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

ЯНЫ ДУ МА ЮЦЬ, 
ШТО МЫ 
ДУ МА ЕМ

— Ка лі б я меў маг чы масць чы таць твае 
дум кі, то жы ло ся б мне знач на ляг чэй, — вы-
даў Ён у адзін з ня даў ніх, яшчэ ка лян дар на 
лет ніх, але ўжо доб ра па рэ па ных крэс ка мі 
во се ні ве ча роў. На крап ва ла, але наш тра-
ды цый ны шпа цыр пра цяг ваў ся па звык лым 
марш ру це. Што дак лад на «па дзвіг ла» Яго 
на та кое пы тан не — за гад ка, але рэ ага ваць 
я му сі ла не тое каб ма лан ка ва, але ім гнен на. 
Мне так, пры нам сі, зда ло ся.

— Ні чо га са бе! Ды іх чы таць — гэ та амаль 
тое ж са мае, што пра дзі рац ца скрозь про пі-
сы док та ра тва ёй це шчы. Ды знач на горш!

Яск ра ва ўя ві ла, як яго асна шча ны но вай 
оп цы яй мозг ро біць спро бу за спро бай, каб пе ра ха піць ха ця б ад ну, 
ня хай на ват са мую ёміс тую, са мую ўчэ піс тую ў сва ім прад вы зна-
чэн ні дум ку. Але ней рон ныя су вя зі з іх спа сці жэн нем — гэ та не 
рыб ная лоў ля і на ват не псі ха ана ліз.

— Ча ла век не мыс ліць сло ва мі. Мне так зда ец ца. Ну, хо чаш 
прык лад? Па мя та еш, як я ска за ла та бе пра сваё жа дан не на-
быць вя сё лень кую «хат ку» на шай губ цы для мыц ця по су ду? Дык 
вось, ка лі б ты, як сам ка жаш, «чы таў» мае дум кі, то знай шоў бы 
ў ма ёй га ла ве вы яву най вы біт ней ша га з гар мі да раў, ство ра на га 
— ты толь кі ўя ві! — на гру вашч ван нем бруд ных та ле рак, куб каў, 
лы жак, чар па коў і ві дэль цаў. А па ся рэ дзі не ты ўба чыў бы... смаў-
жа. Чыр во на га.

Я не ад ра зу ска за ла Яму, што ў та го смаў жа ме лі ся пу ка тыя 
сі нія во чы. Але што зро біш, ка лі ме на ві та так вы гля дае ба ча ная 
мною ня даў на ке ра міч ная пад ста вач ка пад губ ку для по су ду. 
Ме на ві та яна, пад стаў ка, на маю дум ку, ёсць тое адзі нае, ча го 
не стае на шай кух ні. Яна ча мусь ці мне ім па на ва ла. Пра тое, што 
пе рад сто сам та ле рак мі ту сі лі ся б, ле зу чы ў во чы, ру ка пі сы ча со-
пі са «Ма ла досць», я, ка неш не ж, не змаў ча ла.

— ... і кож ны з іх лі та раль на кі шэў бы дум ка мі свай го аў та ра. 
Уяў ля еш? І праз іх та бе так са ма да вя ло ся б пра дзер ці ся! І дзе 
га ран тыя, што тыя дум кі ты не пры няў бы за чар го выя мае? А як 
бы ты, ці ка ва, «пра чы таў» воб раз блан дзін кі, за сты лай у по зе... 
сі няй зор кі?

Вось што б Ён тут уво гу ле зра зу меў? Што дум кі пра по суд і 
смоў жы ка, да га ня ю чы ад на ад ну, пра ціс ну лі ся ў свя до масць гэ тай 
блан дзін кі аку рат па між за не па ко е нас цю змес там ну ма ра ча со-
пі са, у якім яна пра цуе, і жа дан нем па зы чыць тро шач кі энер гіі ў 
не ба? Доб ра, ка лі так.

Ён маў чаў — пра цяг ла і шмат знач на. За тое я амаль дак лад на 
ве да ла, пра што бы ло ў той час Яго маў чан не. Вы ка ры стан не 
по зы сі няй зор кі дае яшчэ і та кія маг чы мас ці...

А ўво гу ле, гэ та пра тое, што я ні ко лі не ра зу ме ла сэн су ў іс-
на ван ні мі е ла фо на (пры ла ды для чы тан ня ду мак), ня хай са бе і ў 
якас ці прад ме та фан тас тыч на га пры зна чэн ня. Бо сцвяр джаць, 
што ча ла век ду мае сло ва мі, — гэ та, на мой ро зум, тое са мае, што 
апан та на да каз ваць: ба чыць ён, маў ляў, ва ча мі, а чуе — ву ша мі. 
Бяз глуз дзі ца, на іў, тэ атр аб сур ду. «Яны ду ма юць, што мы ду ма ем, 
што мы на са мой спра ве так ду ма ем, а мы ж толь кі ду ма ем, што 
мы так ду ма ем», як ка заў Спанч Боб.

Ну, так. Ка лі я ха чу ка вы, я, вя до ма, ду маю пра ка ву, але я ж 
не ду маю лі та раль на: «Я ха чу ка вы». Ну, або не заў сё ды так ду-
маю. Да лё ка не заў сё ды. Час цей я ўво гу ле не ду маю. Я прос та 
ха чу. Ха ця б та му, што ў га ла ве блан дзін кі, якая хо ча ка вы, ня ма 
ні я кіх лі тар, слоў і ска заў, а ёсць — ка вяр ня, ку бак, пах вярш коў 
і смак пі рож ных. Вярш кі — ір ланд скія, з ка ра мель кай і віс кі, пі-
рож ныя — так са ма не бе зэ.

— Ты толь кі аца ні гэ та, — пад лашч ва ю ся я ру жо вай кот кай. 
— Я пад но шу та бе свае дум кі на спо дач ку з бла кіт най сту жач-
кай — ачы шча ны мі ад ша лу пін ня хі стан няў, зма ган няў і мро яў, 
— апош няе пра маў ляю ўжо то нам жан чы ны, упэў не най у сва ёй 
вы ключ най кла пат лі вас ці. — Улас на ка жу чы, та кі мі, які мі яны 
маг лі б быць, ка лі б на са мой спра ве іс на ваў та кі жа да ны та бою 
мі е ла фон. Ка лі б быў сэнс у яго іс на ван ні. 

У ад каз на Яго маў чан не мне рап там пры хо дзіць у га ла ву, што 
ка лі мі е ла фон ка лі-не будзь вы най дуць, то пра ца ваць ён бу дзе як рэ-
транс ля тар ідэй — вы да ючы не «тэкс ты» з пад свя до мас ці, а... кар-
цін кі... І тое, пра што я ду маю, Ён бу дзе на свае во чы ба чыць?!

А ня хай...
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Доб ра па мя таю, як, па кi да ю чы ра дзiль-
ню, ура чыс та аб вяс цi ла му жу: «Зда ец-
ца, я вяр та ю ся з фрон ту». Але ўжо праз 
коль кi дзён нi як не маг ла зга даць, што 
ме на вi та пры му сi ла мя не так ска заць. 
Вя до ма, там бы лi пэў ныя ня зруч нас цi. 
Ска жам, iн шы ра дзiль ны дом аку рат 
у той час, як маё дзi ця на ва жы ла ся 
з’явiц ца на свет, за чы нi лi «на мый ку», 
i ло жак мне змаг лi пра па на ваць толь-
кi ў ка лi до ры. У да да так на пя рэ дад нi 
ва ўсiм бу дын ку ад клю чы лi га ра чую 
ва ду — у нас жа гэ та са мая дак лад ная 
пры кме та та го, што на дыш ло ле та... 
Але цi вар та зва жаць на та кую дра бя-
зу? Зда ец ца, праў ду ка жуць: ро да выя 
вы пра ба ван нi жа но чая па мяць сцi рае 
хут чэй за лю бо га гiп на ты зё ра.

...Спа чат ку я па чу ла не за да во ле ны крык 
свай го дзi ця цi, а праз се кун ду хтось цi з ме-
ды цын скай бры га ды за зна чыў: «Нуль га дзiн, 
нуль хвi лiн». Да ту на ра джэн ня сы на мне 
пра па на ва лi вы зна чыць са мой, бо ўчо ра 
толь кi што мi ну ла, а заўт ра яшчэ не на ста-

ла. Я доў га не ва га ла ся: аку рат заўт ра мая 
ад на клас нi ца, тая, што ўзя ла дзяў чын ку з 
дзi ця ча га до ма, збi ра ла ся свят ка ваць дзень 
на ра джэн ня сва ёй, ця пер ужо род най, дач кi. 
Я i па ду ма ла: ха чу, каб маё дзi ця бы ло та кiм 
жа ўсмеш лi вым, як яе ма лая... I ка лi на заўт-
ра мне пры нес лi са мы каш тоў ны скру так у 
све це, пер шым, што я ўба чы ла, бы ла сон ная 
ўсмеш ка ма ёй ма ле чы, май го сы на...

Я яшчэ не ве даю, якiя вы пра ба ван нi на-
да рыц ца пе ра жыць нам удва iх. Але мiж во лi 
ад зна чаю, што жыц цё ў мя не ця пер бу дзе 
дак лад на вель мi доў гае — на пе ра дзе ж 
яшчэ столь кi цi ка ва га, ня зве да на га. Вось 
дзi ва: ней кi год та му мне зда ва ла ся, што 
сак рэ таў пра гэ ты свет для мя не амаль не 
за ста ло ся...

Зрэш ты, тут су свет ная ме ды цы на не ста-
ла б са мной спра чац ца. На прык лад, аме-
ры кан скiя ву чо ныя сцвяр джа юць, што для 
жан чын, якiя ад ва жы лi ся на ра дзiць дзi ця ў 
40 га доў i паз ней, пры ро да пад рых та ва ла 
каш тоў ны бо нус: амаль усе яны ма юць шан-
цы ад свят ка ваць сваё 90-год дзе. Анг лiй скiя 
ж на ву коў цы не так даў но аб вяс цi лi вы нi кi 

ад на го вель мi цi ка ва га да сле да ван ня, згод на 
з якiм поз нiя дзе цi да юць сва iм ма цi цал кам 
100-пра цэнт ную га ран тыю гэ та га. Ва ўся  кiм 
ра зе, ар хi вы арыс та кра тыч ных сем’яў Анг лii 
за 1200 га доў, дзе з анг лiй скай дак лад нас цю 
за фiк са ва ныя не толь кi да ты на ра джэн ня i 
смер цi шмат лi кiх лэ дзi i сэ раў, але i ўзрост iх 
ма цi, свед чаць, што поз нiя ро ды быц цам абу-
джа юць ней кi «ген доў га жы хар ства». Да рэ-
чы, бе ла рус кiя жан чы ны, якiя да жы лi да 100 
i бо лей га доў (I, мiж iн шым, не раз пры зна ва-
лi ся са мы мi ста ры мi жы ха ра мi пла не ты), усе 
без вы клю чэн ня сва iх ма лод шых на ра джа лi ў 
да лё ка «пас ля баль за каў скiм» уз рос це.

Усю гэ тую iн фар ма цыю я знай шла i збе-
раг ла на кам п'ю та ры асоб ным фай лам яшчэ 
та ды, ка лi бе га ла па кра мах, рых ту ю чы ся да 
iдэа льнай бу ду чы нi ў iдэа льных дэ ка ра цы ях. 
Пад бi ра ла ка ляс ку пад ко лер шпа ле раў — а 
як iнакш, ня ўжо тая ка ляс ка бу дзе ста яць у 
ква тэ ры i ўтва раць ды са нанс з ма ёй ды зай-
нер скай мэб лi роў кай? Шу ка ла най леп шыя 
бу тэ леч кi для штуч на га карм лен ня — са мо 
са бой, я ж праз тры ме ся цы збi ра ла ся вяр-
тац ца да пра цы, ба ю чы ся згу бiць ся бе ся род 

пя лю шак i дзi ця чых кап ры заў. Пры дзiр лi ва 
ства ра ла свай му бу ду ча му на шчад ку та кi 
пер шы гар дэ роб, якi най леп шым чы нам ад-
па вя даў бы май му ўлас на му — мы ж бу дзем 
ра зам вы хо дзiць на лю дзi, цi не так? З гэ тай 
на го ды, па мя таю, ад ной чы на ват за ўва жы ла 
бяз дзет най сяб роў цы: «Дзi ця — гэ та ак се су-
ар! I яно му сiць быць пры го жым».

Жан чы ны, да руй це мне гэ тыя сло вы, але 
ж я вель мi доў га жы ла для ся бе. I вель мi 
цьмя на ўяў ля ла, да якой сту пе нi мо жа змя-
нiць звык лы лад жыц ця i ўвесь све та по гляд 
ад на ма лень кая iс то та. Як той ка заў, я прос та 
бы ла «па-за тэ май». I толь кi ця пер, зда ец ца, 
па ча ла неш та ра зу мець пра гэ та жыц цё. I 
на рэш це ста ла ўсве дам ляць, што ме ла на 
ўва зе Мар га ры та Це ра ха ва, рас па вя да ю чы 
ў iн тэрв’ю пра свай го поз ня га сы на: «Жан чы-
не, каб вы жыць, трэ ба на ра дзiць». Ка лiсь цi 
гэ тыя сло вы вы клi ка лi шчы рае абу рэн не ў 
нас з сяб роў кай — хi ба ма ла ў жыц цi су-
час най жан чы ны цi ка вых за ня ткаў, акра мя 
вы ха ван ня дзя цей?

Тая сяб роў ка, да рэ чы, пер шая за бы ла ся 
на да ро гу да май го до ма, як толь кi я пе ра ста-

ла аб мяр коў ваць з ёй ды зай нер скi абу так i 
плят ка рыць пра так зва ных «зо рак». Усё гэ та 
мя не больш не цi ка вi ла, ды i ка лi мне ця пер 
бы ло плят ка рыць? Уво гу ле — i гэ та вы свет лi-
ла ся вель мi хут ка — пад рых та ваў шы ся быц-
цам да ўся го на све це, пра ду гле дзець ад ну 
важ ную ака лiч насць я ўсе ж не здо ле ла. Бо 
не ве да ла, што дзi ця за па тра буе ад даць яму 
не прос та шмат ча су, а ўвесь час.

Вось тут я ўпер шы ню ад чу ла вi да воч ны мi-
нус сва iх га доў. Ба буль, якiя ах вот на маг лi б 
да па маг чы з вы ха ван нем уну ка, у нас прос та 
не за ста ло ся. Сяб роў кi не ў тым ўзрос це, ка лi 
чу жое не маў ля вы клi кае жа дан не па цiс каць 
ды па гуш каць (зрэш ты, дзве мае пры яцель-
кi-ра вес нi цы, бы лая ка ле га i ад на курс нi ца, 
так са ма толь кi што на ра дзi лi сы ноў). Муж... 
Пер шы час я яго амаль не ба чы ла — спра вы 
яго най фiр мы iш лi ўсе горш. Ка лi ж фiр му 
лiк вi да ва лi, у по шу ках гро шай i са ма рэа лi-
за цыi ён на огул з'е хаў за мя жу. А я за ста-
ла ся. Ад на.

Дак лад ней, удва iх з ма iм но вым жыц-
цё вым во пы там, якi яшчэ толь кi му сi ла на-
быць... Чы та ю чы па на чах iн тэр нэт-па ра ды 

для ма ла дых ма туль i ў ка то ры раз на ты-
ка ю чы ся на фра зу «не раз лiч вай це, што 
здо ле е це спра вiц ца з усiм ад на», моц на 
крыў да ва ла. На ўсiх, хто па роз ных пры чы-
нах не пра па на ваў мне да па мо гу. Па куль 
не пры ня ла дум ку, што да па мо гi не бу дзе. 
I пе ра ста ла крыў да ваць. Вось тут мне са-
праў ды зра бi ла ся ляг чэй. Бо пус той мi тус-
нi ў ма iм жыц цi ўжо амаль не за ста ло ся, 
прак тыч на ўсё я на ву чы ла ся ра бiць вель мi 
хут ка. I рап там за ўва жы ла, што вы дат на 
спраў ля ю ся ад на.

У iн тэр нэ це ся дзець трэ ба ме ней...
Ма ры на БЕ РА ЗЕН СКАЯ
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НА ШЫ ПА РА ДЫ

Лі лія АХРЭМ ЧЫК, псі хо лаг:

«УЗ ДЗЕЙ НІ ЧАЙ ЦЕ 
НЕ ПРЫ КМЕТ НА!»

— Вы бры кі, пра ва ка цыі, ма ні-
пу ля цыя — да стат ко ва эфек тыў-
ная ма дэль па во дзін, якой жан-
чы ны ка рыс та юц ца ўжо не ад-
но ста год дзе. Ад нак не аб ход на 
ўліч ваць, што на ад ных муж чын 
дзей ні ча юць толь кі вель мі не на-
вяз лі выя ма ні пу ля цыі, а ін шыя 
на огул не ўспры ма юць жа но чых 
вы бры каў. «Ні чо га дрэн на га не 
зра біў, а ў яе — іс тэ ры ка», — 
ду мае муж чы на і вы ра шае, што 
жан чы на прос та не адэ кват ная. Уво гу ле, чым больш ра зум ны і 
чу лы муж чы на, чым больш жан чы на за ці каў ле на ў пра цяг лых з 
ім ад но сі нах, тым больш не пры кмет най па він на быць спро ба па-
ўздзей ні чаць на яго.

Вель мі шмат за ле жыць і ад мэ ты, якую жан чы на са бе пры гэ тым 
ста віць. Ка лі яна прос та хо ча пры ем на пра вес ці з муж чы нам час, то 
пра ва ка ваць мож на да поў най пе ра мо гі — гэ та зна чыць да сек су з 
ім. Ка лі мэ та — пры цяг нуць ува гу муж чы ны на доў га і ўсур' ёз, за-
тры маць яго, то не аб ход на зра біць неш та ад мет нае і толь кі по тым 
па чы наць «іг раць» на ін шых стру нах яго ду шы. Для ча го не аб ход-
на менш га ва рыць са мой, а больш — слу хаць яго. Гэ та да зво ліць 
вы ве даць, чым ён жы ве, што для яго з'яў ля ец ца знач ным, чым ён 
ці ка віц ца ў жыц ці. Та кая стра тэ гія да зво ліць жан чы не вы гля даць 
у яго ва чах ра зум най, а час, на яе па тра ча ны, ён не па лі чыць да-
рэм ным. Але ёсць з гэ та га і вы клю чэн ні: не ка то рым муж чы нам 
больш па да ба ец ца ме на ві та гуль ня, якая для яго больш зна чыць, 
чым не па срэд на ад но сі ны. У гэ тым вы пад ку гуль ня з бо ку жан чы ны 
бу дзе толь кі яшчэ больш рас па ляць муж чы ну. Ка лі ёй так са ма гэ та 
па да ба ец ца, то яны знай шлі адзін ад на го.

У па ста ян ных жа ад но сі нах не аб ход на па мя таць, што пра ва ка-
ваць муж чы ну мож на толь кі да та го ча су, па куль яму гэ та па да ба-
ец ца і ён атрым лі вае за да валь нен не. Але і тут не аб ход на ве даць 
мя жу, за якую нель га пе ра хо дзіць, бо гуль ня жан чы ны хут ка пач не 
раз драж няць муж чы ну, дзей ні чаць яму на нер вы. А ў гэ тым вы пад ку 
яго рэ ак цыя мо жа быць не прад ка заль най. У ма ёй прак ты цы бы ла 
жан чы на, якая па ста ян на па гра жа ла му жу ска са ван нем шлю бу. І 
ён па сту по ва прос та пе ра стаў на гэ та рэ ага ваць.

Ка лі ж вы ўсё ж та кі пе рай шлі да зво ле ную мя жу, і муж чы на раз'-
юша ны, то... пры знай це ся ў тым, што вы гу ля лі, каб рас па ліць яго, 
пры кінь це ся мі лай, доб рай і па слух мя най. Стань це зноў пя шчот най, 
сла бай і без да па мож най. Гэ та звы чай на вы клі кае спа чу ван не з 
бо ку муж чы ны і спы няе яго агрэ сію. Ка лі ж жан чы на пе ра хо дзіць 
да зво ле ную мя жу і пра цяг вае да лей свае вы бры кі, то яна мо жа 
стра ціць ка ха на га. Па мя тай це пра гэ та, жан чы ны!

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

НА РА ДЗIЦЬ I ВЫ ЖЫЦЬ

Ця пер яны ча со ва раз' еха лi ся. Ган на вель-
мi хо ча вяр нуць му жа, але Мi ка лай з усiх сiл 
су пра цiў ля ец ца гэ тым на ме рам. А ўсё з-за та-
го, што Ган на ме ла звыч ку шан та жы ра ваць 
«дру гую па ло ву». Ка лi муж за трым лi ваў ся на 
пра цы, ка лi не куп ляў но выя туф лi цi су кен ку 
аль бо спра ба ваў ухi лiц ца ад на вед ван ня яе 
баць коў, яна пры мя ня ла вы пра ба ва ную ста-
год дзя мi ме ру ўздзе ян ня: па збаў ля ла яго блiз-
ка сцi. Пер шыя га ды су мес на га жыц ця, ка лi ў 
Мi ка лая яшчэ бы лi да Ган нач кi моц ныя па чуц цi, 
ён моўч кi i ху цень ка вы кон ваў усе яе кап ры зы. 
По тым па чаў па цi ху ад не квац ца, а апош нi час 
дык i на огул ак тыў на абу раў ся. На ват за во дзiў 
ка хан ку, каб жон ка «апры том не ла» i пе ра ста-
ла яго шан та жы ра ваць з-за ўся ля кiх дроб ных i 
буй ных пад стаў. Але i гэ та не да па маг ло. Ган ну 
спра ба ва лi ўшчу ваць сяб роў кi: «Су па ко i ла ся б 
ты ўжо. Вi да воч на, што яму на да ку чыць цяр-
пець твае вы бры кi i ён ця бе кi не!».

Сяб роў кi Ган ны як у люс тэр ка гля дзе лi. 
Цяр пен не Мi ка лая на рэш це скон чы ла ся. 
Ця пер муж i жон ка па мя ня лi ся мес ца мi, i 
ўжо Ган на про сiць яго да ра ваць i вяр нуц ца 
ў сям'ю, а Мi ка лай кру цiць но сам i шан та-
жы руе яе ска са ван нем шлю бу. Пры сло вах 
«усё, заўт ра iдзём у суд», якiя ёй раз-по раз 
кi дае муж, з Ган най зда ра юц ца iс тэ ры кi. Яна 
з аса бiс та га во пы ту ця пер ве дае, як до ра га 
мо гуць абы сцi ся жа но чыя пра ва ка цыi i кап-
ры зы, ка лi свое ча со ва не спы нiц ца.

Гiс то рыя Ган ны не адзi ная. Але не бу дзем 
пра сум нае... Тым больш што ёсць ся род ма iх 
зна ё мых i ка мiч ныя вы пад кi, ка лi жан чы ны 
спра ба ва лi спра ва ка ваць муж чын на ад но, а 
атры ма лi зу сiм iн шае. На прык лад, Iна, якая 
ад ной чы па сва ры ла ся з ка ха ным, па тэ ле-
фа на ва ла яму з па гро за мi, што скон чыць 
жыц цё са ма губ ствам (без умоў на, зу сiм не 
збi ра ю чы ся гэ та зра бiць). Уз ру ша ны муж-
чы на ад ра зу кi нуў усё i пры ехаў да Iны, але 
яна дзве ры не ад чы нi ла. Та ды ён, не на жарт 
спа ло хаў шы ся, вы клi каў прад стаў нi коў МНС 
i «хут кую да па мо гу». I па ся род но чы Iна вы-
му ша на бы ла вы свят ляць ад но сi ны з прад-
стаў нi ка мi гэ тых дзвюх служ баў.

Кап ры зы яшчэ ад ной зна ё май — Вар ва-
ры — так са ма скон чы лi ся для яе вы клi кам 
«хут кай». Яна за па тра ба ва ла ад ка ха на га 
тэр мi но ва вяр нуц ца з ка ман дзi роў кi (муж чы-
на зна хо дзiў ся ў iн шым го ра дзе), клят вен на 
па абя цаў шы «па мер цi ад су му». Улi чва ю чы, 
што гэ та бы ла ўжо не пер шая спро ба Вар-
ва ры ча го-не будзь да маг чы ся пры да па мо зе 
пра ва ка цыi, ка ха ны вы ра шыў яе пра ву чыць. 
Яму, да рэ чы, уда ло ся да сяг нуць мэ ты: пас ля 
вы клi ку «хут кай да па мо гi» Вар ва ра пе ра ста ла 
шан та жы ра ваць му жа з-за роз ных дро бя зяў.

Амаль анек да тыч ны мi вы гля да юць спро бы 
мно гiх пры га жунь пра ва ка ваць не сва бод ных 
муж чын, а дак лад ней, iх жо нак цi па ста ян ных 
сяб ро вак на ска са ван не шлю бу (ад но сiн). Ча-

го толь кi жан чы ны не «вы кiд ва юць» у над зеi, 
што ка ха ны, на рэш це, па дасць на раз вод аль-
бо яго жон ка не вы тры вае i збя рэ яго рэ чы! То 
спi ну кiп цюр ка мi «па зна чыць», то прад ме ты 
свай го iн тым на га жа но ча га гар дэ ро ба па ку-
тах ква тэ ры, дзе ка ха ны жы ве ра зам з жон-
кай, рас пi ха юць. А ад на ўзя ла ды i на пi са ла на 
спi не ка хан ка, ка лi той спаў: «Ён здрадж вае 
та бе са мной! Жон ка, ты — сля пая дур нi ца!». 
Зра зу ме ла, што пас ля гэ та га муж чы на за ста-
ваў ся жа на тым ужо ня доў га...

Але, як уда ло ся вы свет лiць не толь кi прад-
стаў нi цы пры го жай част кi ча ла вец тва пра ва-
ку юць муж чын, каб да сяг нуць сва iх мэ таў, 
але i прад стаў нi кi моц най па ло вы не грэ бу-
юць пра ва ка цы яй. Ро бяць муж чы ны гэ та 
звы чай на, каб спа ку сiць якую-не будзь пры-
га жу ню. Ды толь кi жан чы ны, у ад роз нен не ад 
прад стаў нi коў моц най па ло вы, вель мi хут ка 
ра зу ме юць, што на са мой спра ве не аб ход на 
муж чы нам. I рэ агу юць на та кiя па во дзi ны 
вель мi жорст ка. На прык лад, зна ё мая Ак са на 
пры зна ла ся, што спро бы муж чын спра ва ка-
ваць яе на што-не будзь вель мi раз драж ня-
юць. «Ад ной чы, — рас каз вае дзяў чы на, — 
мя не па спра ба ваў «зняць» адзiн, каб по тым 
па хва лiц ца сва ёй пе ра мо гай пе рад сяб ра мi. 
Але я ад ра зу яго «рас ку сi ла»: па ду ры ла га-
ла ву, па здзе ка ва ла ся i хут ка кi ну ла»...

Але на КА ВА ЛЁ ВА
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Гуль ня з аг нёмГуль ня з аг нём  ��

Ган на — жан чы на вель мi пры го жая. I як кож ная са праўд ная пры га жу ня, 
яна нi ко лi не чу ла «не» ад сва iх ка ва ле раў. За муж вый шла ра на i хут ка. Але 
шлюб доў га не пра iс на ваў — пер шы муж тра пiў у аў та ка та стро фу i за гi нуў. 
Яна па га ра ва ла з паў го да. Но вы кан ды дат на ро лю му жа так са ма знай шоў ся 
вель мi хут ка. Ра зам Ган на i Мi ка лай больш за дзе сяць га доў. Бы лi...

СПА КОЙ НА! 
ГЭ ТА — 
ПРА ВА КА ЦЫЯ

Аме ры кан скiя ву чо ныя 
сцвяр джа юць, што для 

жан чын, якiя ад ва жы лi ся 
на ра дзiць дзi ця ў 40 га доў i 

паз ней, пры ро да пад рых та ва ла 
каш тоў ны бо нус: амаль усе яны 

ма юць шан цы ад свят ка ваць 
сваё 90-год дзе. 

Як па жар та ваў адзін са зна ё мых муж чын, 
каб у жан чы ны бы ло жа дан не пры хо дзіць 
на пра цу, не аб ход на, каб у яе гар дэ ро бе па-
ста ян на з'яў ля лі ся но выя рэ чы. А я між тым 
вы ра шы ла да ве дац ца, коль кі тра цяць жан-
чы ны на шо пінг, як ён па ляп шае на строй 
і ча му ін шым ра зам атруч вае муж чы нам 
жыц цё.

Пры зна ю ся шчы ра: усе мае зна ё мыя і сяб роў кі 
— заў зя тыя ша па ман кі, та му амаль заў сё ды на шы 
су стрэ чы за кан чва юц ца «па хо дам» у блі жэй шую 
кра му. Пры гэ тым зу сім не аба вяз ко ва, каб мы вы-
хо дзі лі ад туль з но вы мі па куп ка мі. А вось з доб рым 
на стро ем — заўж ды!

Чым жа да па ма гае шо пінг?
Па-пер шае, ён да зва ляе пры ме раць рэ чы і 

аб мер ка ваць іх якас ці з сяб роў ка мі, а ра зам 
з гэ тым і апош нія на ві ны з жыц ця агуль ных 
зна ё мых і кра і ны ў цэ лым. А гэ та заў сё ды 
атрым лі ва ец ца заў зя та! Не здар ма шо пінг 
лі чыц ца ўні вер саль ным срод кам зняц ця 
стрэ су (леп шым, да рэ чы, за лю быя ле-
кі) у вы пад ках, ка лі вы па сва-
ры лі ся з на чаль ні кам, раз ві-
та лі ся з бы лым ка ха ным ці 
вы му ша ны шу каць но вую 
пра цу.

Па-дру гое, ён, як вы свет-
лі ла ся, вель мі ка рыс ны і ў 
мно гіх ін шых ад но сі нах.

Аме ры кан скія псі хо ла-
гі, на прык лад, вы ра шы лі 
пра вес ці да сле да ван не 
ся род жан чын роз ных 
уз рос таў і па пра сі лі іх 
пад ра бяз на за піс ваць 
усё, што да ты чыц ца 
выдаткаў: коль кі ра-
зоў за пэў ны пра ме жак 
ча су яны на вед ва лі ся ў 
кра му, коль кі па кі ну лі там 
гро шай... У вы ні ку прый-
шлі да на ступ ных вы сноў:

1. Жан чы ны, якія на вед ва лі ся ў кра мы і зна-
хо дзі лі ся там не менш за 17 га дзін на ты дзень, 
па кі да ю чы па 200 до ла раў за ад но на вед ван не, 
бы лі больш зда ро вы мі і ме лі леп шыя фі гу ры, чым 
тыя, якія ха дзі лі ў кра мы ра дзей ці менш там тра-
ці лі гро шай.

2. У жан чын, якія час та на вед ва лі ся ў кра мы, 
бы ло менш змор шчын і яны вы гля да лі ма ла дзей-
шы мі.

3. Знач ная боль шасць ама та рак шо пін гу, пры-
чым у лю бым уз рос це, бы лі больш упэў не ны мі ў 
са бе і амаль не па ку та ва лі ад дэ прэ сій.

Як вы свет лі ла ся, жан чы ны, якія куп ля лі са бе 
не бы та выя пры ла ды, а адзен не, 

ад чу ва лі ся бе яшчэ лепш! І чым 
больш адзен ня прад стаў ні цы 

пры го жай па ло вы на бы ва лі, 
тым больш ума цоў ва ла ся іх 
са ма па ва га.

Зра зу ме ла, што не ўсе 
жы хар кі на шай кра і ны ма-
юць маг чы масць на вед вац-

ца ў кра мы так час та, як ро-
бяць гэ та аме ры кан кі. Але, тым 

не менш, псі хо ла гі ўсё ж ра яць 
і бе ла рус кам це шыць ся бе раз-
по раз. На прык лад, ха ця б раз 
на ме сяц. Пры гэ тым не аб ход-
на аба вяз ко ва куп ляць неш та 
«чыс та жа но чае»: ка лі не су-
кен ку аль бо ша лік, дык хоць 
па ма ду для вус наў ці лак для 

па зног цяў.
Але ка лі для нас, 

жан чын, шо пінг — 
гэ та ра дасць, то 
для спа да рож ні-

каў-муж чын — сур'-
ёз ныя па ку ты. Ду маю, 

кож ная з нас не ад ной чы 
ста на ві ла ся вы пад ко вым 
свед кам спрэч кі па між 

муж чы нам і жан чы най 
дзе-не будзь у ганд лё-

вай за ле. З-за праз мер на га за хап лен ня жан чын 
шо пін гам на ват рас па да юц ца сем'і. На прык-
лад, ад на са зна ё мых мне рас каз ва ла, што яе 
сяб роў ка так лю бі ла на бы ваць но выя рэ чы і 
тра ці ла на гэ та столь кі ча су і гро шай, што муж 
не вы тры маў і ўцёк ад яе. Пры раз ві тан ні па тлу-
ма чыў, што яму на да ку чы ла жыць у ква тэ ры, 
якую жон ка пе ра тва ры ла ў фі лі ял ста ліч на га 
су пер мар ке та.

Што ра біць, ка лі лю боў да шо пін гу пе ра расла 
для вас у сур' ёз ную праб ле му?

Ёсць вый сце і з гэ тай сі ту а цыі. Тыя ж псі хо ла гі, 
на прык лад, ра яць не браць з са бой буй ную су му 
гро шай. Праў да, з плас ты ка вы мі карт ка мі скла-
да ней. Ка лі не да вя ра е це са бе, дык лепш ад ра зу 
зды маць з плас ты ка вай карт кі боль шасць гро шай 
і па кі даць іх до ма, а на ёй — толь кі тую су му, якая 
да зво ліць вам па ра да ваць ся бе чым-не будзь пры-
ем ным, і не на нес ці пры гэ тым сур' ёз ны удар па 
ся мей ным бюд жэ це.

І, без умоў на, трэ ба мець на ўва зе, што ў вя-
лі кім су пер мар ке це ці ганд лё вым цэнт ры знач на 
больш шан цаў па тра ціць звыш за пла на ва на га, 
чым у не вя лі кай кра ме. Ка лі вы ве да е це за 
са бой та кую сла басць, то лепш на вед вац ца 
па адзен не і пра дук ты ў не вя лі кія ганд лё выя 
пунк ты.

Мож на так са ма пе ра клас ці функ цыю па за куп-
цы ўся го не аб ход на га для сям'і на му жа ці па чаць 
ад клад ваць гро шы на які-не будзь вя лі кі пра ект: 
на прык лад, на на быц цё да чы ці но вае аў то. А так-
са ма па пра сіць сва я коў заў сё ды ха дзіць у кра мы 
ра зам з ва мі і стрым лі ваць вас ад праз мер на га 
рас хо да ван ня гро шай.

Ка лі ж вы лі чы це, што ра зум на па ды хо дзі це 
да «шо пін га ва га пы тан ня», але муж з ва мі ўсё 
роў на не зго дны, на га дай це яму, што бе ла рус кі 
на са мрэч не так шмат вы дат коў ва юць на шо пінг 
— не больш за 10 пра цэн таў ад ся мей на га бюд-
жэ ту. Гэ ты факт, мяр ку ем, здо лее ўсце шыць ва шу 
«дру гую па ло ву».

Пры ем ных вам па ку пак, ша ноў ныя чы тач кі!
Ге ле на АВЕ ЛА
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«ШО ПІН ГА ВАЯ» ХВА РО БА... 
ЛЕ ЧЫЦЬ АД ДЭ ПРЭ СІЙ

БЭ ЖА ВЫ, КРЭ МА ВЫ, 
АРАН ЖА ВЫ...

Які ды зайн па зног цяў у трэн дзе 
гэ тай во сен ню

У ды зай не па зног цяў се зон ная тэ ма ты ка за ста-
ец ца ад ной з са мых за па тра ба ва ных. У кож най 
па ры го да свае ко ле ры і ад цен ні, і яны зна хо-
дзяць са мую роз ную сты ліс тыч ную трак тоў ку.

Не скла да на зда га дац ца, што во сень скі ды зайн па-
зног цяў вы зна ча ец ца асаб лі вай цеп лы нёй, бо ў ім пе-
ра ва жае жоў та-ка рыч не вая ка ля ро вая па літ ра. Гэ та і 
з'яў ля ец ца яго асноў ным ад роз нен нем.

Бэ жа вы, крэ ма вы, ка ва вы, за ла ціс ты, аран жа вы, 
пур пу ро вы, бар до вы, ша ка лад ны, аліў ка вы, лі мон ны, 
ха кі, гар чыч ны — вось тыя ко ле ры, з які мі ў жан чын, 
як пра ві ла, аса цы ю ец ца во сень скі ма ні кюр.

Та кія ко ле ры пры ваб ныя яшчэ і тым, што вы дат на 
кам бі ну юц ца адзін з ад ным, хоць ды зайн мо жа быць і 
ма на хром ным — з ад ным «клю ча вым» ад цен нем.

Са мая па пу ляр ная тэ ма ў па зног це вым ды зай не 
во сень скай па ры — апа лае ліс це: жоў тыя, ру дыя, 
чыр ва на ва тыя, за ла ціс тыя. Асаб лі ва пры го жы мі 
атрым лі ва юц ца на ма ля ва ныя ў тэх ні цы кі тай ска га 
або аква рэль на га рос пі су, хоць і прос та на ма ля ва-
ныя ліс точ кі так са ма вы гля да юць сім па тыч на. На 
ка рот кіх па зног ці ках пры ваб на бу дуць гля дзец ца 
адзін ці два ліс точ кі. Так са ма мо жа быць вы ка на на 
аб стракт ная пра ма лёў ка ў ка ля ро вай га ме во сень-
скіх ліс ці каў.

Во сень — гэ та тры ме ся цы, і кар цін кі з ліс ці ка-
мі пры хіль ні цам се зон ных трэн даў ад ной чы мо гуць 
прос та на да ку чыць. Ці ёсць маг чы масць на ма ля ваць 
неш та не менш яр кае і се зон нае, але не на тэ му 
ліс та па ду? У во сень скім ды зай не па зног цяў мо гуць 
пры сут ні чаць і квет кі. «Вы рошч ваць» у гэ ты час бэз 
ці лан ды шы не сур' ёз на, але ка лі вы зро бі це ма лю нак 
з аст рай аль бо вяр гі няй, тра пі це ў са мую кроп ку. На-
ту раль на на не вя лі кіх кіп ці ках мо жа быць ад на або 
дзве не скла да ныя квет кі, а на па зног цях д аў жэйшых 
мож на «вы га да ваць» шы коў ныя бу ке ты.

Вы лі чы це, што квет кі на па зног цях — гэ та ба-
наль на і ста ра мод на? Та ды да ва шых па слуг ін шыя 
сю жэ ты. Во сень, як вя до ма, се зон ба гац ця, так што 
на цюр мор ты з са да ві ной і ага род ні най так са ма па ды-
дуць. Вя до ма, та кія ма ты вы больш па су юць ма ла дым 
дзяў ча там, чым да мам. Што ты чыц ца жан чын, то 
яны мо гуць це шыц ца во сень скім на стро ем, спа лу-
ча ю чы кла січ ныя пры ёмы афарм лен ня па зног цяў 
і не звы чай ныя ко ле ры. На прык лад, мож на зра біць 
кла січ ны фран цуз скі ма ні кюр, кам бі ну ю чы чор ны 
лак з за ла ціс тым, аран жа вы з ка рыч не вым. Усё ў 
ва шых ру ках.

На та ша КА РА ЛЁ ВА. 


