
Ад но з двух: або Ён — ня пра вiль ны 
муж, або я — ня пра вiль ная жон ка. Ве даю 
Яго больш чым па ло ву свай го жыц ця, а 
дзе ў Яго кноп ка — да гэ туль не вы свет-
лi ла. А жа но чыя ча со пi сы, мiж iн шым, 
сцвяр джа юць, што по шу ка мi гэ тай кноп-
кi, сла ву тай сва ёй пры вiд най на яў нас цю 
i ня ўлоў най iс нас цю, не зай ма юц ца хi ба 
што клi нiч ныя iды ёт кi. Ад но з двух: або 
яе ня ма, або я не там шу ка ла.

«Як зра бiць яго руч ным» — пад та кiм 
за га лоў кам быць не мо жа каб не ха ваў ся 
ад каз. «Та ды яго мож на бу дзе пры кла-
даць да ра ны» — за та кi мi рад ка мi, яс ная 
спра ва, неш та аба вяз ко ва ха ва ец ца. Iнакш ка жу чы, ёсць яна ўсё 
ж, тая кноп ка, мо жа, на ват i не ад на.

Бу дзем шу каць...
Сi лы ня бес ныя! Лепш бы зу сiм не чы та ла. Даў но, аказ ва-

ец ца, вя до ма, коль кi дак лад на кно пак маг ло б быць на пуль це 
кi ра ван ня муж чы нам, ка лi б гэ ты пульт рап там па чаў iс на ваць. 
Со рак дзе вяць! Ме на вi та та кая коль касць ва ры ян таў стра тэ гii i 
так ты кi ў да чы нен нi да муж чын за фiк са ва на са мы мi здоль ны-
мi ад эп та мi жа но чай ло гi кi. Дзе я бы ла, ка лi гэ та ад бы ва ла ся? 
Як маг ла та кое пра пус цiць? «Вi даць, ма дэль iн ду цы бель на га 
апе ро на як раз у той дзень вы ву ча ла», — ду маю здзек лi ва. «Фор-
му лу цыклапентанпергiдрафенантрэну трэ нi ра ва ла ся пi саць», — 
усмi ха ю ся зла рад на. «За сы на ла ў аб дым ку са Шмi там i Тэў сам у 
сi няй вок лад цы», — са ма ся бе да бi ваю. Ад ры ва ю ся ад ча со пi са, 
каб па лi чыць, коль кi кно пак змя шчае пульт, з да па мо гай яко га 
мой муж кi руе тэ ле вi за рам. Амаль столь кi ж! Што ра бiць мне з 
гэ тай iн фар ма цы яй?..

«Ты та кi моц ны, ты ўсё мо жаш». Гу чыць як быц цам перс пек-
тыў на, але та кая кноп ка дак лад на не ад Яго пуль та. У тым сэн-
се, што Ён, ка лi та кое чуе, ад каз вае пы тан нем: «А на вош та?» 
Праг ма тык.

«Дык вось ты якi» ў сэн се «Ды як ты мо жаш?» i «Я ад ця бе 
та ко га не ча ка ла!» — вы клi кае збой пра гра мы. «А што я зра бiў 
не так?» — чы та ец ца на Яго ма нi то ры. I я зу сiм не ўпэў не на, 
што кож ная жан чы на мо жа на та кое ры та рыч нае пы тан не даць 
прос ты ад каз. А па тра бу ец ца ме на вi та прос ты — бо, як зноў-та кi 
пi шуць ча со пi сы, на мё ка мi муж чын скi ро зум не пра няць.

Што зра бiць, ка лi на «Што ра бiць?» ня ма ад ка зу? Ка лi па-
спра ба ва ла па на цiс каць на кноп кi, функ цый якiх не ве да еш? 
Вы ка наць пе ра за груз ку сiс тэ мы — са мае, ба дай, прос тае. 
Па мен шай ме ры, знач на пра сцей, чым рых та ваць но вае пра-
грам нае за бес пя чэн не i шу каць пад яго све жы iн тэр фейс. За-
ста ец ца толь кi вы зна чыц ца з тым, ка го пе ра за гру жаць. Яго? 
Цi пра сцей i на дзей ней — ся бе?

Псi хо ла гi ка жуць, што жан чы не на шмат ляг чэй атры маць ад 
муж чы ны жа да нае ў тыя мо ман ты, ка лi ён пе ра стае ду маць. 
А ду маць ён пе ра стае та ды, ка лi па чы нае мац ней ад чу ваць. На 
пер шы по гляд, гэ та аў та ма тыч на азна чае, што на ша за да ча — 
ства рыць та кi эма цы я наль ны фон, на якiм дзейс ны мi зро бяц ца 
лю быя ма нi пу ля цыi. Але гэ та — на пер шы по гляд. Ха ця б та му, 
што ма нi пу ля цыi — не толь кi жа но чая «фiш ка».

А ўво гу ле, муж чы на на пуль це кi ра ван ня — гэ та не кру та. По-
пыт на та кiх ка лi iс нуе, то на гад вае по пыт на праль ную дош ку: 
уба чыць — цi ка ва, па ка рыс тац ца — пры коль на, але на вош та 
яна ра ман тыч ным ве ча рам пад стра ка тан не ко нi каў? Цi вар та 
ча каць ад яе не ча га цал кам не прад ка заль на га? Цi ўсё, на што 
яна спат рэ бiц ца, аб ме жа ва на сцэ на ры ем чар го вай «мыль най 
опе ры», на пi са ным улас най ру кой?

...Ус пом нi ла ся на ша апош няя па езд ка ў вёс ку. На буль бу. 
Паў дня ў по лi ў по зе пы таль нi ка: ды ка лi ўжо ка нец гэ тых гра-
дак?. I я, даль бог, не ду ма ла, што Яму прый дзе ў га ла ву пас ля 
абе ду. Тэ о рыя iма вер нас цяў ад па чы вае! Пас ля абе ду мы... пай-
шлi ў гры бы. «Гэ та за мест та го, каб ад па чыць», — бур ка та ла я. 
«Гэ та яў на за неш та помс та», — пе ра бi ра ла ў га ла ве апош нiя 
агрэ хi. А пас ля зра зу ме ла: «Уз на га ро да!». На пэў на, за стра тэ-
гiю i так ты ку.

Ня даў на не дзе пра чы та ла, што са праўд ны муж чы на — гэ та той, 
у ка го ў жыц цё вых пры яры тэ тах най перш па зна ча ны ры бал ка i 
гры бы. За ста вац ца по бач з та кiм боль шую част ку свай го жыц ця i 
быць пры гэ тым шчас лi вай — вось што па-са праўд на му кру та.
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Тэ ле фа нуе Iло на, скар дзiц ца, што муж 
яшчэ ле там па абя цаў ёй фут ра, а ўжо ка-
нец ве рас ня, а ён не толь кi не ку пiў доў га-
ча ка ны па да ру нак, але на ват не ўзгад вае 
пра сваё абя цан не. Iло на вель мi па крыў-
джа на. «I ўяў ля еш, гэ та ўжо не ўпер шы-
ню, — уз ру ша на рас па вя дае ў труб ку, — 
ка лi Iгар вось так на абя цае, а по тым 
не вы кон вае!» 

«Так, не ку пiў ён та бе фут ра… Ну i што 
з та го? — спра бую су па ко iць су бя сед нi-
цу. — За тое ён з та бою ажа нiў ся».

Па той бок тру бы не ча ка на ўста лёў ва-
ец ца цi шы ня. «Ты гэ та за раз пра што?» — 
пе ра пыт вае зна ё мая, але на гэ ты раз яе 
крыў да скi ра ва на ў мой бок.

«Ды я ж не пра тое, што ты не пры го-
жая цi дрэн ная гас па ды ня, — па чы наю 
апраўд вац ца ў ад каз. — Ты — вель мi 
пры го жая жан чы на i гас па ды ня та кая, 
якiх па шу каць! Але за ўваж, коль кi на во-
кал не менш пры го жых i гас па дар лi вых 
ка бет, але пры гэ тым адзi но кiх. I муж чын, 
зда ец ца, шмат. А вось шчас ця ня ма!».

I да лей — доў га i ма руд на пе ра кон-
ваю зна ё мую ў тым, як ёй па шан ца ва ла 
ў жыц цi. Яе муж Iгар — спа кой ны, пра-
ца вi ты, не ўжы вае ал ка го лю, не ку рыць, 
дзя цей i яе лю бiць, гро шы (i не ма лень-
кiя!) у сям'ю пры но сiць. А на пры кан цы 
пры вод жу, на мой по гляд, жа лез ны 
агру мент, пра па ну ю чы жан чы не ўя вiць, 

што Iгар рап там возь ме ды i знiк не з яе 
жыц ця. «Як гэ та, — пе ра пыт вае Iло на, — 
возь ме ды знiк не?» 

«А вось так, — спра бую раз вiць «сi-
ту а цыю». — На прык лад, су стрэ не iн-
шую, менш па тра ба валь ную жан чы ну, 
за ка ха ец ца ў яе i ска суе з та бой шлюб. 
Цi з iм што-не будзь зда рыц ца: тра пiць 
у ава рыю, цяж ка за хва рэе… Вунь коль кi 
пры кла даў, ка лi жан чы ны па роз ных пры-
чы нах за ста ва лi ся ад ны цi з дзець мi. Уя вi, 
што пры гэ тым ад чу ва лi… Уя вi ла?» 

У труб цы ўста ля ва ла ся ня звык лая 
для на шых гу та рак цi шы ня. За тым Iло-
на ўздых ну ла: «Уя вi ла. Не ве даю, як бы 
я жы ла без Iга ра. Ка лi б рап тоў на яго ў 
ма iм жыц цi не ста ла. I праў да: на вош та 
мне тое фут ра?.. Мо жа, у яго там праб-
ле мы з пла ця жа мi, якiя ўжо тут гро шы 
на па да ру нак, а тут яшчэ я са сва i мi на-
дзьму ты мi вус на мi…» 

Але не ўсiх жан чын так лёг ка пе ра ка-
наць у тым, што яны па мы ля юц ца, ка лi 
ча ка юць ад ка ха на га тое, што ён не мо жа 
цi не хо ча (i на гэ та, да рэ чы, так са ма мае 
пра ва!) даць.

Вi та лi на па зна ё мi ла ся з Цi ма фе ем ка-
лi ёй бы ло 16, а яму — 18 га доў. Па мiж iмi 
ад ра зу ўзнiк ла моц нае i па лы мя нае па-
чуц цё, якое га рыць (але ўжо роў ным 
по лы мем)… амаль 20 га доў. Вi та лi ну ў 
абран нi ку за да валь няе ўсё — стаў лен не 

да яе, дзя цей, по гля ды на мес ца жан-
чы ны i муж чы ны ў сям'i, раз мер ка ван не 
аба вяз каў, бюд жэ ту. А за сму чае толь кi 
ад но — па ра ўсе гэ тыя га ды жы ве ў гра-
ма дзян скiм шлю бе.

Спа чат ку яны прос та вы ра шы лi па-
жыць ра зам, каб вы пра ба ваць свае па-
чуц цi. По тым прый шлi да вы сно вы, што iм 
доб ра i так: маў ляў, афi цый ная рэ гiст ра-
цыя шлю бу яшчэ нi ко га не ўтры ма ла ад 
яго ска са ван ня. А по тым… у Вi та лi ны ўсе 
зна ё мыя па ча лi цi ка вiц ца, ка лi ж зда рыц-
ца тая са мая шчас лi вая па дзея?.. Бо вель-
мi ж ха це ла ся сва я кам i сяб рам па гу ляць 
на вя сел лi гэ тай пры го жай па ры! I Вi та лi на 

па ча ла, як той ка заў, кам плек са ваць.
Спа чат ку яна моўч кi спа дзя ва ла ся, 

што Цi ма фей сам усё зра зу мее i пра-
па нуе афi цый на афор мiць шлюб, по тым 
па ча ла яго па цi ху па-жа ноц ку пад штур-
хоў ваць да гэ та га кро ку. Але не да па-
маг ло. I та ды яна вы ра шы ла… на ра дзiць 
ка ха на му дзi ця.

Да чуш ку муж чы на за пi саў на сваё 
проз вi шча, але з Вi та лi най так i не ажа-
нiў ся. Рас тлу ма чыў сваё ра шэн не тым, 

што ў дзi цят кi i так 
ёсць баць ка, а ў яе, 
у Вi та лi ны, муж. Яна 
не ка то ры час ха дзi ла 
як у ва ду апу шча ная, 
на ват па ча ла су мня-
вац ца ў шчы рас цi 
па чуц цяў ка ха на га. 
А по тым зноў акры-
я ла, бо… зноў за ця-
жа ра ла. Але i пас ля 
на ра джэн ня сы на ка-
ха ны не па спя шаў ся 
за пра сiць яе ў ЗАГС. 
I ўво гу ле не ра зу меў, 
ча му Вi та лi на ўвесь 
час на яго злу ец ца… 

I, на рэш це, яна… не тое, каб да ра ва ла 
яму (у ду шы жан чы ны вi да воч на за ста-
ла ся крыў да на гра ма дзян ска га му жа), 

але, ма быць, змi ры ла ся. Ды i ку ды па-
дзе неш ся з дву ма дзець мi?

Аб ста вi ны, з якi мi су тык ну лi ся Iло на i 
Вi та лi на, хоць i роз ныя, але ж у пэў ным 
сэн се ты по выя для мно гiх жан чын. Вель-
мi час та прад стаў нi цы пры го жай па ло вы 
ўскла да юць на ка ха ных спа дзя ван нi i ча-
кан нi, пра якiя муж чы ны на ват не зда-
гад ва юц ца. А ка лi i ра зу ме юць, што ад iх 
ча кае спа да рож нi ца, то не заў сё ды iмк-
нуц ца гэ та вы кон ваць. I зу сiм не та му, 
што на шы «па ла вiн кi» муж чын ска га по-
лу — дрэн ныя, са пса ва ныя цi бяз душ ныя 
асо бы. Прос та, ка лi па чы на юц ца ад но-
сi ны, мы ў дум ках ужо ма лю ем «план» 
та го, як парт нёр па вi нен ся бе па во дзiць, 
што ён мо жа цi не мо жа ра бiць, як яму 
не аб ход на рэ ага ваць на пэў ныя аб ста-
вi ны… Нам зда ец ца, што муж чы на хо-
ча та го ж, што i мы. Але ка ха ны мо жа 
не толь кi не ха цець ча гось цi з та го, што 
мы для яго ўжо пры ду ма лi, але на ват 
мець на конт гэ та га про цi лег лыя по гля ды. 
Тым ча сам жан чы на, ка лi парт нёр не па-
во дзiць ся бе так, як яна ча кае, па чы нае 
зла вац ца i рас ча роў вац ца ў ка ха ным. 
Ня спраў джа ныя спа дзя ван нi пе ра тва-
ра юц ца ў крыў ды i прэ тэн зii, якiя час та 
«вы лi ва юц ца» ў бяс кон цае вы свят лен не 
ад но сiн.

Але спра ва ў тым, што ка ха ны ча ла век 
нам нi чым не аба вя за ны, сцвяр джа юць 
псi хо ла гi, у тым лi ку i ад па вя даць на шым 
ча кан ням. На шы спа дзя ван нi — гэ та вы-
ключ на на шы праб ле мы. Iн шы ча ла век 
не па вi нен ад па вя даць та му воб ра зу, якi 
мы для яго ства ры лi. Час та мы ба чым тое, 
што хо чам, а не тое, што ёсць на са мой 
спра ве. Та му ў на шых рас ча ра ван нях вi-
на ва ты не ка ха ныя, а мы са мi. Ка лi б жан-
чы на не бу да ва ла вiр ту аль ную рэ аль насць, 
то i не прый шло ся б у ёй рас ча роў вац ца.

Алена КАВАЛЁВА.

Я ХА ЧУ,
КАБ ЁН ХА ЦЕЎ!
Як па збег нуць рас ча ра ван ня?

Пад час сва ёй ця жар нас цi я пе ра чы та ла 
столь кi раз на стай най лi та ра ту ры на конт вы ха-
ван ня дзя цей, што, на пэў на, маг ла б на пi саць 
не бла гую ды сер та цыю. Праў да, не столь кi пра 
дзя цей, коль кi пра да рос лых, якiя не ад ну сот-
ню га доў шу ка юць унi вер саль ны ме тад, як 
зра бiць ляг чэй шым сваё жыц цё по бач з са-
мы мi па тра ба валь ны мi iс то та мi ў све це. Пры-
блiз на кож ныя 40—50 га доў шы ро кае рас паў-
сюдж ван не на бы ва юць но выя «вы ха ваў чыя» 
тэ о рыi, аб вя шча ю чы са ста рэ лым увесь па пя-
рэд нi баць коў ска-пе да га гiч ны во пыт. Ды што 
там са ста рэ лым — бы вае, што i вар вар скiм! 
А дзе цi нi чо га са бе, рас туць. I з ця гам ча су за-
вод зяць но вых дзя цей, каб са све жы мi сi ла мi 
шу каць но вае ра шэн не гэ тай спрад веч най 
за да чы.

З уся го пра чы та на га я зра бi ла ад ну, ба дай 
што га лоў ную вы сно ву: бяс спрэч на га ме та-
ду вы ха ван ня не iс нуе. Кож ны (i, най перш, 
кож ная) мае тут пры род нае пра ва вы бi раць i 
вы на хо дзiць усё, што за ўгод на. На са мрэч 
не маў ля — iс то та вель мi моц ная, i фi зiч на, 
i псi хiч на. Нi я кiя пе да га гiч ныя экс пе ры мен-
ты не пе ра шко дзяць яму на ву чыц ца ха дзiць, 
раз маў ляць i вы дум ляць. А якi ча ла век з яго 
вы рас це — гэ та ўжо на баць коў гля дзець трэ-
ба. Зга даць ха ця б Джо на Уот са на, па за па-
ве тах яко га ня ма ла на ва спе ча ных ма цi да гэ-

туль апа са юц ца лiш нi раз узяць ма ло га на ру кi 
(на ват у iн тэр нэ це па ра ды, «як не пры ву чыць 
дзi ця да рук» са пер нi ча юць па коль кас цi з iн-
струк цы я мi, «як пры ву чыць да рук» па пу гай-
чы ка цi ха мя ка). Ме на вi та ў ад рас Уот са на 
су час ныя дзi ця чыя псi хо ла гi шпур ля юць вiр-
ту аль ныя гнi лыя яб лы кi ў най боль шай коль-
кас цi, а ў якас цi апош ня га ар гу мен та су праць 
яго тэ о рыi згад ва юць тра гiч ны лёс улас ных 
дзя цей гэ та га сум на зна ка мi та га да след чы ка 
ча ла ве чай псi ха ло гii. Тым не менш, не ад но 
па ка лен не да стой ных лю дзей на гэ тай пла не-
це вы рас ла без цес ных баць коў скiх аб дым каў. 
А што да дзя цей Уот са на — дык iх баць ка сам 
быў да лё ка не леп шым май страм бу да ваць 
сваё жыц цё. Та ем ныя баць коў скiя за га ны i 
комп лек сы дзе цi i вы явi лi…

Сло вам, «па кiнь це дзя цей у спа коi, вы хоў-
вай це лепш ся бе». Уз бро е ная гэ тай анг лiй-
скай пры маўк ай (у ма iм воль ным пе ра кла дзе), 
я ўзя ла на ру кi свай го сы на ўпер шы ню. I не-
ўза ба ве за ўва жы ла, што аб са лют на не вы но-
шу дзi ця ча га пла чу. Сы ну вар та бы ло толь кi 
змор шчыць но сiк, як я вы хоп лi ва ла яго з ка-
лыс кi, не зва жа ю чы на кпi ны су се дак па рад-
до маў скай па ла це. По тым нер во ва пад хоп лi-
ва ла ся з лож ка ўна чы, спра бу ю чы вы зна чыць 
на пе рад, цi не збi ра ец ца ён учы нiць гвалт… 
Хут ка гэ та вы ма та ла мя не да та кой сту пе нi, 

што я вы цяг ну ла ма ло га з ка лыс кi апош нi раз i 
па кла ла по бач з са бою, яшчэ не ўсве дам ля ю-
чы, што зра бi ла пер шы крок да та ко га мод на га 
сён ня «на ту раль на га баць коў ства»… На ступ-
ныя кро кi ў тым жа кi рун ку бы лi здзейс не ны 
мiж воль на га. Куп ле ныя за га дзя ка ляс ка, ка-
лыс ка, сос кi i дзi ця чыя бу тэ леч кi так i не спат-
рэ бi лi ся. На по шу кi ня нi i свае ко лiш нiя стра хi 
ад стаць ад iмк лi ва га цяг нi ка су час на га жыц ця 
я так са ма за бы ла ся вель мi хут ка. I на рэш це 
зра зу ме ла сяб роў ку, якая ад мо вi ла ся ад цi-
ка вай пра цы з перс пек тыў най кар' е рай аж да 
та го ча су, па куль яе дач ка не пай шла ў шко лу. 
Ця пер i я ўсвя до мi ла: дзе цi вы рас та юць знач-
на хут чэй, чым змя ня ец ца гэ тае «iмк лi вае» 
жыц цё. Якое, мiж iн шым, са мо вы зна чыць, 
ку ды i з якой хут ка сцю та бе ру хац ца.

…Дзi ця ча га ар та пе да ў на шай па лi клi нi-
цы ча ка лi як за ез джую «зор ку». Да ты вi зi ту 
рэд ка га спе цы я лiс та бяс кон ца пе ра но сi лi ся, 
а та ло ны на пры ём да яго мед сёст ры вы да-
ва лi з та кiм вы гля дам, быц цам гэ та не та ло-
ны, а квiт кi на здзяйс нен не са мых за па вет ных 
мар. I гэ та зра зу ме ла: ар та пе даў у дзi ця чых 
па лi клi нi ках паў сюд на не ха пае… Сам пры ём 
атры маў ся не гор шым за эст рад ны iлю зi ён: 
за ней кую хвi лi ну ар та пед па спя ваў пры няць 
ад на ча со ва ад ра зу тра iх ма лень кiх па цы ен таў 
(а як iнакш, ка лi ён адзiн, а нас — на ўвесь 

даў жэз ны ка лi дор?). Ледзь гля нуў шы на маё 
дзi ця, ён вы нес свой пры суд: «Дыс пла зiя су-
ста ваў». I па ра iў за су нуць ма ло га ў бес ча ла-
веч ную гру бую кан струк цыю на на ступ ныя два 
ме ся цы. Па ра iц ца на гэ ты конт мне нi з кiм 
больш не ўда ло ся: ар та пе ды ўсiх (!) мiн скiх ка-
мер цый ных клi нiк, як зга ва рыў шы ся, сыш лi ў 
жнiў нi ў свой за кон ны ад па чы нак. I та ды я зга-
да ла пра слiнг (тка не вае пры ста са ван не для 
пе ра но су дзi ця цi. — Аўт.), якi ку пi ла не як пад 
уплы вам на строю, але ка рыс тац ца iм усур' ёз 
не збi ра ла ся…

Каб я толь кi ве да ла, што ў да да так да слiн-
га атры маю столь кi пры ем ных бо ну саў! Ця-
пер зноў, як i ра ней, я маг ла бе гаць на свае 
ўлю бё ныя вер нi са жы. Не звяр та ю чы ся нi да 
ка го па да па мо гу, прос та на мет ро вы праў-
ля ла ся гу ляць у лес цi да рэч кi. Мы ста лi з 
за да валь нен нем пры маць гас цей, не апа са-
ючы ся за крох кую псi хi ку ма ле чы. А ка лi сы ну 
бы ло тры ме ся цы, вы пра вi лi ся ў яго пер шае 
за меж нае па да рож жа. I на ват сха дзi лi ра зам 
з iм на джа за вы кан цэрт.

Зрэш ты, джаз у нас да гэ туль — асоб ная 
гiс то рыя. Пры хiль насць сы на да му зыч ных iм-
пра вi за цый вы явi ла ся вы пад ко ва. У пер шыя ж 
днi пас ля на ра джэн ня ён па чаў дэ ман стра ваць 
зайз дрос ную ак тыў насць i амаль не жа даў 
спаць, як боль шасць дзя цей у яго ўзрос це 

(у гэ тым мес цы я ма гу ска заць «вя лi кi дзя куй» 
Сiр сам, па пу ляр ным аме ры кан скiм пе ды ят-
рам, кнiж кi якiх на мiн скiх кнiж ных раз ва лах 
не за леж ва юц ца. Ме на вi та яны на ву чы лi мя не 
лi чыць сы на не «праб лем ным», а хлоп чы кам 
«з па вы ша ны мi па тра ба ван ня мi», якi абя цае 
стаць вель мi цi ка вым ча ла ве кам. Да лi бог, ён 
та кiм i рас це). Мы бы лi зна ё мы ўжо тыд нi два, 
i мне зда ва ла ся, што я па чы наю ра зу мець, 
ка лi i што яму трэ ба. Але вы да ла ся ноч, ка лi 
сын зноў па чаў па да вац ца мне ства рэн нем 

з iн шай пла не ты… Каб хоць не як су па ко iц ца 
са мой, я ўклю чы ла за пiс ад на го з улю бё ных 
джа за вых вы ка наў цаў, на кан цэр ты якiх муж 
так час та за пра шаў мя не пад час ця жар нас цi. I 
вось цуд — маё дзi ця iм гнен на змоў кла i праз 
па ру хвi лiн спа кой на за сну ла… Яшчэ праз 
коль кi дзён я пе ра ка на ла ся ў тым, што най леп-
шую нянь ку, чым грамп лас цiн ка з джа за вы мi 
кам па зi цы я мi, я на ўрад цi здо ле ла б знай сцi.

Ма ры на БЕ РА ЗЕН СКАЯ
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ТЭ О РЫЯ АД НОС НАС ЦI

— Пi кап — ад на з тэх на ло гiй ма нi пу ля ван ня. Гэ-
та ўздзе ян не на во лю iн ша га ча ла ве ка. Зра зу ме ла, 
без яго зго ды i ў аб ход свя до мас цi. Як след — зна-
ём ства дзе ля сек су аль на га кан так ту. Та му ўсур' ёз 
ус пры маць пi ка пе ра не бяс печ на: ён мо жа на нес цi 
ча ла ве ку-ах вя ры вель мi моц ную псi ха ла гiч ную траў-
му. Пры чым бо лю ў гэ тым вы пад ку не па збег нуць, бо 
муж чы на ўздзей нi чае на тон кiя стру ны ду шы жан-
чы ны. Упэў не на, што з пi ка пу нi чо га, акра мя пад-
ма ну, вы рас цi не мо жа. Нi пра якое ка хан не ў гэ тым 
вы пад ку раз мо вы не iдзе. У пi ка пе ў пер шую чар гу 
зна чэн не ма юць мэ ты, дзе ля якіх пi ка пер уста лёў-
вае кан такт, зна ё мiц ца. Ён не ба чыць пе рад са бой 
рэ аль на га ча ла ве ка, а толь кi аб' ект, ах вя ру. Для 
пi ка пе ра важ на ад но: цi здо лее ён да сяг нуць сва ёй 
мэ ты i як хут ка.

З iн ша га бо ку, не аб ход на ад роз нi ваць муж чын-
скi i жа но чы пi кап. За раз iс нуе шмат кур саў для 
прад стаў нiц пры го жай па ло вы, на якiх яны ву чац ца, 
як зна ё мiц ца з муж чы на м так, каб ён не зра зу меў, 
што iнi цы я ты ва сы хо дзi ла ад жан чы ны. I, без умоў на, 
сла бую па ло ву ву чаць утрым лi ваць муж чы ну. Муж-
чын скi пi кап ад роз нi ва ец ца ад жа но ча га бяз лi тас-
нас цю i пра ма лi ней нас цю — усё ро бiц ца вы ключ на 
дзе ля сек су. Не ка то рыя «май стры» муж чын ска га 
пi ка пу на столь кi ўдас ка наль ва юць свае ўмен нi, што з 
пос пе хам ава лод ва юць не толь кi це лам, але i ду шой 
жан чы ны. А та кая пе ра мо га яшчэ больш са лод кая.

Ад роз нiць пi ка пе ра ад iн шых муж чын i прос та, i 
скла да на ад на ча со ва. З ад на го бо ку, пi ка пе ры нi чым 
асаб лi вым не вы лу ча юц ца, з дру го га бо ку — пi ка пер 
вы ву чае сваю ах вя ру, вы вед вае ма раль ныя каш тоў-
нас цi i по гля ды ча ла ве ка, а по тым пад страй ва ец ца 
да яго i раз маў ляе на ад ной з iм мо ве. Пры чым тэх-
на ло гii пад строй кi ад пра ца ва ны ў дэ та лях.

Ка лi жан чы не вель мi хо чац ца ве рыць у ка хан не 
з пер ша га по гля ду, ка лi яна ўпэў не на, што мож на 
ажа нiц ца на дру гi дзень зна ём ства i што на све це iс-
ну юць прын цы на бе лых ко нях, то ў та кой прад стаў-
нi цы пры го жай па ло вы вель мi шмат шан цаў стаць 
ах вя рай пi ка пе ра.

Та му да лю бо га но ва га зна ём ства з муж чы нам 
трэ ба ста вiц ца асця рож на! Ка лi вы цэ лы дзень гу та-
ры лi з iм па тэ ле фо не, аб мень ва лi ся СМС-па ве дам-
лен ня мi, на заўт ра ён знiк i не з'яў ляў ся не каль кi дзён 
(аль бо тыд няў), а по тым рап тоў на па тэ лэ фа на ваў 

(прый шоў) i па чаў вам рас каз ваць пра сваю цяж кую 
хва ро бу, пра ня шчас це з блiз кi мi цi аў та ка та стро фу 
ў мес цы, дзе тэ ле фон ная су вязь не да ступ ная, — сме-
ла га ва ры це та ко му ка ва ле ру: «Да па ба чэн ня!». Вас 
спра бу юць пад са дзiць «на кру чок». Цi iн шы прык лад. 
Усё так ра ман тыч на-ра ман тыч на, а по тым — раз! — i 
вас нi бы ака цi лi ха лод най ва дой. Гэ та так са ма га во-
рыць аб не адэ кват ных па во дзi нах муж чы ны. У та кiм 
вы пад ку шу кай це ў яго «ад да ных» ва чах не ка хан не, 
а гуль ню. Ка лi ж яму ўжо ўда ло ся да сяг нуць сва ёй 
мэ ты i секс ад быў ся, то, хут чэй за ўсё, муж чы на 
знiк не на заў сё ды. Ка лi толь кi ён не гу ляе ў та та лi за-
тар на ўтры ман нi вас на тры ра зы.

З ця гам ча су, да рэ чы, у пi ка пе ра з'яў ля ец ца ха-
рак тэр ны по гляд — гэ та кi валь яж на-мас ля нiс ты вы-
раз ва чэй з-пад злёг ку апу шча ных па ве каў. Але гэ та 
не ме на вi та на вас ён так гля дзiць, а на огул на ўсiх 
су стрэч ных жан чын. Ка лi быць уваж лi вай, то мож-
на за ўва жыць роз нi цу па мiж шчы рай за цi каў ле нас-
цю муж чы ны i пi ка пер скай спро бай вас спа ку сiць. 
Са праўд ная за цi каў ле насць не шмат слоў ная, а вось 
пi ка пер ская спро ба спа ку сiць — су пра ва джа ец ца 
роз ны мi «пры го жас ця мi» ў мо ве. Звы чай ны муж чы-
на рэд ка ўмее так пры го жа i цвя цiс та раз маў ляць, 
ка лi ён толь кi не дру гi Мак сiм Баг да но вiч цi Сяр гей 
Ясе нiн.

Уя вiм i яшчэ ад ну сi ту а цыю. Вы пра га ва ры лi з 
ча ла ве кам уся го не каль кi га дзiн, а ў вас та кое ад чу-
ван не, што ве да е це яго ўсё жыц цё. Не спя шай це ся 
ра бiць вы сно вы пра «род нас ную ду шу». Гэ та так са ма 
мо жа быць толь кi пад ма нам! Уз га дай це, што муж чы-
на вам рас каз ваў, што вы пра яго да ве да лi ся — цi 
не па доб нае яго жыц цё як дзве кроп лi ва ды на ва-
ша? Пра ана лi зуй це яго до ты кi да ва ша га це ла: як 
час та яны паў та ра лi ся. Маг чы ма, вам та кiм чы нам 
ста вi лi «яка ры». А мо жа, у вас аба iх ужо з'я вi ла ся 
ней кая лю бi мая пес ня цi вы раз за вель мi не пра цяг-
лы час зна ём ства? А гэ та ўжо сiг нал аб тым, што 
ва мi кi ру юць.

Ка лi вы ўсё ж «за па лi» на дон жу а на, вый сце ад-
но — усё рап тоў на спы нiць без тлу ма чэн няў i вы-
свят лен ня ад но сiн. Па вер це, усе ва шы сла быя ба кi 
ўжо даў но ўваж лi ва вы ву ча ны пi ка пе рам, та му ка лi 
вы не пра явi це цвёр дас цi i ра шу час цi ў раз вi тан нi 
з iм, — зла ма е це ся i ста не це яго ах вя рай.

�

— Вось, на прык лад, ка лі яна 
на бі вае са бе ца ну, то не аб ход на 
па во дзіць ся бе так, каб у яе па ме-
не ла ўпэў не нас ці ў сва ёй жа но чай 
пры ваб нас ці — гэ та зна чыць жан-
чы не трэ ба зра біць вель мі ба лю ча. 
Яна па му ча ец ца і ста не больш ла-
год най. А яшчэ мож на на мяк нуць, 
што ў яе, на прык лад, не вель мі 
да гле джа ныя ва ла сы, не пры го жая 
фі гу ра ці таў ста ва тыя но гі: маў ляў, 
і ні я кая ты не пры га жу ня. Ці, на-
ад ва рот, трэ ба спа чат ку здзі віць 
яе пры знан нем у ка хан ні, а по тым 
знік нуць на ней кі час: не тэ ле фа-
на ваць, а ка лі рап тоў на вы пад ко ва 
су стрэ неш ся, дэ ман стра тыў на абы-
сці бо кам. Яна аба вяз ко ва за ці ка-
віц ца: «А што ж та кое ад бы ва ец ца? 
Ня ўжо так хут ка пе ра стаў ка хаць? 
Ня ўжо мяне мож на так хут ка за-
быць?» І са ма та бе «тэ ле фон аба-
рве», да ма га ю чы ся тва ёй ува гі.

— Па-мой му гэ та глуп ства, — 
ад ка заў яго су бя сед нік. — Ка лі 
ты жан чы не не па да ба еш ся, ка лі 
яна не жа дае з та бою бліз ка сці, 
то хоць тан цуй ва кол яе ра зам 
з на род ным ан самб лем, гэ та 
не да па мо жа. Нам, муж чы нам, 
толь кі зда ец ца, што мы вы бі-
ра ем жан чын, а на са мой спра-
ве — усё на ад ва рот. Гэ та яны 
нас вы бі ра юць!

Муж чы ны доў га спра ча лі ся, 
пры вод зя чы роз ныя ар гу мен ты, 
спра бу ю чы пад ма ца ваць сваю 
па зі цыю, па куль урэш це не вы-
свет лі ла ся, што пер ша му з іх, 
Мі ка лаю, 43 га ды, а ён ні ра зу 
не быў жа на ты і не меў пра цяг-
лых ста сун каў з про ці лег лым 

по лам. Так, за ка ха нас цяў шмат, 
але ні чо га сур' ёз на га.

Ка лі праз не ка то ры час рас ка-
за ла пра па чу тае сяб роў цы, яна 
зу сім не здзі ві ла ся, што «шмат во-
пыт ны» Мі ка лай не мае ні сям'і, ні 
дзя цей, ні ка ха най жан чы ны. «Ве-
да еш, мне та кіх муж чын шка да. 
Яны ўяў ля юць ся бе вель мі во пыт-
ны мі спа ку шаль ні ка мі, а на са мой 
спра ве жан чы ны шчоў ка юць іх, як 
арэ хі. Я так са ма ме ла во пыт су-
тык нен ня з та кім вось пі ка пе рам. 
Ні чо га доб ра га з гэ та га не атры ма-
ла ся. Для яго. Хло пец да на ша га 
з ім зна ём ства два га ды «ся дзеў» 
на роз ных пі ка пер скіх сай тах. І на-
ват ува хо дзіў у ней кае вір ту аль нае 
та ва рыст ва пі ка пе раў. Зра зу ме ла, 
лі чыў ся бе во пыт ным спа ку шаль-
ні кам, са праўд ным дон жу а нам. 
Але ка лі па спра ба ваў пра ве рыць 
на мне свае «су пер эфек тыў ныя 
пры ём чы кі», быў пад ня ты на смех. 
Усе яго пры дум кі раз бі ва лі ся аб 
мой сар казм. Ка лі пас ля трэ ця га 
спат кан ня ў яго так і не атры ма ла-
ся мя не спа ку сіць (а па ўяў лен нях 
хлоп ца, я па він на бы ла апы нуц ца 
ў яго аб дым ках яшчэ з пер ша га 
ра зу!), ён здзіў ле на спы таў, што 
зра біў не так. Я ад ка за ла, што 
не трэ ба па во дзіць ся бе па-іды-
ёц кі. Зра зу ме ла, больш мы не ба-
чы лі ся. Ён жы вы-зда ро вы, але з 
су пол кі пі ка пе раў вый шаў. Праў да, 
па куль не ажа ніў ся. На ват, на коль-
кі ве даю, не мае дзяў чы ны. Та му 
ўпэў не на, што ўсе гэ тыя пі ка пер-
скія «пры ём чы кі» — глуп ства».

Усе пры ём чы кі, вя до ма, 
не дзей ні ча юць. Але не ка то рыя 

да юць пэў ны эфект. Вось, на прык-
лад, як у пі ка пе раў, так і ў звы-
чай ных муж чын вель мі рас паў-
сю джа ны пры ём, ка лі муж чы на, 
каб вы клі каць да ся бе ці каў насць, 
ро біць вы гляд, што абы яка вы да 
жан чы ны, цяг не з ад па вед най 
рэ ак цы яй, кро ка мі, пры му шае яе 
ча каць. І прад стаў ні цы пры го жай 
па ло вы на гэ та «ло вяц ца».

Ха ця, з ін ша га бо ку, так ты-
ка «маў чан ня ў ад каз» да па ма-
гае муж чы нам толь кі част ко ва. 
Ма быць, заў сё ды лепш за ла тая 
ся рэ дзі на. Муж чы на, які «па ка-
заль на» не рэ агуе на жан чы ну, 
раз драж няе яе ў та кой жа сту пе-
ні, што і той, які за ёю «бе гае», 
за до рвае квет ка мі і па да рун ка мі. 
Тлу ма чэн не, на мой по гляд, прос-
тае: ка лі з'ес ці шмат са лод ка га, 
то ўжо на ват са мыя смач ныя цу-
кер кі па да дуц ца ліш кам, але ка лі 
па ста ян на ўжы ваць у ежу прэс-
нае, то гэ та так са ма на да ку чыць. 
Так і з ад но сі на мі. На кож ныя два 
кро кі муж чы ны на су страч жан-
чы не па ві нен пры хо дзіц ца адзін 
крок у ад каз з бо ку жан чы ны. 
Та кая вось пра ве ра ная ча сам 
арыф ме ты ка. Інакш гэ та бу дзе 
гуль ня ў ад ны ва ро ты. І аба вяз-
ко ва для не ка га скон чыц ца ка-
лі не тра ге ды яй, дык не вель мі 
пры ем ны мі на ступ ства мі.

Але на КА ЗІ МІ РА ВА.
Пі кап (англ. рісk uр — па зна-

ё міц ца) — зна ём ства з мэ тай 
спа ку шэн ня; на ме ры і дзе ян ні, 
пры зна ча ныя для эфек тыў на га 
пры цяг нен ня аб' ек та су праць лег-
ла га по лу.

КА ЛІ ЗА НАД ТА СО ЛАД КА,
ТО НЕ СМАЧ НА...

На тат нік Яго жон кіНа тат нік Яго жон кі  ��

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

Бяз лi тас ны 
i пра ма лi ней ны

НА Ш КАМЕНТАРЫЙ

Лі лія АХРЭМ ЧЫК, псі хо лаг:

МНЕ не ад ной чы да во дзi ла ся 
чуць ад зна ё мых 
жан чын, што муж чы на 

не зра бiў та го, не пай шоў ту ды, 
не ку пiў тое. Зда ец ца, дро бя зi, 
а мiж iн шым — коль кi яны 
па ла ма лi лё саў! I пра цяг ва юць 
ла маць, пе ра тва ра ю чы на ват 
моц ныя па чуц цi ў по пел. I вось 
не каль кi но вых гiс то рый…

Тэх на ло гія пі ка паТэх на ло гія пі ка па  ��

Ма ту лi ныМа ту лi ны  ��
за на тоў кiза на тоў кi
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Вель мi час та прад стаў нi цы 
пры го жай па ло вы 
ўскла да юць на ка ха ных 
спа дзя ван нi i ча кан нi, 
пра якiя муж чы ны на ват 
не зда гад ва юц ца.

Ад ной чы ста ла 
свед кай та го, як адзін 
муж чы на ву чыў 
дру го га, што трэ ба 
ра біць, каб «за ча піць» 
жан чы ну і да маг чы ся 
ад яе ўза ем нас ці. 
Пер шы, ві да воч на, быў 
пі ка пе рам, і, як ён лі чыў, 
вель мі во пыт ным, та му 
«аў та ры тэт на» ра іў 
дру го му, як па во дзіць 
ся бе ў роз ных сі ту а цы ях:


