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SEX-БАЛЯСЫ

Каронны
МАСКАрад
Вы заўважылi, што апошнiм часам у грамадскiх месцах стала
нашмат больш прыгожых дзяўчат?! Iх i раней не бракавала,
па праўдзе кажучы, але ж цяпер... Яно як раней было? («Абганяе хлопец дзяўчыну, аглядваецца i з прыкрасцю кiдае:
«Эх, якую «пятую кропку» сапсавала!») А цяпер большасць у
масках, толькi адны вочкi блiшчаць! («Людзi, якiя носяць маскi на падбародку, напэўна, падчас сексу трымаюць прэзерватыў у руках».) Ну, лiтаральна кожная прыгажуня! А калi яшчэ
i фiгурка зграбная... («Сёння дастала з самай дальняй палiцы
шафы джынсы часоў маладосцi, а яны на прыгажосцi маёй
неабдымнай не сыходзяцца. — Муж, — кажу, — чаму ты раней
мне не сказаў, што я так ад'елася? Той (здзiўлена): — А што, так
можна было?») Вядома, такi «маскарад» не ад добрага жыцця, але, бач ты, як атрымалася?! («У дадатак да фiгi ў кiшэнi
зараз можна i язык пад маскай паказваць».) Дзяўчатам нават
фарбавацца не трэба, каб схадзiць, напрыклад, у краму. Маску надзела i пайшла сабе, нiхто нiчога не заўважыць. («Нiколi
не гаварыце жанчыне, што ў яе прыгожыя вусы. Нават калi
яны вельмi-вельмi прыгожыя. Не трэба».) А iнтрыгi колькi?
Родную жонку можна на вулiцы не пазнаць! («Яны вельмi плакалi i ўсё нiяк не маглi развiтацца: ён ад'язджаў у камандзiроўку, а яна — да мацi ў iншы горад. А сустрэлiся ў Турцыi на
адным курорце...»)
Ну, гэта пра тых, хто працягвае хадзiць
на работу. («Лiчу, што калi ў канцы працоўнага дня ў цябе не трэснула вена ў
воку, дык цябе трэба пазбаўляць прэмii».)
А многiя ж шчыруюць на аддаленцы або
ўвогуле знаходзяцца на самаiзаляцыi.
Першым яшчэ хоць ёсць чым заняцца.
(«Мне падабалася мая ранейшая работа.
Але жонка сказала, што ўсё жыццё працаваць кiроўцам канапы немагчыма».)
З другiмi некалькi больш складана. Яны ж
таксама людзi, i нiшто чалавечае iм не
чужое. («— Дарагая, чаму ты перастала
сачыць за сабой? — Я сябе нi ў чым не
падазраю».) Часу процьма, а чым заняцца? («Вы ведаеце, на каранцiне дома зусiм не сумна! Але як такое можа быць, што ў адным пакеце
рысу 2789 зярнят, а ў iншым — 2804?») Дарэчы, пра... грэчку. Усё
памятаюць, як напачатку многiя кiнулiся нароўнi з туалетнай паперай
набываць яе? Вiдаць, некаторыя стварылi добрыя запасы, таму што
з'явiўся новы трэнд. Вы не паверыце — пайшла мода на... бровы з гэтых круп. («— Сёння на вячэру ў нас грэчка? — З чым? — З чым я цябе
i вiншую!») Плюс клей. Што цiкава, захапляюцца такой «творчасцю»
выключна рускамоўныя блогеры. Еўрапейцы i амерыканцы не разумеюць гэтай любовi да аднаго з нацыянальных харчовых сiмвалаў славян.
(«Наш чалавек непераможны! Як купiць гарэлку ў супермаркеце пасля
22 гадзiн, калi яе продаж забаронены? Трэба ў гандлёвай зале адкрыць
бутэльку i глынуць змесцiва. Ахова прымусiць аплацiць яе!»)
I яшчэ пра «нашага» чалавека. У Расii на фоне заклiкаў улад заставацца дома напачатку эпiдэмiялагiчнай сiтуацыi выраслi продажы сродкаў кантрацэпцыi i тавараў для дарослых: апроч прэзерватываў попыт
павялiчыўся на касцюмы медсясцёр i карты «Камасутра». («Васьмiкласнiк Антон 17 разоў перачытаў «Чырвоны каптурок», але так i не
знайшоў хоць бы аднаго супадзення з тым фiльмам, якi ён знайшоў
у бацькi ў шафе».) Продажы тавараў для дарослых тады выраслi на
300 працэнтаў у параўнаннi з аналагiчным перыядам мiнулага года, як
падлiчылi па запыце «Газеты. RU» аналiтыкi Ozon. У сярэднiм пакупнiк
браў па тры-пяць упаковак прэзерватываў i лубрыкантаў. («Падчас
паўстання машын галоўнае — быць далей ад фабрыкi вiбратараў».)
Зразумела, тут жа нарадзiлiся жарты накшталт «не цукар i туалетную
паперу з грэчкай трэба было першапачаткова хапаць».
I што б вы думалi, тыя словы пра прэзерватывы былi прарочымi: яны
сталi... дэфiцытам. Малайзiйская кампанiя Karex Bhd, якая вырабляе
кожны пяты кандом у свеце (найбольш вядомы брэнд на ўсходнееўрапейскiм рынку — Durex), закрылася з прычыны строгага каранцiну.
(«Ешце больш часнаку. Гэта не дапамагае супраць каранавiруса, але
трымае iншых на неабходнай дыстанцыi».) Iмгненна ўтварыўся дэфiцыт
на сусветным рынку ста мiльёнаў прэзерватываў — менавiта столькi
кампанiя выпускала за тыдзень. («Добрыя дзяўчаты падаўжаюць жыццё, а дрэнныя — напаўняюць яго ўражаннямi».) Урад Малайзii мусiў
даць адмысловы дазвол аднавiць работу з 50-працэнтнай загрузкай.
Дзеля гэтага кампанii надалi статус «крытычна важнай вытворчасцi».
(«Што можа быць горш, чым слон у краме з фарфоравым посудам?
Вожык на фабрыцы прэзерватываў».)
Дарэчы, у многiх краiнах прагназуюць рост нараджальнасцi пасля
заканчэння каранцiну. («Настаўнiк iнфарматыкi не карыстаецца антывiруснiкам. Кажа, што «адчуваннi не тыя».) Гэтак жа прагназуюць, што
пасля пандэмii многiя пары могуць расстацца. («— Мама, а хто мой
тата? — Не ведаю. Ён быў у масцы».) Прычына банальная: далёка не
ўсе былi гатовыя праводзiць так многа часу са, здавалася б, блiзкiм i
родным чалавекам. («Сяджу на кухнi, працую. А палове другой гадзiны
ночы заходзiць жонка i заяўляе: «Я замужняя жанчына! Я не павiнна,
не хачу i не буду спаць адна!» Забрала ката i пайшла ў спальню».)
Таму хочацца пажадаць усiм: трымайцеся адно аднаго! Думайце
пра пазiтыўнае. Смех таксама дапамагае. («Добры жарт — гэта той,
за якi цябе хочуць забiць, але не могуць, таму што ржуць».) Заставайцеся здаровыя!
Кастусь ХАЦЕЛАЎ-ЗМАГЕЛАЎ.
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«Нецiкавых роляў
не iснуе»
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)
— Але ў вас ужо ёсць вопыт i
рэжысёрскай работы: сёлета ва
ўнiверсiтэце культуры паставiлi
спектакль «Каробачка» па п'есе
Мiкалая Каляды. Якiя ўражаннi
засталiся?
— Шчыра кажучы, спачатку было вельмi складана: вялiзная адказнасць — пастаноўка, работа
над светам, мантаж музыкi. I ў каледжы, i ва ўнiверсiтэце я атрымлiвала спецыяльнасць рэжысёра,
але калi застаешся сам-насам з
акцёрамi, якiм трэба растлумачыць
канцэпцыю спектакля i перад кожным удзельнiкам паставiць задачу,
разумееш, што адных тэарэтычных ведаў недастаткова. Разам з
аднакурснiцамi вучылiся ўсяму ў
працэсе — падрыхтоўка спектакля доўжылася паўтара года. Затое
цяпер я дакладна ведаю, што найблiжэйшы час мне хочацца прысвяцiць акцёрскаму майстэрству.
Магчыма, акцёрства акажацца для
мяне своеасаблiвым этапам на
шляху да прафесiянальнай рэжысуры — нават ёсць пэўныя думкi
аб магчымых пастаноўках у будучынi. Але перш чым пазiцыянаваць
сябе як рэжысёр, я лiчу, неабходна
напоўнiцу прайсцi акцёрскую школу, адчуць, пастарацца зразумець
складаную акцёрскую прыроду.
Якраз над гэтым мне цяпер трэба
працаваць i працаваць.
— Мне вядома, што касцюмы
да спектакля вы таксама падрыхтавалi самастойна. Дзе навучылiся так шыць?
— Напэўна, здагадалiся, што
п'еса «Каробачка» ўтрымлiвае матывы гогалеўскiх «Мёртвых душ».
У той жа час Мiкалай Каляда прапаноўвае i дадатковае значэнне
слова: у пачатку твора тлумачыцца, што каробачка — гэта яшчэ i
батанiчны тэрмiн: сухi плод кветкавай раслiны. Я падумала: «А гэта
iдэя!» Так i астатнiя гераiнi набылi
якасцi кветак — дзьмухаўца, вяргiнi i маку. Я разумела, што на шыццё пад заказ грошай няма. Трэба
штосьцi рабiць... Ага, ёсць чырвоная тканiна, з якой можна зрабiць
майку для маку. Шыць я асаблiва
не ўмела — так, гузiк прышыць.

Але, дзякуй богу, ёсць iнтэрнэт,
«Ютуб»: спачат ку па спра ба вала на машынцы, потым знайшла
вiдэа, як зрабiць патайныя швы
ўручную. Гатова! Цяпер мне патрэбны каптурок для дзьмухаўца.
Зноў жа знаходжу вiдэаўрок, як
нанiзаць матэрыял, каб ён трымаў
форму. Шмат iдэй прыходзiла ўжо
ў працэсе работы. Напрыклад, сцэнограф падказала мне, што для
сквапнай Каробачкi было б добра
зрабiць касцюм з кiшэнямi. Я раскiдала старую вязаную камiзэльку — i атрымалася добрая аснова
для кiшэнек. Вось так за два тыднi
прыйшлося асвоiць справу, якая
раней не цiкавiла.
— А як рэжысёрскi досвед
паўплываў на вашу акцёрскую
свядомасць?
— Змены сапраўды адбылiся.
Раней я не разумела, чаму рэжысёры мне робяць пэўныя заўвагi.
«Падумаеш, нагу не так павярнула — гэта ж дробязь, нiхто i не
заўважыць», — злавалася я. А цяпер разумею, што не дробязь. Рэжысёр бачыць агульную карцiну,
i яго абавязак — адшлiфоўваць
кожную дэталь. Пабыўшы на месцы пастаноўшчыка, адчула, якое ж
шчасце, калi артыс ты табе давяраюць i працягваюць старацца,
хоць i самi ўжо вельмi стамiлiся,
знервавалiся. Ды i залатыя словы
Станiслаўскага мне цяпер зразумелыя як нiколi: «Пакiньце праблемы за парогам тэатра».
— Ведаю, што за мiнулы год
вы па гля дзе лi ка ля паў сот нi
спектакляў. Як думаеце, дзякую-

чы якой пастаноўцы не аматар
тэатра можа зачаравацца тэатральным мастацтвам?
— У Рэс пуб лi кан скiм тэ атры беларускай драматургii ёсць
спектакль, якi я паглядзела ўжо
тройчы — i пайду на яго яшчэ i
яшчэ. Гэта пастаноўка Шамiля
Дыйканбаева «Цiхi шэпт сыходзячых крокаў» — па п'есе Дзмiтрыя
Багаслаўскага. Упершыню «Цiхi
шэпт...» я паглядзела яшчэ падчас
вучобы ў каледжы. Добра памятаю
свае ўражаннi: выйшла з тэатра
i дзве гадзiны хадзiла па горадзе
i плакала... «Нашы бацькi, нашы
дарагiя бацькi, як жа вам хочацца
ведаць, што мы любiм вас. I як жа
хочацца ведаць нам», — думалася
ў той вечар. А якая неверагодная
роля ў гэтым спектаклi ў Максiма
Брагiнца!

«Перш чым пазiцыянаваць
сябе як рэжысёр, я лiчу,
неабходна напоўнiцу прайсцi
акцёрскую школу, адчуць,
пастарацца зразумець
складаную акцёрскую
прыроду».
— Яшчэ адно ваша захапленне — паэзiя. На Бярэзiншчыне —
малой радзiме — нават выйшаў
ваш паэтычны зборнiк «Маналог
душы»...
— Так, я вельмi ўдзячная бярэзiнскай бiблiятэцы, што тая дапамагла маiм вершам выйсцi ў
свет — гэта незабыўны падарунак. Цяпер, шчыра кажучы, я пiшу
ўжо менш, чым раней. Затое сёння
больш уважлiва, больш строга
стаўлюся да сваiх тэкстаў. У такiм
крытычным пераасэнсаваннi творчасцi мне вельмi дапамог удзел
у паэтычным шоу «Эшафот»: ты
выходзiш са сваёй любоўнай лiрыкай да публiкi — i невядомасць! Як
адрэагуе зала, што я пачую пасля
выступлення? Асуджэнне? Пахвалу? Дзiўныя былi пачуццi. Вопыт,
безумоўна, найбагацейшы.
Марыя СТРАХ,
студэнтка IV курса
факультэта журналiстыкi БДУ.
Фота з архiва гераiнi.
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