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«Ма мач ка, — ад ной чы здзі-
віў ма ту лю ма лень кі Ся рож-
ка, — а хто гэ та ў нас на бал-
ко не?!».

Ма ці, у гос ці да якой за ві таў 
«чу жы дзядзь ка», знай шла ся ад-
ра зу: «А гэ та, сы нок, па жар ны! 
Пра вя рае, ці не за га рэ ла ся на ша 
ква тэ ра».

Муж, які пры ехаў з ка ман дзі-
роў кі праз не каль кі дзён, да ве-
даў шы ся пра дзіў ны «ві зіт на бал-
кон», ні чо га дрэн на га ў гэ тым 
не ўба чыў. Рас по вед жон кі пра 
тое, што ў су се дзяў бы лі праб ле-
мы з элект рыч нас цю, яго цал кам 
за да во ліў. А тым ча сам у іх ква-
тэ ры на са мой спра ве ўжо доб ра 
«га рэ ла»…

Са цы ё ла гі і псі хо ла гі друж-
на сцвяр джа юць, што жан чы ны 
хут чэй і ах вот ней да ру юць сва ім 
парт нё рам здра ду, чым муж чы ны. 
Гэ та тлу ма чыц ца тым, што жан-
чын больш не па ко іць ду хоў ная 
здра да, муж чын — на ад ва рот. 
Пры гэ тым спе цы я ліс ты ўзгад ва-
юць экс пе ры мент, які на ву коў цы 
пра вя лі ў ад ным з за меж ных уні-
вер сі тэ таў.

Да муж чын і жан чын пад клю-
чы лі дат чы кі і пра па на ва лі ўя віць 
здра ду парт нё раў. Прад стаў ні цы 
пры го жай па ло вы па чы на лі па ні-
ка ваць, ка лі раз мо ва за хо дзі ла 

пра ду хоў ную здра ду, муж чы-
ны — ка лі пра фі зіч ную. Ці ка ва, 
што да ра ман тыч ных па чуц цяў 
сва іх жо нак і сяб ро вак муж чы ны 
ста ві лі ся спа кой на і на ват ад каз-
ва лі, што та кія «пры го ды» не мо-
гуць сур' ёз на ад біц ца на ад но сі-
нах па ста ян най па ры — на прык-
лад, му жа і жон кі.

На бы та вым уз роў ні пры ня-
та лі чыць, што ў асно ве жа но-
чай здра ды ля жыць ці ка васць ці 
помс та, муж чын скай — ін стынкт. 
Але гэ тае сцвяр джэн не мно гія 
спе цы я ліс ты так са ма не лі чаць 
бяс спрэч ным. Апош нія звест кі 
свед чаць, што ў спі се пад стаў для 
здра ды лі дзі ру юць тры: імк нен не 
да не ча га но ва га (эмо цый, фі-
зіч ных ад чу ван няў) аль бо сек су-
аль ныя экс пе ры мен ты; імк нен не 
да са ма сцвяр джэн ня пры ніз кай 
са ма ацэн цы; сек су аль ная не за-
да во ле насць у шлю бе.

Да рэ чы, ве ра год насць здра ды 
знач на па вя ліч ва ец ца, ка лі па між 
парт нё ра мі ўста ля ва лі ся на пру-
жа ныя ад но сі ны ці пра цяг лы час 
ад сут ні чае сек су аль ная бліз касць. 
А так са ма ка лі муж і жон ка не імк-
нуц ца раз ві ваць свае ад но сі ны, 
спра ба ваць неш та но вае, не як 
раз на стай ваць сваё жыц цё.

Да стат ко ва рас паў сю джа най 
у апош нія дзе сяць га доў лі чыц-

ца тэ о рыя пра «ген шлюб най ня-
вер нас ці», які быц цам бы ёсць 
ва ўсіх жан чын. Тлу ма чыцца 
тэ о рыя на ступ ным чы нам. Жан-
чы на, маў ляў, на кі ра ва на на тое, 
каб вы браць леп шае спа лу чэн не 
ге наў для свай го дзі ця ці, вось і 
вы му ша на «шу каць» і «вы пра боў-
ваць». У гэ тым вы пад ку пе ра ва га 
за ста ец ца за са мым ге не тыч на 
моц ным муж чы нам, а не маў ля, 
ка лі на ра джа ец ца, атрым лі вае 
ад баць коў усё са мае леп шае. 
Імк нен не да як ма га боль шай 
коль кас ці сек су аль ных кан так-
таў у муж чын тлу ма чаць яшчэ 
пра сцей — ін стынк тыў ным ге не-
тыч ным жа дан нем за бяс пе чыць 
за ха ван не бія ла гіч на га ві ду.

Але нас з ва мі, зра зу ме ла, 
больш ці ка вяць не на ву ко выя 
тлу ма чэн ні, а тое, як здагадацца, 
за хоў вае парт нёр вер насць ці не. 
Спе цы я ліс ты ка жуць, што пра гэ-
та так са ма мож на да ве дац ца без 
асаб лі вых на ма ган няў. І вы лу чаюць 
шэ раг пры кмет ня вер нас ці.

Хут чэй за ўсё, ваш муж чы на 
вам здрадж вае, ка лі:

— ра ней ён заў сё ды з пра ха-
ло дай ста віў ся да свай го знеш ня-
га вы гля ду, а тут не ча ка на па чаў 
вель мі піль на ся бе да гля даць, ка-
рыс тац ца да ра гой пар фу май;

— стаў ла год на ста віц ца да 

ва шых за ган, хоць ра ней вы 
яго вель мі час та раз драж ня лі 
чым-не будзь;

— за до рвае вас па да рун ка мі, 
квет ка мі, маўк лі ва вы кон вае лю-
бую хат нюю ра бо ту;

— заў сё ды зна хо дзіц ца ў цу-
доў ным на строі і ні што не здоль-
нае яго са пса ваць;

— стаў за над та тэм пе ра мент-
ным у лож ку, ча го ра ней за ім 
не на зі ра ла ся;

— да зва ляе са бе не ка то рыя 
ін шыя дзе ян ні, якія ра ней бы лі 
яму не ўлас ці вы.

Аб здра дзе жан чы ны мож на 
па да зра ваць, ка лі:

— яна не ча ка на кар ды наль на 
змя ні ла пры чос ку: на прык лад, 
рап тоў на ад рэ за ла свае пры го-
жыя доў гія ва ла сы дзе ля су пер-
су час най стрыж кі;

— з'я ві лі ся не ха рак тэр ныя для 
яе ма не ры і вы каз ван ні;

— рап тоў на па ча ла «сы паць» 
анек до та мі, якія ра ней на огул 
не лю бі ла;

— больш не ці ка віц ца, дзе муж, 
з кім ён, ча му спаз ніў ся з ра бо ты;

— над та час та зда ра юц ца 
«дзя воч ні кі»;

— у яе з'я ві ла ся шмат но вых 
рэ чаў;

— змя ніў ся стыль ін тым ных 
зно сін у лож ку, жон ка ста ла аль бо 
за над та па лы мя най, аль бо, на ад-

ва рот, за над та час та ад маў ляе ў 
бліз ка сці, спа сы ла ю чы ся на праб-
ле мы са зда роў ем (вы клю чэн не — 
ка лі жон ка на са мрэч хва рэе).

Да ра ваць ці не да ра ваць? 
Вось у чым пы тан не!

Вы, як у кеп скім анек до це, 
вяр ну лі ся да до му з ка ман дзі роў кі 
і «за сту ка лі» сваю па ло ву за амур-
ны мі спра ва мі. Што ра біць?

Па-пер шае, не ха пай це ся 
за нож ці ін шую зброю. Су па кой-
це ся, а для гэ та га лепш вый сці ў 
ка лі дор ці на кух ню, вы піць там 
гар ба ты ці вы ку рыць цы га рэ ту.

Па-дру гое, аба вяз ко ва (і па 
маг чы мас ці, спа кой на) вы пра ва-
дзі це «трэ ця га», які стаў у ва шым 
жыц ці ліш нім і пры чы ніў боль.

І толь кі пас ля гэ та га вы ра шай-
це, што бу дзе це ра біць да лей. Ка-
лі здра да зда ры ла ся ўпер шы ню, 
то па ду май це, што вы зра бі лі 
не так. Яшчэ ёсць шанц вяр нуць 
бы лыя доб рыя ад но сі ны і ся-
мей ны спа кой. Ка лі здра да ста-
ла чар го вай, то за ду май це ся, ці 
не аб ход на да лей пры чы няць са-
бе боль, цяр пець та кую «ві да воч-
насць». Так ці інакш, а да ра ваць 
ці не сва ёй «па ло ве» — вы ключ-
на ва ша спра ва. Здрадж ваць ці 
не са мо му — так са ма. Але, перш 
чым на кі ра вац ца «на ле ва», уз га-
дай це ўсе леп шыя ім гнен ні ва ша-
га ся мей на га жыц ця і спы тай це ў 
ся бе, ці бу дзе це вы згод ны ўсё 
гэ та рап тоў на стра ціць?..

Ге ле на АВЕЛА

� 

Пра ця жар ных рас па вя да юць шмат 
анек до таў. Ча мусь цi лi чыц ца, што 
ў гэ ты цi ка вы час лю бая жан чы на 
ро бiц ца, мяк ка ка жу чы, кры ху не-
адэ кват най. Бур на рэ гуе на па хi, 
iмк нец ца з'ес цi не ма ве да ма што i 
амаль кож ную хвi лi ну бя жыць у пры-
бi раль ню, пры кры ва ючы ру кою рот. 
У кi но звы чай на так усё i ад бы ва е ца. 
Са праў ды, як iнакш даць зра зу мець 
гле да чу, што ге ра i ня «ў цi ка вым ста-
но вi шчы», ка лi яшчэ доб рую па ло ву 
фiль ма гэ та па вiн на за ста вац ца тай-
най для ўсiх, акра мя гле да ча?

Пра ся бе ма гу ска заць толь кi тое, што я 
на рэш це на ву чы ла ся ка заць «не» . Тое сла-
ву тае «не», якое так цяж ка да ец ца на шым 
жан чы нам лю бо га ўзрос ту, вы ха ва ным са 
звыч кай грэ ба ваць сва i мi iн та рэ са мi на ка-
рысць блiз кiх, сяб роў, ка лег i ўся го све ту. 
Мне не спат рэ бi ла ся нi я кiх спе цы яль ных 
кур саў i ме то дык — яно ад не куль са мо 
прый шло: «Не, да руй це... не за раз... нi ко-
лi»... Не ча ка на мой свет зра бiў ся над звы-
чай гар ма нiч ным i ўпа рад ка ва ным: вось 
тут — важ нае, а там... Праў да, ад на ча со ва 
з'явi ла ся проць ма стра хаў (гэ та ўжо як ва 
ўсiх). За дзень сён няш нi, заўт раш нi i той, 
што на ды дзе, ка лi мя не ўжо не бу дзе, а 
маё дзi ця яшчэ доў га бу дзе вы му ша на 
су стра каць тры вож ныя ра нi цы (да рэ чы, 
фу ту ро ла гi прад каз ва юць, што не дзе 80 
пра цэн таў дзя цей, на ро джа ных пас ля 2010 
го да, ма юць усе шан цы на ўлас ныя во чы 
па ба чыць на ступ нае ста год дзе). Аса бiс та 
для мя не най леп шым срод кам су праць 
усiх стра хаў ста ла пра ца. Я свя до ма вы-

ра шы ла не зва жаць на сваё ста но вi шча: 
урэш це, ця жар насць — не хва ро ба. На-
ту раль на, бы ва ла, што там каль ну ла, тут 
за ба ле ла — усё ня звык ла, усё па ло хае. 
За кру цi ла ся ў пра цоў най мi тус нi — i не як 
ад сту пi ла, за бы ла ся, i на чаль ства заў сё ды 
ў гу мо ры, i са ма здоль ная быц цам яшчэ на 
боль шае... Сло вам, пер шыя тры ме ся цы 
ста лi най вы дат ней шым ча сам у ма iм жыц-
цi. I пер шае пла на вае УГД, ка лi я па ба чы ла 
сваю ўжо цал кам сфар мi ра ва ную ма ле чу, 
— жы вы цуд, якi да кан ца цяж ка ўсвя до-
мiць... А по тым мне зноў на га да лi пра мой 
уз рост. Страш на i ка тэ га рыч на.

УГД не па ка за ла нi я кiх ад хi лен няў. «Гэ та 
яшчэ нi чо га не азна чае, — 
ска за лi мне. — Вам 40 га доў. 
А ге не тыч ных хва роб — сот-
нi. Вы ўпэў не ны, што вы тры-
ва е це вы пра ба ван не хво рым 
дзi цем?» I вы пi са лi на кi ра-
ван не на ам нi а цэн тэз.

Пры зна ю ся, я не здо ле-
ла зра бiць пер шы ма раль-
ны вы бар на ка рысць свай го 
дзi ця цi. Ве даю, што ня ма ла 
жан чын у па доб най сi ту а цыi 
ад маў ля юц ца ад гэ тай да-
во лi ры зы коў най пра цэ ду ры 
(там ёсць пэў ная ве ра год-
насць стра цiць ця жар насць), 
iдуць у царк ву i ўрэш це на-
ра джа юць зда ро вых дзя цей. 
Мне не ха пi ла ве ры. Не бу ду 
апраўд вац ца i раз ва жаць, 
што ста ла б ра бiць, ка лi б... 
Не ве даю.

Та кiм чы нам, у пры зна ча ны дзень я ча-
ка ла сва ёй чар гi на ана лiз, пра сут насць 
яко га ўпар та ста ра ла ся не ду маць. Ра зам 
з дву ма дзя сят ка мi та кiх жа «ўзрос та вых» 
ця жар ных. З Лi ды, Бя ро зы — аду сюль. Ча-
каць прый шло ся доў га. Раз га ва ры лi ся. На-
ват не як ве се ла раз га ва ры лi ся. Быц цам нi-
хто, акра мя мя не, нi чо га не апа са ўся. Ад на 
са сме хам згад ва ла, як доў га рых та ва ла ся 
да вi зi ту ў па лi клi нi ку, са ро ме ю чы ся быць 
са май ста рэй шай ця жар най у свае 42 га-
ды. «Што вы, — ад ка за лi ёй у па лi клi нi цы, 
ка лi яна на рэш це ту ды за вi та ла. — Са май 
ста рэй шай у нас 51!» Дру гая як раз на пя рэ-
дад нi ста ла ба бу ляй... Ка лi чар га дай шла 

да мя не, я не вы тры ва ла, за пы та ла ся ва 
ўра ча, коль кi па да зрэн няў на па та ло гiю ўсё 
ж па цвяр джа ец ца? «Пра цэн таў 10», — па-
чу ла ў ад каз... Ча ка ла вы нi ку свай го ана-
лi зу я не менш за два тыд нi.

А по тым па зна ё мi ла ся з На тал ляй 
Слуш ко.

Спа чат ку па ба чы ла яе кар цi ны ў га-
ле реi «Ў». Смеш ныя, га рэз лi выя i вель мi 
не звы чай ныя. Мне за кар це ла су стрэц ца 
з аў та рам. У га ле рэi мне да лi яе тэ ле фон, 
па пя рэ дзiў шы, што на мой зва нок На тал-
ля мо жа не ад ка заць, бо жы ве фак тыч на 
на па ста ян ным ге ма ды я лi зе (хто не ве-
дае, што гэ та та кое, мо жа гля нуць ха ця б 

у Вi кi пе дыi. Ха ця лепш 
пра та кое не ве даць). 
Бiя ла гiч ны ўзрост гэ-
тай дзяў чы ны, знач на 
ма ла дзей шай за мя-
не, па ме ды цын скiх 
тэс тах, даў но пе ра-
сяг нуў за 100 га доў... 
Так мне рас ка за лi. 
Праў да ж ака за ла ся 
яшчэ больш дра ма-
тыч най i... не ча ка на 
вель мi свет лай. Ад 
ко лiш няй рэд кай пры-
га жу нi (мяр ку ю чы па 
фо та) за стаў ся адзiн 
го лас. Яна даў но ўжо 
не маг ла нар маль на 
ру хац ца, але на су пе-
рак уся му пра цяг ва ла 
ма ля ваць. I на ват ар-
га нi за цы яй сва iх вы-

стаў ад ва жы ла ся за няц ца са ма, ад на. Бо 
вы му ша на бы ла спя шац ца.

«На са мрэч боль шасць лю дзей жы ве, 
як дур нi. Iм зда ец ца, што ча су ў iх на ва-
лам, — ска за ла мне та ды На тал ля. — А 
час жа ад лiч ва ец ца не дня мi — га дзi на мi. 
Тра цiць яго на не га тыў ныя дум кi i пус тыя 
спра вы — не да ра валь ная рас ко ша... I ба-
яц ца нi чо га не трэ ба. Страх толь кi за бi рае 
сi лы i пе ра шка джае быць са бой».

Па доб ныя сло вы ў роз ных кан тэкс тах 
мне, вя до ма, да во дзi ла ся чуць i ра ней. 
Але ме на вi та та ды я рап там усвя до мi ла, 
што ўсё так i ёсць. Бо жу дас най хва ро бы 
не ад чу ва ла ся нi ў ад ным ку точ ку ква тэ-
ры На тал лi. На ад ва рот — там па на ва ла 
неш та та кое ча роў нае i пры го жае, што мне 
за ха це ла ся бы ваць там час цей, бо ме на-
вi та та ды для мя не ста ла ся вi да воч ным: 
жыц цё мо жа за ста вац ца цу дам у лю бых 
умо вах. Важ на толь кi на гэ та не за быц ца... 
Адзi нае, што пры во дзiць мя не ў рос пач, 
ка лi ця пер я згад ваю пра На тал лю, — я не 
па спе ла па зна ё мiць з ёю свай го сы на, ха-
ця я вель мi ма ры ла пра гэ та... Я да гэ туль 
ёй вель мi ўдзяч на.

Больш я нi чо га не ба я ла ся.
Вось са праў ды, вы пра вiў шы ся па вы нiк 

свай го ана лi зу i пра круч ва ю чы ў га ла ве 
ўсе маг чы мыя сцэ на рыi сва ёй бу ду чы нi, 
не ба я ла ся нi чо га. I не ўза ба ве атры ма ла 
па пер ку з па цвяр джэн нем, што маё дзi ця 
бу дзе зда ро вым. Я са ма знай шла тую па-
пер ку ся род двух дзя сят каў iн шых — зда-
ро выя дзе цi на ра дзi лi ся ва ўсiх нас.

Ма ры на БЕ РА ЗЕН СКАЯ

�

Мая зна ё мая ня даў на вяр ну-
ла ся з ад па чын ку. Ці каў лю ся 
ў яе: як, маў ляў, ура жан ні? І 
не ча ка на за мест звык ла га 
«Цу доў нае мо ра, пя шчот ны пя-
сок, што яшчэ не аб ход на для 
шчас ця?» чую: «Ды з му жам 
так па сва ры лі ся, што… мо жа 
пой дзем раз во дзіц ца». На ват 
ад ра зу не зна хо джу, што ад-
ка заць і спра бую, па звыч цы, 
усё пе ра вес ці ў жарт. Але яна, 
ві да воч на, не жар туе…

— Да вай ужо, рас каз вай, што 
ад бы ло ся, — ка жу Воль зе, — не цяг-
ні ка та за хвост.

— Усё па ча ло ся з та го, — па чы-
нае Воль га, — што за мест звык лай 
для нас Тур цыі мы вы му ша ны бы лі 
па ехаць у Бал га рыю. Іван, да рэ-
чы, зга дзіў ся не ад ра зу: на стой ваў 
на Чар на го рыі. Але я па лі чы ла, што 
лепш доб ра ад па чыць у Бал га рыі, 
чым сціп ла ў Чар на го рыі. А по тым… 
Ну, ве да еш, як звы чай на па вод зяць 
ся бе муж чы ны: то ў мя не за над та 
шмат адзен ня, то вель мі ад кры ты 
ку паль нік і, на огул, на вош та, маў-
ляў, мне кас ме ты ка на ад па чын ку? 
Як быц цам я па він на ха дзіць у ад-
ной ма еч цы і спад ніч цы два тыд ні, 
стра шэн ная як Ба ба-Яга!..

— Дык, а па сва ры лі ся з-за ча-
го? — спра бую зра зу мець пры чы ну 
кан флік ту па між му жам і жон кай.

— З-за та го, што я доў га збі-
ра ю ся, — ад каз вае Воль га. — Яго 
вель мі раз драж няе, ка лі яму пры-
хо дзіц ца мя не ча каць. А яшчэ я за-
над та ці каў ная: да ўсіх пры стаю з 
пы тан ня мі. І гэ та яго так са ма заў-

сё ды раз драж ня ла. Вось і най шла 
ка са на ка мень…

Я, вя до ма, сяб роў ку су па ко і ла: 
маў ляў, па мі ры це ся. Бо ча го толь кі па-
між му жам і жон кай не бы вае, а тут та-
кая дро бязь!.. Але, як вя до ма, да ваць 
па ра ды знач на ляг чэй, чым імі ка рыс-
тац ца. Да та го ж я ўсур' ёз за ду ма ла-
ся: а што на огул муж чы ны ўкла да юць 
у па няц це «ты мя не раз драж ня еш!»? 
Мо жа, мы лі чым свае звыч кі не чым 
бу дзён ным, а яны на нас злу юц ца?.. 
Ка лі так, то не аб ход на тэр мі но ва вы-
свет ліць іс ці ну.

Вось і пай шла я раз драж няць 
(ужо — сва ёй ці каў нас цю) зна ё-
мых муж чын. Пры зна ю ся шчы ра, 
што ад ны ад мя не прос та ад мах ну-
лі ся (не дзей ні чай, маў ляў, на нер-
вы сва і мі пы тан ня мі, і так тур бот 
шмат!), а ін шыя пай шлі на су страч і 
шчы ра рас ка за лі, чым мы, жан чы-
ны, час цей за ўсё і больш за ўсё іх 
раз драж ня ем. У вы ні ку атры маў ся 
«чор ны спіс» з на шых не да хо паў, 
у якім бяс спрэч на лі дзі руе жа но чая 
звыч ка спра чац ца з муж чы нам па 
роз ных пы тан нях.

Пры чым, як за ўва жыў мой зна ё-
мы Дзміт рый, больш за ўсё раз драж-
няе, ка лі жан чы на пра па нуе, на прык-
лад, неш та зра біць (ці ку піць): ты з 
ёй ужо згод ны, але яна пра цяг вае… 
ця бе ў гэ тым упэў ні ваць.

— Не мае зна чэн ня, за кім пер-
шын ство ў сям'і (ха ця, без умоў на, 
па він на за ста вац ца за муж чы най!), 
га лоў нае, каб муж і жон ка бы лі 
на ад ной хва лі, а ка лі на роз ных, 
то бя да — ка жа ён.

Але яшчэ горш, як ака за ла ся, — 
ка лі муж чы на спра ча ец ца, а жан чы-
на… ро біць па-свой му.

— Так, — так са ма па цвяр джае 
Аляк сандр, — гэ та вель мі ба лю ча 
б'е па муж чын скім са ма люб стве. 
Але ў мя не жон ка, вель мі муд рая 
жан чы на, заў сё ды ро біць так, што 
апош няе сло ва за ста ец ца за мной. 
І гэ та вя лі кі та лент — свое ча со ва 
ўсту піць як у жан чы ны, так і ў муж-
чы ны. Бо ўсе мы роз ныя, са сва і мі 
по гля да мі і не да хо па мі. І, да рэ чы, 
нер ву ем ад но ад на го ў ад ноль ка-
вай сту пе ні. Та му га лоў нае — зра-
зу мець, ка лі не аб ход на спы ніц ца.

— Што мя не раз драж няе ў ма ёй 
Люд мі ле? — пе ра пыт вае Анд рэй. — 
Доў гія збо ры! Як ку ды ра зам ідзём, 
дык яе не да ча кац ца. І, вя до ма, за-
над та шмат раз маў ляе па тэ ле фо не. 
У мя не на ват час та склад ва ец ца 
ўра жан не, што я жы ву адзін. Бо 
пры хо джу з ра бо ты, ха чу ёй рас ка-
заць, як прай шоў дзень, а яна ўсё 
«бла-бла» з сяб роў ка мі. Па га дзі не 
з кож най мо жа раз маў ляць…

— Прос та не вы но шу ха дзіць з 
жон кай па ма га зі нах, — дзе ліц ца на-
ба ле лым Кан стан цін. — Гэ та смерць 
для ма ёй нер во вай сіс тэ мы! Асаб лі ва 
ка лі Жан на ў чар го вы раз па чы нае 
пе ра пыт ваць: «А ці праў да, што мне 
па суе гэ тая спад ні ца?» (Ша лік, су кен-
ка і гэ так да лей). Коль кі ра зоў ужо 
абя цаў са бе з ёй ні ку ды не ха дзіць, 
але заў сё ды лаў лю ся на пра па но ву, 
што «та бе так са ма што-не будзь ку-
пім». Але, на мне гро шы, ад ве дзе ныя 
на па куп кі, ча мусь ці за кан чва юц ца. 
Эга іст ка, ка ра цей, але ж та кая пры-
го жая і так доб ра га туе!

Ар кадзь — на ступ ны су раз моў-
ца — дзе ліц ца ўра жан ня мі ад су-
мес на га пра жы ван ня з Га лі най (па-

ра сыш ла ся ня даў на і жы ве ў так 
зва ным, гра ма дзян скім шлю бе):

— Ды ўсё, зда ец ца, доб ра. Пры-
цір ка ха рак та раў ад бы ла ся. Толь кі 
ад ад на го не ма гу яе ад ву чыць — 
каб не сту ка ла па зу бах лыж кай, 
ка лі п'е гар ба ту ці неш та эма цы я-
наль на рас каз вае!.

А яшчэ, як да ве да ла ся я ў час 
май го не вя лі ка га — хоць і не на ву-
ко ва га, але, ду маю, вель мі ка рыс-
на га для нас, жан чын, — апы тан ня, 
на шым муж чы нам вель мі не па да-
ба ец ца, ка лі жан чы ны:

— ле зуць з роз ны мі пы тан ня мі 
ўве ча ры, пас ля цяж ка га пра цоў на га 
дня, пры гэ тым цу доў на ве да ю чы, 
што муж чы на яў на не ў на строі;

— па чы на юць па пра каць, ка лі 
ка ха ны збі ра ец ца на пі ва з сяб ра мі 
ці на ры бал ку аль бо па ля ван не;

— злу юц ца, ка лі муж ідзе адзін 
на кар па ра тыў нае ме ра пры ем ства, 
і пры гэ тым праз рыс та на мя ка юць: 
маў ляў, а ці не ро біць ён гэ та з мэ-
тай знай сці там па лю боў ні цу;?

— у гас цях па ста ян на пі ха юць 
яго ў бок, каб ён (крый Бо жа!) 
не вы піў ліш ку;

— па ста ян на вод зяць да ха ты 
сяб ро вак, а по тым яшчэ па пра ка-
юць му жа ў тым, што ён кі дае на іх 
«за над та па лы мя ныя по зір кі».

— Але ка лі хо чаш быць ка ха-
ным, то не аб ход на іс ці на пэў ныя 
ах вя ры, — рэ зю муе Аляк сей. — Та-
му ку ды ж мы без вас дзе нем ся?.. 
Як, да рэ чы, і вы без нас. За ста ец ца 
толь кі ву чыц ца цяр пен ню і шу каць 
кам пра мі сы.

Але на КАВАЛЁВА

� 

На тат нiк Яго жон кiНа тат нiк Яго жон кi  ��

Свят ла на ДЗЯ НI СА ВА, 
га лоў ны рэ дак тар ча со пi са «Ма ла досць»

ЗА РА МАН ТЫ КУ!
Ка лi ўлiч ваць, што на пе ра дзе аж но пяць 

дзён стра ка тай мi тус нi i шэ рай блы та нi ны, роз-
ных-уся ля кiх «пад на пру жыц ца», пры спеш ван-
няў i спрэ чак, зма ган няў з вет ра ка мi i па мы лак, 
бяз глуз дзi цы i по шу каў ся бе, то... То гэ та па ня-
дзел ка вая ра нi ца маг ла б, вя до ма, быць i больш 
на тхняль най. Асаб лi ва яе сня да нак, якi звы чай-
на, у най леп шым сва iм ва ры ян це, з'яў ля ец ца 
пе ра да мною ам ле там з ру жо вай ска рын кай, 
пры га та ва ным на вярш ках i аздоб ле ным та ню-
сень кiм, як па пе ра, са лё на-са лод кiм блiн чы кам, 
скла дзе ным «хус тач кай». Вось яно — тое па лi-
ва, на якiм шмат што ўда ец ца зру шыць, ства-
рыць i за ду маць. На ват ды е то ла гi ўжо дай шлi да гэ тай дум кi (iш лi пад 
руч ку з псi хо ла га мi, не iна чай): яй ка на сня да нак — дзень су цэль ных 
пос пе хаў. Але ж не, сён ня ў мя не на сня да нак — мар ко та.

Я раз ра заю бач ком вi дэль ца яд ваб ную (дзi ва што — вы бi ва ла 
цес та, аж па куль не ад чу ла тую яд ваб насць) аба лон ку вы ра бу, 
што фор маю сва ёю на гад вае ма ла дзiк, — i вы пус каю на та лер-
ку гус ты сi роп спа ку сы-спа дзя ван ня: ва рэ нi кi з чор най ра бi най я 
спра бую пер шы раз у жыц цi. Якое рас ча ра ван не!..

А па чы на ла ся ж доб ра. Ра нi ца гэ та га па ня дзел ка па чы на ла ся 
яшчэ ў ня дзе лю, ка лi Ён i я, i больш нi ко га, i рос ны дол, i куст аро нii, 
грон кi якой, та кiя пры вет ныя, на ле жыць па зры ваць, ад дзя ля ю чы 
ад iх яга ды ко ле ру жнi вень скай но чы.

Увесь той час, што збi ра лi чор ную ра бi ну, Ён рас каз ваў мне, 
якiя птуш кi пры ля та лi на бал кон яго дзя цiн ства, каб па час та вац ца 
ра бi най чыр во най.

— I амя луш кi на ват, уяў ля еш?
Ча му не? Яск ра ва, як кад ры ней ка га кi на шэ дэў ра, я ўяў ля ла са бе 

сне гi роў, амя лу шак, драз доў i сi нiц, што зля це лi ся з роз ных кут коў 
мiн скай Чка лаў кi на свое асаб лi вы фаст-фуд-фо рум, у пра гра ме яко-
га — не толь кi па ес цi, але i ада грэць ла пы. Ка лi мне ў пан тоф лi ках 
жнi вень скай ра нi цай хо лад на, то як iм зi мою з бо сы мi кiп цi ка мi?

— Я iх не ад ра зу час та ваў: ча каў, па куль здзяў буць ра бi ну з 
дрэў. Пе ра мерз лая, яна — сма коц це для пту шак.

— Ты ду ма еш?..
— А ты па спра буй.
Пра тое, што да лё ка не кож ная яга да мае здоль насць зра бiць 

смак ва рэ нi ка не паў тор ным (у леп шым, без умоў на, сэн се), я ве-
да ла. Рэй тынг сма каў ма iх ва рэ нi каў з яга да мi вы гля дае так: на 
пер шым мес цы — брус нiч ныя, на дру гiм — чор на па рэч ка выя, на 
трэ цiм — з па рэ чак чыр во ных. I кроп ка. Ма лi ны, ажы ны, ча рэш-
нi i вiш нi, клуб нi цы, чар нi цы, дур нi цы ды iн шыя — за бра ка ва ны 
мной ад ной чы на заў сё ды. Бо гэ та што? Па срэд насць. Не цi ка ва. 
I вось — аро нiя. Не спа дзя ван ка.

— З яе кан фi цюр — аба млець. Яго ў пi ра гi по тым — каз ка. А 
як гэ та аро нiя па вя дзе ся бе ў ва рэ нi ку?.. Ёсць су мнен не.

I тут Ён зноў пра сва iх пту шак. Маў ляў, драз ды, сне гi ры i сi нi цы 
адоб ры лi б, а та му мне так са ма вар та па спра ба ваць. Бо пе ра мерз-
не яга да, стра цiць сваю церп касць, та кую жа да ную ў кан фi цю ры 
i та кую ў iн шых вы пад ках ня год ную.

I вось ужо не ўсё з ня дзель на га на быт ку трап ляе ў пу ка тыя 
сло iч кi гус тым, са лод ка-даў кiм, вяз кiм ва ры вам. Неш та з та го ўжо 
прос та ма ро зiц ца па па ке тах — каб пай сцi на чын нем у ва рэ нi кi. 
I вось я iх, ва рэ нi кi, спра бую на сня да нак. I паў стае пе ра да мной 
пы тан не: на што пус цiць ас тат нюю ра бi ну?

Усё ж па ня дзе лак мо жа быць до сыць пры ем ным днём. На ват 
ня гле дзя чы на змест яго сня дан ку. Я ду ма ла пра пту ша чак зi-
мой: драз ды, сне гi ры, амя луш кi... I ўспа мi на ла, як вя лi кi бе лы кот 
ада гра ваў мае за мерз лыя ў ня дзель ны ра нак но гi... I са чы ня ла 
но выя рэ цэп ты.

Я ж ма гу раз ма ро зiць гэ тыя ягад кi ко ле ру жнi вень скай но чы, 
апус цiў шы iх у лi кёр! Пас ля — агла зу ра ваць мё дам, у якi з улi кам 
важ нас цi на ме ру вар та да даць ка ры цы цi ме ле най ка вы. I аба вяз-
ко ва со ку лай му. Ды я ж ма гу iх ка ра ме лi за ваць — як раб лю гэ та 
з доль ка мi яб лы ка, ка лi пя ку фран цуз скi «пе ра вер ну ты» пi рог цi 
тор цiк з тва ра гом i ку ку руз най круп кай на пад лож цы з пя соч най 
крош кi, якiя — i пад лож ку, i тор цiк — са ма пры ду ма ла! Гэ тую чар-
го вую ку лi нар ную вы на ход ку я вы ка рыс таю ў дэ сер це, якi на за ву 
як-не будзь звыш ра ман тыч на: тар цi ны «Дзя куй, жнi вень!».

I праў да: дзя куй та бе, жнi вень! За аро нiю i ра ман ты ку.

Пры га жосць ёсцьПры га жосць ёсць  ��

ФОР МА 
ВЫ РА ШАЕ ЎСЁ

Вы вы ра шы лi стаць ула даль нi цай пры го жых па-
зног цяў. Што трэ ба ве даць тым, хто пер шы раз 
на рошч вае па зног цi?

Ка лi вы рэ гу ляр на на вед ва е це ма нi кюр ны ка бi нет, то 
спе цы яль най пад рых тоў кi руч кi не па тра бу юць. Трэ ба 
толь кi па мя таць, што ма нi кюр трэ ба зра бiць не паз ней, 
чым за 2-3 днi да пра цэ ду ры на рошч ван ня. Не трэ ба пе-
рад гэ тым ра бiць тэ ра пiю з па ра фi нам, iн шыя пра цэ ду ры 
з але ем, бо пас ля цяж ка да бiц ца за ма ца ван ня штуч на га 
ма тэ ры я лу на па зног цi. Пры пер шым на рошч ван нi лепш 
ра бiць па зног цi ся рэд няй даў жы нi, най больш кам форт-
най. Так вы лёг ка пры вык не це да iх. Пер шае пы тан не, 
з якiм звяр та ю ся да клi ент кi, — пра фор му па зног цяў. 
Вось тут зда ра юц ца дыс ку сii: боль шасць вы бi рае фор му, 
кi ру ю чы ся мо дай. На са мой спра ве, трэ ба гля дзець на 
даў жы ню паль цаў i па зног це ва га ло жа i на тое, што сва i мi 
пры го жы мi руч ка мi вам да во дзiц ца ра бiць.

Ёсць не каль кi кла сiч ных фор маў: квад рат, авал, 
сквоў вал, мiн даль. Фор мы, якiя ўзнiк лi ў пра цэ се на-
рошч ван ня, i якiя мож на вы ка наць толь кi пры на рошч-
ван нi: шты лет, пайп, эйдж, бры джыт.

Квад рат
Са мая рас паў сю джа ная фор ма — гэ та квад рат, але ён 

пой дзе да лё ка не ўсiм, бо ро бiць паль цы больш ка рот кi мi. 
Асаб лi ва пры го жа вы гля дае пры та кой фор ме фран цуз скi 
ма нi кюр, так са ма — роз ныя рос пi сы. Та кая фор ма па зног-
цяў най больш зруч ная для тых, хто пра цуе за кам п'ю та рам. 
Па ды хо дзiць яна i для вы ка нан ня хат нiх спраў. Квад рат 
мо жа быць з вост ры мi вуг ла мi i мяк кiм. У пер шым вы пад ку 
праз не каль кi дзён вуг лы змяк ча юц ца на ту раль ным шля-
хам, а вы раз ная фор ма i пры га жосць за ста юц ца.

Авал
Гэ та кла сi ка, якая на ват тлус тыя i ка рот кiя паль цы 

вi зу аль на вы цяг вае, ро бя чы ўвесь воб раз гар ма нiч ным. 
Аваль ная фор ма па зног цяў па суе жан чы нам роз на га 
ўзрос ту. Та му да во лi па пу ляр ная шмат га доў.

Мiн даль
Та кая фор ма па зног цяў вы гля дае эфект на, бо ро бiць 

ру ку вы тан ча най.

Сквоў вал
Фор ма сквоў вал — гэ та гiб рыд квад рат най i аваль най 

фор маў. У вы нi ку пра мыя вуг лы ма юць лёг кае, амаль 
не за ўва жа нае за круг лен не. Як i ўсе кла сiч ныя фор мы, 
сквоў вал вы гля дае на ту раль на, та му да во лi па пу ляр ны.

Шты лет
Са праўд ныя шэ дэў ры мас тац-

тва з'яў ля юц ца не пас ля ана лi зу 
i роз ду маў, а пад уз дзе ян нем хвi-
лi ны. Фор мы па зног цяў — не вы-
клю чэн не. Маг чы ма, пер шы аў тар 
та кой фор мы быў пры хiль нi кам 
зброi бы лых ча соў цi прос та ў мо-
мант аза рэ ння ўспом нiў гэ тую вы тан ча ную лi нiю.

Але ця пер ды зай не ры ўся го све ту ста лi шчы ры мi пры-
хiль нi ка мi фор мы шты лет, якая з'яў ля ец ца ўнi вер саль-
най: яна мо жа ўпры го жыць паль цы са май ня зграб най 
фор мы, на даць iм вы ключ ную пры га жосць. Ад ной чы 
па га дзiў шы ся на гэ тую фор му па зног ця, дзяў ча ты за-
ста юц ца яе пры хiль нi ца мi.

Пайп, эйдж і бры джыт
Сён ня ста но вяц ца вель мi па-

пу ляр ны мi та кiя фор мы па зног-
цяў, як пайп, эйдж і бры джыт. 
Фор ма пайп (пе ра кла да ец ца 
як «тру ба чка») бя рэ па ча так з 
гар ма нiч на га спа лу чэн не двух 
кла сiч ных фор маў квад ра та i 
мiн да ля. Пайп-фор ма лi чыц ца 

ад ной з най больш уда лых для вы ка нан ня фран цуз ска га 
ма нi кю ру аль бо рос пi су. Пайп-фор ма, зруч ная i пры го-
жая, па ды хо дзiць ба дай усiм.

Фор ма эйдж iдэа льная для пры хiль нi каў вя лi кай даў-
жы нi, для якiх па зног цi ў вы гля дзе шты ле таў за над та 
агрэ сiў ныя. Дзя ку ю чы спа лу чэн ню квад рат най фор мы 
i «вост ра га вуг ла», па зног цi тры ва лыя, на iх пры го жа 
вы гля да юць геа мет рыч ныя i аб стракт ныя ма люн кi.

Бры джыт (у пе ра кла дзе з анг лiй скай «мост») — скла-
да ная кан струк цыя. У та кiх па зног цяў са праў ды не звы-
чай ны ды зайн: па зног це вая плас цi на мае дзве гра нi. Та кiя 
па зног цi па ды хо дзяць для эк стра ва гант ных асоб.

Для пры хiль нi каў экс клю зi ву сён ня мно га iн шых 
пра па ноў, ча сам, прос та з мi ру фэн тэ зi. Але якую б з 
фор маў па зног цяў вы нi вы бра лi, кла сiч ную цi са мую 
эк стра ва гант ную, яна па вiн на ра бiць ва шы ру кi пры го-
жы мi, ха ваць не да хо пы, пад крэс лi ваць вар тас цi, а вы 
па вiн ны ад чу ваць ся бе дас ка на лай.

На та ша КА РА ЛЁ ВА

�

Спа ку саСпа ку са  ��

ПА ХОД «НА ЛЕ ВА»: 
ЯК ЯГО «ВЫ ЛІ ЧЫЦЬ»?

Па між на мі, дзяў чын ка міПа між на мі, дзяў чын ка мі  ��

НЕ ДЗЕЙ НІ ЧАЙ ЯМУ НА НЕР ВЫ!
Або «Чор ны спіс» на шых не да хо паў

Ма ту лi ны за на тоў кiМа ту лi ны за на тоў кi  ��

НЕ ВАР ТА ТРА ЦIЦЬ ЧАС НА СТРАХ

Фота БЕЛТА.


