіс тэ мы — гэ та ма руд ны ін тэр нэт».) І вось гэ та над звы-

чай нае зда рэн не ме ла не ча ка ны пра цяг. Эка на міст з уні вер сі тэ та Арэ-

го на звяр нуў ува гу, што праз во сем-дзе вяць ме ся цаў пас ля той ава рыі 

на Зан зі ба ры на зі раў ся са праўд ны бэ бі-бум: коль касць но ва на ро джа-

ных пад ско чы ла на 15—18 пра цэн таў. Ага, яшчэ зу сім ня даў на з гэ тай 

на го ды га ва ры лі прос та: цем ра — сяб ра мо ла дзі... Са мае ці ка вае, што 

гэ ты эфект да ты чыў ся толь кі элект ры фі ка ва ных на се ле ных пунк таў. 

У вёс ках, якія і да гэ туль бы лі без элект рыч нас ці, не змя ні ла ся ні чо га, 

бо іх на сель ні кі як жы лі да ава рыі, так і пра цяг ва лі жыць. («Мне ні ко лі 

не бу дзе так ве се ла, як лю дзям у рэ кла ме без ал ка голь на га пі ва».)

А вось тыя жы ха ры вост ра ва, што пры звы ча і лі ся ка рыс тац ца вы го-

да мі цы ві лі за цыі, му сі лі пра во дзіць до ма больш ча су. А тэ ле ві зар жа 

не пра цуе, смарт фон не за ра дзіш! Што яшчэ ра біць доў гі мі цём ны мі 

ве ча ра мі?!. («Ад клю чы лі ін тэр нэт на дзе сяць хві лін. Да ве даў ся, што 

за раз вяс на, вы ву чыў па коі ў до ме, па зна ё міў ся з баць ка мі, да ве даў-

ся, што ёсць брат».) Інакш ка жу чы, ву чо ныя па цвер дзі лі су вязь па між 

на яў нас цю ў сям'і тэ ле ві за ра і ўпад кам сек су аль на га жыц ця. («План-

шэт быў вы най дзе ны для та го, каб лю дзі на рэш це пе ра ста лі ся дзець 

у ін тэр нэ це і маг лі ў ім ля жаць».) Апош ня га, як вы свет лі лі да след чы кі, 

як мі ні мум на шэсць пра цэн таў ро біц ца менш.

Але на адзін толь кі тэ ле ві зар на ву коў цы гра шыць на спя ша юц ца. 

Яны ка жуць, што яшчэ боль шым за бой цам сек су з'яў ля юц ца смарт-

фо ны. І па цвяр джа юць свае вы сно вы ліч ба мі: у ЗША лю дзі ў ся рэд нім 

пра вод зяць за імі 11 га дзін у дзень. («— У ця бе кру гі пад ва чы ма. — Гэ-

та ме жы рэ аль нас ці».) Гэ та час і за ін тэр нэ там, і за гуль ня мі, і за пра-

слу хоў ван нем му зы кі... («Ка лі твой му жык не афі шуе ва шы ад но сі ны 

ў сац сет ках, дык гэ та не толь кі твой му жык».) За апош нія тры га ды 

ён па вя лі чыў ся на 1 га дзі ну 32 хві лі ны. Тое, што ра ней мож на бы ло 

па тра ціць на секс, ця пер вы дат коў ва ец ца на ста сун кі з га джэ та мі, ка лі 

эк ран тэ ле ві за ра гас не... («У век су пер тэх на ло гій з на мі по бач час цей 

спяць тэ ле фо ны, чым бліз кія лю дзі».) Зно сі ны з жы вы мі прад стаў ні ка мі 

про ці лег ла га по лу за мя ня юц ца вір ту аль ны мі, мно гім ста но віц ца больш 

ці ка ва са чыць за імі, чым удзель ні чаць у іх. («Пе ра поў не ны аў то бус, 

лю дзей у са ло не — як се ляд цоў у боч цы. Рап там з пя рэд няй пля цоў кі 

чу ец ца ўсхва ля ва ны жа но чы го лас: «Муж чы на, што вы ро бі це? Муж-

чы на, я ў вас пы та ю ся — што вы ро бі це?!» Усе па са жы ры сці ха юць. 

Паў за... На рэш це ўжо з за дняй пля цоў кі аў то бу са да но сіц ца за ці каў-

ле ны муж чын скі го лас: «Му жык, ну не та мі! Са праў ды, што ты там ро-

біш?») Нех та шу кае раз рад кі ў філь мах «для да рос лых». Ці зна хо дзіць? 

(«Дэ прэ сія — гэ та ка лі пра гляд стуж кі «для да рос лых» за кан чва ец ца 

доў гі мі роз ду ма мі пра цяж кі лёс га лоў най ге ра і ні».) Па ка заль ная гіс-

то рыя ад бы ла ся ня даў на ў Мін ску. У 45-га до ва га муж чы ны на бал ко не 

жыл ля ў шмат ква тэр ным до ме вы яві лі... па рсю ка. Смеш на? Хут чэй 

на ад ва рот. Гра ма дзя нін рас тлу ма чыў, што на быў жы вё лу на рын ку і 

га да ваў у ква тэ ры, бо пра жы ваў адзін і яму бы ло сум на...

І зу сім ін шая гіс то рыя пра 100-га до вую бры тан ку, якая вый шла 

за муж за абран ні ка, ма ла дзей ша га за яе на 26 га доў. («Ба чыў, як 

дзяў чы на бег ла па го ра дзе ў вя сель най су кен цы. Вось гэ та я ра зу-

мею — у ак тыў ным по шу ку».) Яны бы лі шмат га доў зна ё мыя. Жа ніх 

ад вёз ня вес ту да ал та ра на ін ва лід най ка ляс цы пад пес ню АВВА. 

А жан чы на ска за ла: «Быць ня вес тай — гэ та прос та аша лам ляль на. 

Гэ та каш та ва ла столь кі га доў ча кан ня, я маг ла б па ча каць і даў жэй». 

Што тут ска жаш, олд скуль ная шко ла! («Тры ма ю ся ад гра ху як ма га 

да лей, але не вы пус каю яго з ві ду».)

Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

— Праз стра вы мы да но сім да 

лю дзей свае дум кі, — рас каз вае 

Мі кі та. — З сяб ра мі ез дзім у лес, 

збі ра ем шыш кі, кра пі ву, ін шыя 

да ры пры ро ды. Вось пры га та ва-

лі ва рэн не з шы шак, а по тым ра-

бі лі з ім ма ро жа нае. Ін грэ ды ен ты 

звы чай ныя, але мы пры мя ня ем 

не стан дарт ныя тэх ні кі, якім на ву-

чы лі ся — нех та за мя жой, хтось ці 

ў вёс цы.

Сам фар мат аў тар скіх вя чэр 

Мі кі та пад гля дзеў пад час па ез дак 

за мя жу. У Шве цыі ён па бы ваў на 

ад ной з та кіх у міш ле наў скім рэ-

ста ра не і прый шоў у за хап лен не.

— Па та кім прын цы пе пра цу-

юць у мно гіх кра і нах, — ка жа су-

раз моў нік. — Ту ды нель га прос та 

зай сці, каб па ес ці, трэ ба спа чат ку 

за пі сац ца. Ёсць рэ ста ра ны, ку ды 

за піс вя дзец ца за паў го да да на-

вед ван ня. Мы па ча лі прак ты ка ваць 

та кое ў нас, і ўжо ёсць па ста ян ныя 

клі ен ты.

ПА ПКОРН З ГРЭЧ КІ
Мі кі та па ра лель на пра цуе ў 

мін скім він ным ба ры, да па ма гае 

рас пра цоў ваць стра вы, да якіх, як 

ён удак лад няе, Ма гі лёў яшчэ не га-

то вы. На ват у ста лі цы не заў сё ды 

здоль ныя пры няць неш та з та го, 

што ён пра па нуе. На пер шы по-

гляд, не ка то рыя рэ цэп ты са праў ды 

кры ху ша ку юць. Па га дзі це ся, крэм 

з буль бя но га ша лу пін ня — гэ та за-

над та сме ла.

— Але і вель мі смач на, бо чымсь ці 

на гад вае ка ву з вярш ка мі, — па ры-

руе су раз моў нік. — Та ко га дэ сер ту 

вы дак лад на ні дзе не па каш ту е це, 

толь кі ў на шым ба ры. Мы за пя ка ем 

ша лу пін не і ва рым са згу шчон кай, 

якую так са ма ро бім са мі.

Па сту по ва ў ме ню ба ра пра пі-

са лі ся со ус з кры вян кі, вэн джа нае 

сэр ца, кам пот з ка бач коў і алы чы, 

без ал ка голь нае ма ро жа нае з па-

хам... са ма го ну. Дэ серт з ка бач ка-

мі, алы чой і ма ро жа ным па да ец ца 

як ад но цэ лае пад наз вай «Ба бу лін 

ана нас» (ка бач кі з кам по ту са праў-

ды чымсь ці па доб ныя на ана нас). 

Да рэ чы, у ба ры на огул усе стра-

вы кам бі на ва ныя. Асоб на ад біў-

ную ці пю рэ тут не па да юць. На 

та лер цы — пра дукт, ство ра ны з 

не каль кіх кам па не нтаў. Тое, што 

бы ло зной дзе на шля хам шмат лі кіх 

проб і вы клі ка ла ад аб рэ нне экс-

пер таў, а по тым і спа жыў цоў.

— Для стра вы га лоў нае — смак, 

ка рысць, а по тым усё ас тат няе, — 

дзе ліц ца спе цы я ліст. — Я доў га 

пад бі раю ін грэ ды ен ты, пра пор цыі, 

спра бую па сто ты сяч ра зоў, каб 

да сяг нуць не звы чай на га вы ні ку. 

Спа лу чаю пра дук ты па ко ле ры — 

аб ля пі ха-гар буз, хур ма-гар буз-

аб ля пі ха. Грэч ка для мя не на огул 

лю бі мы пра дукт. Мы на ват ра бі лі з 

яе па пкорн. А ня даў на знай шлі для 

ся бе вал лё вую за ло зу. Па тэкс ту-

ры яна на гад вае бе лыя гры бы. 

З за ло зай ро бім буль бя ныя клёц кі, 

яны атрым лі ва юц ца вель мі да лі-

кат ныя і смач ныя.

Не апош нюю ро лю адыгрывае 

якасць ін грэ ды ен таў. На прык лад, 

каб атры маць доб рае мя са, трэ ба 

як след да гля даць жы вё лу, ар га ні-

за ваць пра віль нае хар ча ван не, са-

чыць за тым, каб яна не хва рэ ла. І ў 

ба ры знай шлі та кіх па стаў шчы коў. 

А яшчэ тут уме юць рас па зна ваць, 

ці атры ма ла ры ба стрэс, ка лі яе 

ла ві лі. Тая, што спу жа ла ся, больш 

цвёр дая і ў пра цэ се пры га та ван ня 

раз валь ва ец ца.

Звяр нуц ца да вы то каў бе ла рус-

кай кух ні хлоп ца на тхні лі скан ды-

на вы. Яны шмат ква сяць, мо чаць, 

су шаць і ў гэ тым вель мі па доб ныя 

на на шых прод каў.

— Мы прос та за бы лі ся, на коль кі 

гэ та смач на, — дзе ліц ца су раз моў-

нік. — І за раз спа лу ча ем ста рыя 

ме та ды з на ва цы я мі. У гэ тых экс-

пе ры мен тах на ра джа юц ца аб са-

лют на но выя стра вы. У нас ёсць 

дэ серт, у якім вы ка рыс тоў ва ец ца 

ска ры нач ка ад ба ра дзін ска га хле-

ба. Спа чат ку пры ду ма лі дэ серт, а 

по тым за ду ма лі ся: дзе іх на бя ром 

столь кі? У вы ні ку на ву чы лі ся ра-

біць ска ры нач кі са мі. Іх, да рэ чы, 

пра па ну ем ра зам з вы шэй зга да-

ным буль бя ным крэ мам.

КА МАН ДА 
НА АД НОЙ ХВА ЛІ

По бач з ма ла дым ча ла ве кам пра-

цуе і яго жон ка Ма ша. Хло пец і дзяў-

чы на па зна ё мі лі ся пад час су мес най 

ра бо ты ў ма гі лёў скім рэ ста ра не і ад-

ра зу ж ад чу лі, што яны — на ад ной 

хва лі. Ма ша знай шла сваё пры зван-

не ў пра фе сіі са мелье — экс пер та 

він, у ба ры яна ад каз ная за спа лу-

чэн не гэ тых на по яў з ежай.

Та кіх жа ад на дум цаў Мі кі та 

знай шоў дзя ку ю чы сва ім шмат лі-

кім сяб роў скім су вя зям. Атэс та цыю 

шэф-по ва ра прай шлі... вы клад чык 

анг лій скай мо вы, звар шчык, двое 

хлоп цаў з ву чы лі шча і сту дэнт з 

уні вер сі тэ та хар ча ван ня.

— На жаль, нам вель мі не ха пае 

тых, хто пра цуе за ідэю, — ка жа 

Мі кі та. — Вы со кая зар пла та — гэ-

та доб ра, але ку хар — па куль не 

тая пра фе сія, дзе мож на шмат за-

ра біць. Спа чат ку трэ ба стаць май-

страм, а по тым ра біць кар' е ру.

Да рэ чы, хло пец спа чат ку так са-

ма не вель мі спа дзя ваў ся рэа лі за-

вац ца ў ся бе на ра дзі ме. Але за раз 

яго дум кі на конт гэ та га змя ні лі ся. 

Апош нім ча сам лю дзі ста лі больш 

па да рож ні чаць і спра ба ваць неш-

та но вае. Яны вяр та юц ца да до му, 

і ім хо чац ца зноў пе ра жыць тыя ж 

ад чу ван ні. І та ды ім на да па мо гу 

пры хо дзіць Мі кі та са сва ёй ка ман-

дай. «У нас ёсць гос ці, якія ез дзяць 

у Іта лію шэсць га доў за пар, але на-

ша ры зо та ім больш па да ба ец ца, 

чым там тэй шае», — усмі ха ец ца 

ма ла ды ча ла век.

Сён ня Мі кі та — за па тра ба ва-

ны спе цы я ліст. Яго за пра ша юць на 

май стар-кла сы, ка рыс та юц ца яго 

рэ цэп та мі. Але ён не спа чы вае на 

лаў рах. За раз вы ву чае анг лій скую 

мо ву, каб з'ез дзіць на ста жы роў ку 

ў якую-не будзь са скан ды наў скіх 

кра ін. Не для та го, каб ска пі я ваць 

чу жыя стра вы, а каб глы бей унік-

нуць у іх  тэх на ло гіі, тэх ні кі. І па ра-

да ваць нас з ва мі но вы мі не звы-

чай ны мі стра ва мі.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

«КРЭМ З ША ЛУ ПІН НЯ — 
ВЕЛЬ МІ СМАЧ НА!»


