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БЫЦЬ ТЫМ, 
КIМ ПРЫ ЗНА ЧА НА 

ПРЫ РО ДАЙ
...Ад чу ваю, па га ва рыць на гэ тую тэ му трэ ба за раз, не ад клад-
ва ю чы на да лё кае «по тым». Бо з гэ тым «по тым» у гра мад стве, 
маг чы ма, ус ту пiць у сi лу якая-не будзь «па лiт ка рэкт насць» 
(шчы ра спа дзя ю ся, гэ та га ў нас не бу дзе), ка лi тое, што сён ня 
нель га, заўт ра — бу дзе да зво ле на. Я пра прос тыя рэ чы. Гэ-
та ка лi ча ла век, на ро джа ны муж чы нам, па вi нен ад па вя даць 
свай му по лу пры нам сi знеш не. Хто на ра дзiў ся прад стаў нi цай 
пры го жай па ло вы ча ла вец тва, ад па вед на, так са ма. Не-не, я 
не пра «асаб лi выя» «ме ды цын скiя» вы пад кi. Ка лi пры ро да 
па мы лi ла ся, та кiм лю дзям трэ ба толь кi па спа чу ваць, бо iх 
знеш насць i ўнут ра нае «я» не су па да юць. А вось ка лi дзяў ча-
ты свя до ма (?) iмк нуц ца на быць ней кi бру таль ны муж чын скi 
воб раз... Але асаб лi ва мя не яшчэ больш за сму чае, ка лi хлоп цы 
ста но вяц ца па доб ны мi на дзяў чат...

...Да гэ туль вель мi доб ра па мя таю, як у вось мым кла се та га час най 
са вец кай шко лы на ўрок мог зай сцi ды рэк тар i, па ды шоў шы да «кам-
ча да лаў» на апош няй пар це, пад няць iх за доў гiя пас мы з пы тан нем: 
«А гэ та ў нас што за «Бiтлз»? Вя до ма, га вор ка бы ла пра пры чос ку 
— пра доў гiя ва ла сы ў хлоп цаў. Якiя доў гiя, так, да пля чэй... У сё мым 
кла се на стаў нiк ма тэ ма ты кi мог вы клi каць да дош кi пад час уро ка з 
паў ту зi на хлоп цаў, як пра вi ла, з на ва коль ных вё сак, i сва iм труб ным 
го ла сам на ўвесь клас спы таць: «Вам што, ка пе ек даць i ад пра вiць 
у цы руль ню?» Ну, кры ху даў га ва тыя ва ла сы. Як той ка заў, бы ло 
пры ня та «стрыг чы» ўсiх пад адзiн гра бя нец. Тут я апош няе сло ва ў 
дву кос се не па ста вiў свя до ма, бо ў на шым вы пад ку так i бы ло: вы-
лу чац ца на ват знеш нас цю не бы ло пры ня та, усе па вiн ны бы лi быць 
ка лi не ад ноль ка вы мi, дык па доб ны мi...

Што да лё ка ха дзiць: ваш па-
кор ны слу га не ка лi меў ва ла сы 
даў жы нёй да «пя тай кроп кi». Вы-
лу чыц ца най перш ме на вi та за 
кошт сва ёй знеш нас цi ду мак нi-
ко лi не бы ло. Па прос ту так бы ло 
кам форт на.

Цал кам ра зу мею, што сту пiў 
на не бяс печ ную «сцеж ку» раз моў 
пра мо ду: што сто, што дзвес це 
га доў та му ста рэй шае па ка лен-
не га ва ры ла пра раз бэ шча насць 
ма ла дзей ша га. Толь кi та ды цяж ка 
бы ло ўя вiць, што хло пец вый дзе ў 
свет у жа но чай су кен цы, праў да? А 
ў нас, пi са лi, ле тась хло пец вый шаў 
атрым лi ваць дып лом па за кан чэн нi 
ВНУ ме на вi та ў ёй... Пры кол, вя до-

ма: ма быць, па спра чаў ся... Ця пер у нас з'я вi лi ся «мод нi кi», якiя ўпа да ба лi 
на сiць «жа но чыя сум кi». Сам та кiх не каль кi ра зоў ба чыў у ва го нах мет-
ро. Ста яць двое, апра ну тыя ад ноль ка ва (у сты лi «ўнi секс»), у абод вух у 
ру ках — прак тыч на па доб ныя «тыя са мыя» сум кi. Хлоп ца ад дзяў чы ны 
мож на ад роз нiць хi ба толь кi па ба ра дзе... Тут, па да ец ца, да рэ чы бу дзе 
пры га даць «ба ра да ты» анек дот 
ча соў «хi пi». «Зда роў, Мi ша. Неш-
та ты вы гля да еш не вель мi... А як 
Ма ша?» — «Я — Ма ша»... Пра 
чыр во ныя ма ка сi ны на муж чы нах 
уво гу ле маў чу... Ве да е це пра гэ-
та? Па чы на ла ся ўсё, быц цам як 
той жа пры кол, а за раз, гля дзiш, 
но вы трэнд атрым лi ва ец ца... Пры-
чым, усё вы шэй агу ча нае — на фо-
не вуз кiх што нi каў-«ду да чак», якiя 
аса бiс та мне на гад ва юць спод нюю 
бя лiз ну. Па ба чыш та ко га, так i хо чац ца па пра сiць: ты або шта ны нар-
маль ныя апра нi, або шча цiн не па га лi.

На пэў на, гэ тыя прад стаў нi кi ця пе раш няй мо ла дзi ду ма юць, як i мы не-
ка лi, што су праць ча гось цi пра тэс ту юць...» Су праць «шэ рай» боль шас цi, 
кан сер ва тыз му ў по гля дах. Маг чы ма, яно так i ёсць. Толь кi мне ча мусь цi 
ў га ла ву з гэ тай на го ды пры хо дзяць сло вы Ула дзi мi ра Вы соц ка га: «Эх, 
ре бя та, всё не так, всё не так, ре бя та... Сён няш нiя «пра тэ стан ты» ста лi 
за клад нi ка мi мо ды: што за ка на даў цы дык ту юць, тое яны i пад трым лi ва-
юць. I ў не ўпры кмет за гэ тым за мест сты лю «ўнi секс» з'яў ля ец ца ча ла век 
«унi секс», ка лi не ска заць горш. Ве да е це, што муж чы ны-ма дэ лi ўжо дэ-
фi ля ва лi ў... вя сель ных жа но чых су кен ках. З усёй сва ёй бру таль нас цю... 
Што з'я вi ла ся но вая «мо да»: вы со кi аб цас на муж чын скiх туф лях, якiя ў 
ма iм ра зу мен нi мож на толь кi жа но чы мi на зваць...

Што да дзяў чат... Вось што аса бiс та мя не най перш ураж вае? Коль кi 
ча су та му з'я вi ла ся ў на шай пры го жай па ло вы ча ла вец тва мо да на та ту. 
На па чат ку — ня вiн ная. Ну, там ма тыль ка не вя лi ка га цi яшчар ку-змей ку 
на шчы ка лат цы цi не каль кi «нi жэй спi ны» на бiць, па мя та е це? Да та го 
ча су ад но сяц ца анек до ты кштал ту «Вась мi клас нi ца Све та Iва но ва, якая 
без да зво лу баць коў зра бi ла та ту i роў ку, атры ма ла рэ ме нем нi жэй ма-
тыль ка». Да лей — бо лей. «Вы ўяў ля е це, коль кi га доў праз со рак бу дзе 
ва кол нас ба бу лек з та ту i роў ка мi?» А ця пер што? Ра ней па та ту i роў ках 
мож на бы ло бес па мыл ко ва вы лi чыць ча ла ве ка, якi па бы ваў у «мес цах не 
вель мi ад да ле ных». ...Iдзеш, на прык лад, па пра спек це, а на пе ра дзе ця бе 
дзяў чы на, у якой уся шыя цi ру ка, на га (гэ та тое, што на вi да во ку) па кры та 
та ту. Ну, ня хай, не ва ўсiх гэ та са праўд ная та ту i роў ка (ёсць па да бен ства, 
што знi кае праз пэў ны час), не на ўсё жыц цё ма лю нак, але ўра жан не, 
што пе рад та бой са праўд ная «зэ ка пят роў на», што толь кi «ад кi ну ла ся» 
з зо ны. Хi ба толь кi без «ку па лоў». Якая ўжо там жа ноц касць...

...Мож на бы ло б i да лей пра цяг ваць, толь кi, мяр кую, чы та чы па зi-
цыю аў та ра i так зра зу ме лi. Па прос ту ха це ла ся б ад на го: каб дзяў чы на 
вы гля да ла дзяў чы най, а хло пец — хлоп цам. Та му што мы роз ныя, i 
гэ та пра вiль на. Так за ду ма на пры ро дай. Ка лi ж бу дзе iнакш... За кон-
чу зноў жа сло ва мi Ула дзi мi ра Вы соц ка га: «Пусть впереди большие 
пе ре ме ны, я это никогда не по люб лю».

Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.

Сён няш нiя «пра тэ стан ты» 
ста лi за клад нi ка мi мо ды: 
што за ка на даў цы дык ту юць, 
тое яны i пад трым лi ва юць. 
I ў не ўпры кмет за гэ тым 
за мест сты лю «ўнi секс» 
з'яў ля ец ца ча ла век «унi секс», 
ка лi не ска заць горш.

Фо та Над зеi БУ ЖАН.

Ра ман ты ка 
і за гад ка васць
Ка лі мі ну лым ле там чар-

го вым маст-хэ вам (ад англ. 
Must have — трэ ба мець аба-
вяз ко ва) для кож най па ва-
жа ю чай ся бе мод ні цы ста ла 
шы фо на вая спад ні ца да 
пад ло гі, уз ро вень не га ты ву 
ад ба бу лек ка ля пад' ез даў 
упаў: да даў жы ні пры ча піц ца 
ўжо не атрым лі ва ла ся ні як. А 
вось не за да во ле насць прад-
стаў ні коў муж чын ска га по лу, 
на ад ва рот, рэз ка вы рас ла. І 
ма ла дыя хлоп цы, і да рос лыя 
муж чы ны ў ін тэр нэ це ў адзін 
го лас абу ра лі ся: «Вяр ні це 
мі ні!» Ча ка лі, маў ляў, ле та, 
спа дзя ва лі ся на лю ба вац ца 
на пры го жыя дзя во чыя нож-
кі, а тут та кія здзе кі з бо ку 
жа но ча га по лу!

«Ве даю, гэ та да дае дзяў-
чы не жа ноц кас ці, мяк кас ці. 
Але ж ка лі ў гэ тай спад ні-
цы, раз-по раз спа ты ка ю чы-
ся, хо дзіць кож ная дру гая... 
Ба чыць ужо не хо чац ца!» — 
вы ка заў ся Ві таль Спад рэн-
ка, сту дэнт БДУ ІР.

...і но гі «ад ву шэй»
Мо да — да ма су пя рэч-

лі вая. Ад ны дзяў чы ны хо-
дзяць у доў гіх спад ні цах, а 
ін шыя дэ ман стру юць но гі, 
апра на ючы та кія ка рот кія 
шор ты, што з іх на пе ра дзе 
вы гляд ва юць... кі шэ ні. І 
ка лі пер шае — ра ман ты ка, 
дру гое — ужо са праўд ны 
«не фар мат». Дзяў ча там 
па да ба ец ца не стан дарт-
насць і пра ста та (зра біць 
та кія шор ты з джын саў — 
ад на хві лі на, па тра бу юц ца 
толь кі на жні цы), а юна-
кам... зноў ра дасць.

Да рэ чы, смеш ную гіс то-
рыю пра шор ты з кі шэ ня мі 
рас па вя ла Алі на Пят ро ва, 
дзе ся ці клас ні ца: «Мая сяб-
роў ка вы ра шы ла зра біць 
са бе та кія шор ты з джын-
саў. Маў ляў, на да ку чы лі, ня-
хай бу дуць шор ты. Сха пі ла 
на жні цы, да вай рэ заць, а як 
скон чы ла — узя ла ся за га-
ла ву: не па гля дзе ла, з якой 
тка ні ны ў яе «бру таль ных» 
шор тах кі шэ ні зроб ле ны. А 
там чыр во ныя «сэр цы» на 
ру жо вым фо не. Прый шло-
ся і іх ад рэ заць».

З «тор ці кам» 
у вуш ках

Дзяў ча ты сме ла ад кла да-
юць у бок стра зы і бан ці кі: у 
мо ду ўвай шлі са ма роб ныя 
ўпры га жэн ні з плас ты ку 
і дроб най фур ні ту ры, якую 
кам бі ну юць ча сам яшчэ як 
ары гі наль на. У вы гля дзе ча-
го толь кі не ро бяць за вуш-
ні цы, ка ра лі і бран за ле ты! У 
дзя во чых ву шах боў та юц ца 
штуч ныя не ве ра год на рэа-

ліс тыч ныя квет кі, ка ва лач кі 
тар тоў, са да ві на, мі ні я цюр-
ныя прад ме ты паў ся дзён на-
га жыц ця, ге роі мульт філь-
маў і на ват вы явы «зо рак».

На ву чыц ца ра біць па-
доб ныя ўпры га жэн ні, да-
рэ чы, вель мі прос та, ды і 
ма тэ ры я лы не каш ту юць 
вя лі кіх гро шай.

Яна Ла шук, сту дэнт ка 
БДЭУ: «Хэнд мэйд для мя-
не — і пра ца, і хо бі. Ад ной-
чы я ўба чы ла ў ін тэр нэ це 
ар ты кул пра тое, як ра біць 
упры га жэн ні з па лі мер най 
глі ны. З гэ та га ўсё і па ча-
ло ся. За раз я — афі цый на 
за рэ гіст ра ва ны ра мес нік, 
пра цую з роз ны мі ма тэ ры-
я ла мі, аб са лют на ле галь на 
за раб ляю гро шы сва ім хо-
бі. У Мін ску мно гія дзяў ча-
ты но сяць маю бі жу тэ рыю. 
Хі ба гэ та не вы дат на?»

Фе неч кі 
для «бра тоў»

Прэч пра ві лы! Зноў у мо-
дзе сва бод ны стыль з на лё-
там «эт на» і фе неч кі, фе-
неч кі, цэ лыя грон кі фе не чак 
— што на муж чын скіх, што 
на жа но чых ру ках. Юна кі 
апра на юц ца ў ка шу лі з яр кі-
мі ма люн ка мі, дзяў чы ны пе-
ра цяг ва юць лоб шнур ком, 
рас пус ка юць ва ла сы і раз-
гуль ва юць у пыш ных «цы-
ган скіх» спад ні цах. А за ад-
но зноў ку (або ўпер шы ню) 
ву чац ца вя заць зна ка мі тыя 
«бран за ле ты друж бы» сва-
ім «бра там»: іс нуе мер ка-
ван не, што муж чын скія ру кі 
для та кой тон кай пра цы не 
пры ста са ва ны.

Аў тар са ма вель мі лю-
біць фе неч кі. На пра вай 
ру цэ — сем, на ле вай — 
ча ты ры. І яшчэ штук двац-
цаць «ма іх» у сяб роў.

«Ба бу лі на ра дасць»
Узім ку на рэш це і ў ба-

бу лі, якой толь кі дай «па-
пстры каць» спі ца мі, бы ла 
«хві лі на сла вы». Ус пом ні-
ла ся схе ма вя зан ня шап кі-
«бу ра цін кі», у якой лю бі мыя 
ўну кі бе га лі ў дзі ця чы са док. 
Га лоў ная дэ таль што ў яе, 
што ў ша пак, якія бы лі ў мо-
дзе апош няй зі мой, — ве-
лі зар ны пам пон. За звя за-
ны мі «ко са мі» і «ка лас ка мі» 
тво ра мі мас тац тва ў чар гу 
вы строй ва юц ца не толь кі 
ўну кі, але і іх сяб ры: ледзь 
не кож ны дру гі пад ле так гэ-
тую зі му пра вёў у аб' ём най 
шап цы з пам по нам.

Ну а што ўжо ка заць пра 
сві та ры ро дам з вась мі дзя-
ся тых га доў мі ну ла га ста-
год дзя, мо да на якія рас-
паў сю дзі ла ся ўжо не толь кі 
ся род хіпс та раў, але і паў-
сюд на! Асаб лі вы шык, ка лі 
на сві та рах — ар на мент з 
але ня мі. Ка жуць, ад га няе 
злых ду хаў.

«Ба чы лі ў кі но стан дарт-
ны сю жэт, ка лі ма ці ці ба бу ля 
на Ка ля ды до рыць сы ну сві-
тар з але нем, а той са ро ме-
ец ца яго на сіць? Мо жа, гэ та 
і бы ло смеш на коль кі га доў 
та му, але за раз мне та кое 
адзен не вель мі па да ба ец ца. 
Не толь кі мод на, але і вель-
мі ўтуль на. Ды і дзяў ча там 
па да ба ец ца — га во раць, гэ-
та лепш, чым ка лі хлоп цы ў 
рас цяг ну тых таў стоў ках хо-
дзяць», — лі чыць адзі нац ца-
ці клас нік Ан тон Лыч коў.

Ка на ніч нае «па ля ван не» 
на жы вёл, да рэ чы, так са ма 
ў па ша не: праў да, па лю юць 
не на шку ры, а на вы явы. 
Акра мя ўжо на зва на га але-
ня, у лі да ры вы бі лі ся со вы 
і ваў кі. Яны — усю ды: на 
фут бол ках, тор бах і па лі то, 
на за вуш ні цах і пад вес ках у 
дзяў чат, у та ту і роў ках. 

Пра соў ва ем він таж
Па люе сён ня мо ладзь 

не на джын сы-«ва рон кі», 
а, на прык лад, на ста рыя 
дзя ду ле вы аку ля ры ў ве-
лі зар най ра га вой апра ве. 
Тыя з без на дзей на ста рых 
пе ра ўтва ры лі ся ў мод ныя. 
Не дзі ва: ку піць та кія ж фір-
мен ныя — да ра га ва та.

На кра дзя жы дзе да-
вых аку ля раў і экс плу а та-
цыі ба бу лі най пра цы ні хто 
спы няц ца не мае на ме ру. 
На ступ ны пункт — рас тры-
бу шыць ста рыя скар бы ў 
ша фах! Тут ужо па це шац-
ца за па слі выя баць кі: квя-
ціс тая тка ні на яшчэ з ма-
мі на га «па са гу» пой дзе на 
мод ныя ка шу лі і су кен кі 
ў кве тач ку, а та та, ка лі 
па шан цуе, ах вя руе сваю 
лю бую «ка су ху» ў шы пах 
з ча соў бур най ма ла до сці. 

«Гэ та доб ра, што мо да паў-
та ра ец ца. Лю дзям не трэ ба 
ўвесь час вы на хо дзіць неш-
та но вае, заў сё ды яшчэ і 
неш та ста рое зной дзец ца, 
— лі чыць Яна Бу раў кі на, 
сту дэнт ка філ фа ка БДУ. — 
Я б на гэ тыя кве тач кі пяць 
га доў та му і не па гля дзе ла, 
а за раз яны па да юц ца мне 
са праў ды пры го жы мі, і я 
не ду маю, што змя ню сваё 
мер ка ван не. Мо да за раз 
змя ня ец ца ў леп шы бок, 
як мне па да ец ца».

Аван гард 
ад сур' ёз ных мод ні каў

На дэ серт — неш та зу-
сім не звы чай нае! На пэў на, 
вы хоць раз ужо азі ра лі ся, 
уба чыў шы на ву лі цы юна ка 
з сум кай, якая вель мі на-
гад вае жа но чую. Ка лі по бач 
з ім не на зі ра ец ца дзяў чы-
ны, у якой ён мог бы гэ ту 
сум ку ўзяць, каб пад нес ці, 
вы дак лад на су стрэ лі ўжо 
не пер ша га ў на шых кра ях 
сур' ёз на га мод ні ка. Мо да на 
«паў жа но чыя» сум кі прый-
шла з Еў ро пы і хут ка за ва-
ёў вае па пу ляр насць на ват у 
стар ша клас ні каў, не ка жу чы 
ўжо пра сту дэн таў. Вось што 
ка жа Анд рэй Вель чын, пер-
ша курс нік, ула даль нік на ват 
не каль кіх та кіх су мак: «Мне 
па шан ца ва ла: у што дзён-
ным ко ле зно сін у мя не пе-
ра важ на мо ладзь, яны ўсё 
ра зу ме юць. Але вось да рос-
лыя, асаб лі ва пен сі я не ры ... 
Ча го я толь кі не на слу хаў-
ся! «Да дзяў чын кі па доб ны» 
— са мае ня він нае. І ўсё та-
му, што я лі чу, што гэ та — 
пры го жа. Гэ та не па ру шае 
ні я кіх ма раль ных нор маў. 
Ча му нель га? Спа дзя ю ся, 
на ву лі цах з кож ным го дам 
бу дзе з'яў ляц ца ўсё больш і 
больш хлоп цаў, якія со чаць 
за са бой. Мо жа, та ды лю-
дзі зра зу ме юць, што гэ та 
нар маль на». І са праў ды, 
хто ска заў, што па го ня за 
«трэн дам» — прэ ра га ты ва 
вы ключ на жан чын?

Ка ця ры на ЖО РА ВА.

ХЭНД МЭЙД У СТЫ ЛІ «РЭТ РА»
Па мя та е це та таль ную мо ду на угі — аў стра лій скія 
мяк кія бо ці кі, у якіх на шы сме лыя па нен кі рас ся ка лі 
па гур бах сне гу і ска ка лі це раз лу жы ны? А мо жа, 
у глы бі нях ва шай ша фы ля жыць неш та больш ра-
ры тэт нае? На прык лад, джын сы-клёш са стра за мі 
на кі шэ нях, ве лі зар ная курт ка з ка вал каў тка ні ны 
або фут бол ка, якая ледзь-ледзь пры кры вае пу пок. 
А як вы ста ві це ся да знач коў з Брыт ні Спірс ці Па-
ке мо на мі? Сён ня па доб ных яр кіх дэ та ляў не менш. 
Што, ці ка ва, бу дзе за хоў вац ца на дне ша фы яшчэ 
праз дзе сяць га доў?

Асаб лі вы шык, 
ка лі на сві та рах — 
ар на мент з але ня мі. 
Ка жуць, ад га няе 
злых ду хаў.
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