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SEX-БА ЛЯ СЫSEX-БА ЛЯ СЫ

ЗА ЦІ КА ВІЦЬ 
СА БОЙ

Ня даў на на ад ным з сай таў пра чы таў раз ва жан ні ма ла до га 

мін ча ні на пра ся бе і час: пра па мкнен ні хлоп ца і яго ра вес-

ні каў (та кія ча сам роз ныя), ма ры і жа дан не ўва со біць іх у 

жыц цё. («— Ты, ка лі вы рас цеш, кім хо чаш пра ца ваць? — Ты 

вось за раз столь кі не пры ем ных слоў на га ва рыў...») Пра тыя 

маг чы мас ці, які мі мож на ска рыс тац ца, каб да сяг нуць мэ ты. 

(«— І за пом ні, сы нок! Ні ко лі не звяз вай ся з дрэн ны мі кам па-

ні я мі. Там і за роб кі ма лень кія, і на чаль ні кі — іды ё ты!») Апроч 

ін ша га, за пом ні лі ся сло вы хлоп ца пра тое, што, ка лі дзяў-

ча там ска заць, што ты — элект ра ман цёр з за во да, тыя не як 

ад ра зу губ ля юць ці каў насць. («Сем га доў та му я пра па на ваў 

дзяў чы не сва ёй ма ры су стра кац ца, сён ня я спы таў яе, ці вый-

дзе яна за мя не за муж. Яна ад мо ві ла абод ва ра зы».) А вось 

ка лі прад ста віц ца кі раў ні ком стар та па — рэ ак цыя зу сім про-

ці лег лая. («Ні ко лі не ад маў ляй це ся ад да ра гіх па да рун каў. Ка-

хан не пры хо дзіць і сы хо дзіць, а лам бард пра цуе заў сё ды».)

Ха ця га вор ка ў абод вух вы пад ках ідзе пра ад на го і та го ж ча ла ве ка. 

Толь кі, як за ўва жыў су раз моў нік, у роз най «аб горт цы». («Па ду ма ла-

ся, што ў су час ных рэа лі ях ра док «вось мі лы мой з'е хаў, не вер нец ца, 

па кі нуў толь кі кар тач ку сваю» гу чыць не так ужо і дрэн на».) І не як ад-

ра зу пры га даў ся вя до мы са вец кі фільм «Маск ва сля зам не ве рыць». 

Пры та кім па ды хо дзе, як у сі ту а цыі з мін ча ні нам, га лоў ныя ге роі і не 

па зна ё мі лі ся б на ват. Па мя та е це? «Ты хоць бы ска заў, як ця бе за-

вуць. — Го га. — Як??? — Мож на Го ша. — Зна чыц ца, Го га... Толь кі 

гэ та га мне не ха па ла....» «Ра манЬ цізЬ му ня ма», — ка заў ге рой ад ной 

з на вел ка ме дыі «Не мо жа быць!». Што, са праў ды так?

Ды не, вось вам ін шая 

гіс то рыя зна ём ства, пра 

якую так са ма ня даў на пі са-

лі. У Дзень без аў та ма бі ля 

ў ста лі цы пра во дзіў ся ве-

ла пра бег. Пе рад ім хло пец 

усміх нуў ся дзяў чы не, яны 

раз га ва ры лі ся. («Дзяў ча-

ты, муж чын трэ ба шу каць 

не на сай тах зна ём стваў, 

а на пар та лах па пра ца-

ўлад ка ван ні. Пы тан ні тыя 

ж са мыя, толь кі фа та гра фіі 

і рэ зю мэ ў іх рэ аль ныя».) 

Ма ла ды ча ла век уга ва рыў 

но вую зна ё мую паў дзель-

ні чаць у ме ра пры ем стве, ха ця тая дрэн на ка та ла ся. І вось пад час 

ве ла пра бе гу дзяў чы на ўля тае ў бар дзюр... Хло пец спя ша ец ца ёй на 

да па мо гу і так са ма «вы ля тае» з ве ла сі пе да... Вы клі ка юць хут кую да-

па мо гу... Пас ля раз мо вы з ура ча мі ма ла ды ча ла век рап там да стае 

(???) за ру чаль ны пярс цё нак: «Да вя сел ля за жы ве! Вы ходзь за мя не 

за муж!» («Вель мі не бяс печ на атры маць траў му пас ля вя сел ля. Ужо 

не за жы ве...») І дзяў чы на па га джа ец ца! (З та го ж філь ма «Не мо жа 

быць!»: «— Па ду ма еш, тры дні зна ё мыя. — Не тры — ча ты ры!») Пі са-

лі, што гіс то рыя зна ём ства баць коў дзяў чы ны ў мно гім па доб ная на 

яе вы па дак. Бу ду чая ма ці вы бра ла ся на ка ток з сяб роў кай, ха ця не 

вель мі доў га тры ма ла ся на кань ках. Бу ду чы баць ка па ды шоў па зна ё-

міц ца з ёй і пра па на ваў на ву чыць ка тац ца. Дзяў чы на ўпа ла і зла ма ла 

на гу. Ма ла ды ча ла век па чаў яе на вед ваць і ў вы ні ку яны па жа ні лі ся. 

(«— Мы су стра ка ем ся з та бой ужо паў го да. І ў мя не па ня во лі ўзнік ла 

пы тан не... Ты са праў ды хо чаш ва рыць мне боршч, пра са ваць ка шу лі, 

мыць шкар пэт кі? — Гэ та ты мне за раз пра па но ву ро біш?») На жаль, 

пра ця гу гіс то рыі не знай шоў. Спа дзя ю ся, у ма ла дых лю дзей усё скла-

ла ся доб ра. («Спат кан не з пры го жай жан чы най «упус тую» прай сці не 

мо жа: пры лю бым рас кла дзе ў вас за ста нец ца пры бра ная ква тэ ра».) 

Так што ўсё са праў ды за ле жыць ад са міх лю дзей, іх здоль нас ці раз гля-

дзець неш та важ нае ў ін шым ча ла ве ку. («Ку піў но выя шы ны, а жон ка 

ні чо га не ска за ла. Ма быць, у яе нех та з'я віў ся».) І ра ман ты кі, як ві даць, 

так са ма не пе ра вя лі ся. На ват у наш тэх на ла гіч ны час.

Ве да е це ж гіс то рыю ка над ска га сту дэн та, які па зна ё міў ся ў ба ры 

з дзяў чы най па іме ні Ні коль, але вы свет лі ла ся, што яна да ла яму ня-

пра віль ны ну мар. («Бы вае, ча ка еш Ве ру, Над зею, Лю боў... А тут бац, 

і Тань ка прый шла!») І та ды ма ла ды ча ла век, каб знай сці ка ха ную, ра-

за слаў пісь мы сот ням ад ра са таў з імем Ні коль — ад пер ша курс ніц да 

пра фе са раў. («Жа но чая ру лет ка: на бі ра еш па ве дам лен не «я су мую», 

ад праў ля еш усім бы лым і ча ка еш, дзе стрэ ліць».) Па сло вах сту дэн та, 

ён ад ва жыў ся на ма са вую рас сыл ку, бо не ха цеў, каб Ні коль па ду ма ла, 

што ён — дрэн ны хло пец, які не на пі саў дзяў чы не. («Яна за ка ха ла ся ў 

яго, бо ён быў строй ным і маўк лі вым... А ён прос та не мог га ва рыць і 

ўцяг ваць жы вот ад на ча со ва...») «Ка лі ва ша імя Ні коль, вы з Га лан дыі 

і лі чы це, што Ніц шэ пры гня тае, та ды на пі шы це мне», — па зна чыў у 

па ве дам лен ні ка на дзец. (Усё з той жа кры ні цы — філь ма «Не мо жа 

быць!»: «Не, не тут. Там са ба кі не бы ло. Ма ма ша бы ла, па па ша быў, 

а са ба кі не бы ло!») Ся род ад ра са таў не ака за ла ся па трэб най Ні коль, 

ад нак ад на з дзяў чат, якая атры ма ла ад хлоп ца пісь мо, вы ра шы ла 

да па маг чы сту дэн ту і ства ры ла ў се ці ве гру пу па по шу ку ка ха най. 

(«— Ко ля, я ўжо на па ло ву да мо віў ся аб спат кан ні вунь з той пры га-

жу няй. — Гэ та як — «на па ло ву»? — Ну, я згод ны».) У вы ні ку гіс то рыя 

атры ма ла шы ро кую ага лос ку і па трэб ная Ні коль вый шла на су вязь! 

А вы ка жа це — элект ра ман цёр з за во да...

Та му на пры кан цы ўсім, хто хо ча па зна ё міц ца ці ўжо па зна ё міў ся. 

«...У го ры і ў ра дас ці, у хва ро бе і ў зда роўі, ан лайн і аф лайн».

Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

— Ар ген ці на геа гра фіч на 

і куль тур на да во лі да лё кая 

ад нас кра і на. Што здзі ві ла 

там больш за ўсё?

— Як ні дзіў на, асаб лі ва 

ні чо га. Ура зі лі цы ры мо ніі ад-

крыц ця і за крыц ця, яны бы лі 

зроб ле ны вель мі пры го жа і 

эфект на, ні ко лі ра ней та ко-

га не ба чыў. Звяр нуў ува гу, 

што ў іх вель мі шмат лю дзей 

шпа цы ру юць па га лоў най 

пе ша ход най ву лі цы го ра да 

і там час та мож на су стрэць 

асоб, якія... мя ня юць гро шы. 

Ка жуць, у нас та кое бы ло ў 

1990-я, а ў іх гэ та за ста ло ся 

да гэ та га ча су.

— На ця бе ўскла лі го нар 

быць ка пі та нам на шай ка-

ман ды і сця га нос цам. Гэ та 

да да ва ла ад каз нас ці і ней кіх 

аба вяз каў?

— Тое, што вы бар вы паў 

ме на ві та на мя не, бы ло не-

ча ка ным, але я ўзра да ваў ся. 

Вель мі хва лю ю ча бы ло вы но-

сіць сцяг кра і ны на цы ры мо ніі ад-

крыц ця. А што да ты чыц ца аба вяз-

каў ка пі та на, іх асаб лі ва не ад чуў.

— Пя рой дзем да спор ту. На 

Юнац кіх Алім пій скіх гуль нях ты 

за ва я ваў ся рэб ра ную ўзна га ро-

ду, ці за да во ле ны вы ні кам?

— На огул, не ду маў, што трап лю 

«ў пры зы» на гэ тым тур ні ры, пла-

на ваў быць у фі на ле А, та му што 

ня дрэн на вы сту паю на дыс тан цыі 

500 мет раў. Але по тым па чаў гля-

дзець на вы ні кі ін шых спарт сме наў 

і зра зу меў, што ма гу па зма гац ца за 

ме да лі. У паў фі на ле, акра мя са пер-

ні каў, мне да вя ло ся пе ра адоль ваць 

яшчэ і хва лі, гэ та вель мі раз зла-

ва ла, і ме на ві та злосць да па маг ла 

за ва я ваць «се раб ро». У фі на ле за 

пе ра мо гу зма гаў ся з укра ін цам, ён 

ада рваў ся ад са ма га стар ту, я ста-

ра ўся да гнаць, ду маў толь кі пра ад-

но — як бы мац ней ад штурх нуц ца. 

Ужо ні чо га не ад чу ваў, толь кі па зі-

раў на са пер ні ка. На ват на ней кі 

мо мант стаў яго апя рэдж ваць, але 

да «зо ла та» мне не ха пі ла до лі се-

кун ды, бы ло вель мі крыўд на.

— Пе рад Гуль ня мі на юнац кім 

чэм пі я на це Еў ро пы ты так са ма 

стаў дру гім...

— Гэ та быў мой пер шы чэм пі я-

нат Еў ро пы, я на огул не ча каў, што 

зма гу тра піць у фі нал і пад няц ца 

на п'е дэс тал, та му і дру го му мес цу 

быў вель мі ра ды. Пас ля фі ні шу мя-

не на кры лі вы бу хо выя па чуц ці.

— На коль кі ве даю, ты вы браў 

вес ла ван не не ад ра зу...

— Так, з шас ці га доў зай маў-

ся пла ван нем, та ды мы з баць ка мі 

жы лі ў Шкло ве, але з-за не ка то-

рых аб ста він да вя ло ся пе ра ехаць 

у Мінск. Прый шоў у сек цыю, але 

там не ака за ла ся мес цаў. Паз ней 

у маю шко лу за ві таў трэ нер па вес-

ла ван ні, вы клі ка лі вы со кіх хлоп цаў, 

мя не ў тым лі ку. Я па ду маў, ча му б 

і не, і пай шоў на трэ ні роў ку.

— Пла ван не да па маг ло ў вес-

ла ван ні? Мно гія па чат коў цы, якія 

зай ма юц ца гэ тым ві дам спор ту, на-

па чат ку пе ра куль ва юц ца ў ва ду...

— Ні ко му не хо чац ца быць мок-

рым, але я на ват і не ду маў, што 

ўпа ду. Спа чат ку пла ваў у двой цы і 

чац вёр цы, дзесь ці толь кі праз год 

па спра ба ваў сес ці ў лод ку адзін і з 

та го ча су вы сту паю толь кі ў гэ тым 

кла се. Мне адзі ноч ка па да ба ец ца 

больш, праў да, ёсць мі нус: ка лі 

сва рац ца, то толь кі на ця бе ад на-

го (усмі ха ец ца). Па куль трэ не ры не 

мо гуць па да браць мне парт нё ра, 

бо тут трэ ба ўліч ваць мае ант ра па-

мет рыч ныя да ныя і хут касць, якую 

я па каз ваю на ва дзе.

— Як па ста ві лі ся баць кі да та-

го, што ты аб раў спорт у якас ці 

сва ёй пра фе сіі?

— Ка лі толь кі па чы наў зай мац-

ца, прос та ха дзіў, трэ ні ра ваў ся, 

ча сам на огул ні чо га не ра біў, не 

ра зу меў на ват, на вош та мне гэ та. 

А по тым, ка лі прый шлі пер шыя вы-

ні кі, мя не ад да лі да трэ не ра, з якім 

я пра цую і ця пер, — Кан стан ці на 

Паў ла ві ча Кі кі на. Ён стро гі, да-

свед ча ны спе цы я ліст, з ім я па чаў 

па каз ваць усё вы шэй шыя вы ні кі і 

спорт стаў пра фе сі яй.

— Вес ла ван не — адзін з са-

мых скла да ных ві даў спор ту, ні-

ко лі не ха це ла ся ўсё кі нуць?

— Не. Бы вае вель мі цяж ка, 

але, каб ча гось ці да маг чы ся, трэ-

ба ўвесь час працаваць. Хоць ад-

па чы нак так са ма важ ны, ар га нізм 

не мо жа па ста ян на быць на мя жы 

маг чы мас цяў.

— Што ця бе ма ты вуе на 

што дзён ныя трэ ні роў кі?

— Жа дан не па ка заць мак-

сі маль ны вы нік. Каб ка лі-не-

будзь вы сту піць на Алім пій скіх 

гуль нях і за няць там пры за вое 

мес ца.

— Што б ты на зваў са мым 

скла да ным у спор це вы со-

кіх да сяг нен няў?

— Са брац ца і не кі нуць. Псі-

ха ла гіч на тры мац ца, ма раль-

на. Гэ та важ на і пад час ад ной 

кан крэт най гон кі, і на пра ця-

гу ўсёй спар тыў най кар' е ры. 

Бы ва юць цяж кія дні, збо ры, 

асаб лі ва ка лі ця бе рых ту юць 

да чэм пі я на ту Еў ро пы ці све-

ту. Не хо чац ца трэ ні ра вац ца 

зу сім, ду ма еш, вось бы ты-

дзень ад па чыць, але ра зу ме-

еш, што гэ ты ты дзень по тым 

прый дзец ца кам пен са ваць 

упар тай пра цай цэ лы ме сяц.

— З кім з вя до мых спарт-

сме наў ха цеў бы па спа бор-

ні чаць?

— Ка лі з бе ла ру саў, то з 

Дзя ні сам Мі га лем, а з су свет-

ных зо рак, вя до ма, з но ва зе ланд-

цам Ро бер там Мэн са нам. Ка лі ка-

заць на огул пра спарт сме наў, якія 

мя не ўраж ва юць, якіх мож на на-

зваць ле ген дай, то з бе ла ру саў гэ-

та Ка ця ры на Карс тэн, яна вя лі кая, 

па бы ва ла на столь кіх Алім пі я дах... 

З су свет ных — Ма хэ Драй сдэйл. 

Не як у ад ным з ін тэр в'ю ён ска заў, 

што вель мі моц на хва рэў. Ура чы 

па пя рэдж ва лі, што мо жа па мер ці 

ў лю бы мо мант, але ён усё роў на 

пра цяг ваў трэ ні ра вац ца.

— Якую аду ка цыю пла ну еш 

атры маць?

— Па куль ха джу на кур сы, ду-

маю па сту паць у БДУФК на трэ-

не ра.

—Чым лю біш зай мац ца ў 

воль ны час?

— Ма гу сха дзіць у за лу, пад-

ка чац ца, горш ад гэ та га не бу дзе. 

У кам п'ю та ры па ся дзець, па гу ляць 

або філь мы па гля дзець. Да рэ чы, 

з апош ніх мя не ўра зіў «Ве ном», а 

на огул я ад даю пе ра ва гу фан тас-

ты цы або на ву ко вай фан тас ты цы.

— Як ты ўяў ля еш свой 

ідэальны дзень?

— Ён дак лад на бу дзе трэ ні ро-

вач ным, та му што на вы хад ных 

час та ня ма чым за няц ца. Я б ха цеў 

доб ра вы спац ца, устаць га то вым 

іс ці на трэ ні роў ку і ад пра ца ваць на 

мак сі му ме.

—- Ка лі б бы ла маг чы масць 

удас ка на ліць ся бе, якую якасць 

да даў бы са бе?

— Не ве ра год ную ця га ві тасць.

— Якім ба чыш ся бе праз дзе-

сяць га доў?

— Я па-ра ней ша му бу ду ў спор-

це. У мя не бу дзе ква тэ ра, мо жа 

быць жон ка, але гэ та не дак лад на 

(усмі ха ец ца). У пла не пра фе сіі я б 

ха цеў быць ужо май страм спор ту 

між на род на га кла са, маг чы ма пе-

ра мож цам Алім пі я ды.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

«ІДЭА ЛЬНЫ ДЗЕНЬ — 
ТРЭ НІ РО ВАЧ НЫ»

«Мне адзі ноч ка па да ба ец ца 
больш, праў да, ёсць мі нус: 
ка лі сва рац ца, то толь кі на 
ця бе ад на го».


