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SEX-БАЛЯСЫ

ПАЗНАЁМIЦЦА ЗА... ПЯЦЬ ХВIЛIН...

ЭХ, ТЫ, ЁЛКІ...
АЛКІН!

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)
Для чаго на «хуткiя спатканнi»
iдуць дзяўчаты? Пэўна, з тымi ж мэтамi, што i прадстаўнiкi моцнай паловы чалавецтва. Памятаеце, як у той
песнi пра фабрычных дзяўчат, якiя «с
парнями встречаются». Прынамсi, у
вачах удзельнiц я заўважыла цiкаўнасць. А яшчэ, як падалося, спадзяванне знайсцi сваё шчасце... «Иногда
из этих встреч что-то получается».
Дарэчы, «кошт надзеi» — 170 тысяч
рублёў.
...Мне выдалi бэйдж i пасадзiлi за
столiк. Каб ацэньваць новых знаёмых, прапанавалi «карту сiмпатый».
У ёй былi пайменна пазначаны адзiнаццаць хлопцаў, а насупраць — тры
калонкi: «рамантычнае спатканне»,
«сяброўскiя стасункi», «дзелавыя
стасункi». Пасля знаёмства кожнаму хлопцу (дзяўчыне) трэба было паставiць «птушачку» насупраць канкрэтнага iменi, выбраўшы характар
стасункаў з патэнцыяльным партнёрам. Потым гэтыя карты збiраюцца i
аналiзуюцца арганiзатарамi, а вынiкi
супадзенняў або несупадзенняў сiмпатый дасылаюцца на электронную
пошту кожнаму ўдзельнiку. Калi сiмпатыя аказалася ўзаемнай, то хлопцы i дзяўчаты атрымлiваюць нумары
тэлефонаў адно аднаго.
...Дзяўчаты чакалi свайго часу
«iкс» у зале для спатканняў. Хлопцы
круцiлiся перад люстэркам у холе. Як
патлумачылi арганiзатары, гэта зроблена наўмысна дзеля таго, каб падоўжыць момант хваляванняў, з аднаго
боку, i даць магчымасць дзяўчатам
падрыхтавацца як след — з другога.
Напрыклад, адна ўдзельнiца нават
пачала раiцца, як ёй лепш... сесцi,
каб у хлопцаў быў «добры агляд».
Па куль пад фар боў ва лi вус ны,
дзяўчына-фатограф падглядвала ў
шчылiнку i каментавала: «Ой, там валасаценькi ёсць! Такi харошанькi!»

Давайце дамовімся адразу: дзеці — святое. Гэта нават надалей не
абмяркоўваецца і не падлягае сумневу. Нездарма ж кажуць, што яны
— кветкі жыцця. Нешта не тое, як мне бачыцца, адбываецца не з імі, а
з іх бацькамі. «Зорнымі» бацькамі, якіх, як і «звычайных», таксама не
выбіраюць...
Не трэба нават браць да ўвагі далёкіх замежных «зорак»: за апошнія гады
многія расійскія прадстаўнікі шоу-бізнесу дзякуючы сурагатнаму мацярынству сталі бацькамі. Напрыклад, гэтага не ўтойвае папулярная ў 1990-я гады
спявачка Алёна Апіна, у якой такім чынам яшчэ ў 2001 годзе нарадзілася
дачка. Згодна з паведамленнямі сродкаў масавай інфармацыі, і ў цяпер
яшчэ «дзеючага» (тут я найперш пра спевы, пра нястрачаную вядомасць)
Валерыя Лявонцьева з'явілася дачка таксама ад сурагатнай маці — у 2010
годзе. Ну і самы вядомы бацька дваіх сурагатных дзяцей, вядома, Філіп
Кіркораў! Вядомы найперш таму, што, магчыма, больш за іншых «зорных»
бацькоў па справе і без любіць «прапіярыцца» на гэтым фоне. Можа, ён і не
хоча так рабіць, але ў выніку ўсё атрымліваецца як заўсёды: ад празмернай
дэманстрацыі яго любові да Алы-Вікторыі і Марціна вее нейкай нацягнутасцю і штучнасцю. Таму, напэўна, невыпадкова Філіп стаў аб'ектам жартаў для
Клуба вясёлых і знаходлівых. Каманда Маскоўскага дзяржаўнага
інстытута міжнародных адносін
«Парапапарам» нават прысвяціла яму цэлую песню, дзе ёсць
словы ад імя як быццам бы шматлікіх дзяцей Кіркорава: «Почему
так жесток мир?/ Почему наша
мать — отец?/ Почему наш отец
— мать?/ Почему они оба — Филипп?/ Не пойму, как отец живёт/
Почему всё не как у людей?»
...Паведамляецца, што наро джа ныя бліз ня ты — гэ та
біялагічныя дзеці 64-гадовай
Алы Пугачовай і 37-гадовага
Максіма Галкіна. Як той казаў,
свечку ніхто не трымаў. У тым
сэнсе, што сёння (дакладней,
пра гэта трэба было паклапаціцца ўчора) сучасныя тэхналогіі дазваляюць замарозіць
жаночую яйцаклетку (вы ж разумееце, чаму менавіта пра гэта гаворка), і, у прынцыпе, яно
сапраўды магло быць менавіта
так. Толькі дазволю сабе задаць пытанне... Па магчымасці, далікатна:
а навошта? Кожны, вядома, сам уладар свайго лёсу... Толькі калі б
«зорная» пара вырашыла ўсынавіць ці ўдачарыць дзіця, гэта было б
такой маральнай падтрымкай для прыёмных сем'яў, дзіцячых дамоў! Не
кажучы пра ўладкаваны лёс канкрэтных дзетак, што маглі патрапіць у
сям'ю. Пагадзіцеся, Пугачову — маці і бабулю — ніхто б ніколі не змог
папракнуць у тым, што яна не выканала свайго жаночага прызначэння.
І зараз спявачка магла проста працягваць радаваць прыхільнікаў сваёй
творчасці або са спакойным сумленнем «спачываць на лаўрах».
Выходзіць, справа ў Галкіну?.. Навіна пра нараджэнне дзяцей праз
сурагатнае мацярынства суправаджалася ў сродках масавай інфармацыі
каментарыем: маўляў, гэта — адказ яго і Пугачовай журналістам і нядобразычліўцам, якія сцвярджалі, што ў «зорнай» пары намеціўся разлад
і ўсё можа скончыцца скасаваннем шлюбу. Тыя чуткі пазней Максім у
эфіры абверг, але, пагадзіцеся, справы
Яны — людзі публічныя,
— лепш за словы... Не, ніхто не аспрэчвае, што ў яго там нешта не «страляе»...
што прызвычаіліся да
У сілу аб'ектыўных прычын (калі пара саўсеагульнай і пастаяннай
праўды пажадала мець дзяцей) усё трэба
увагі. Магчыма, ужо
было рабіць так, як і было зроблена. Але,
нават на падсвядомым
на мой погляд, не мае асаблівага значэнузроўні: калі яны вонкава ня: было гэта «выратаваннем сям'і» ці
ўзважаным рашэннем. Бо справа якраз
шчаслівыя, значыць,
у дзецях, якія, як было сказана вышэй,
напоўніцу і ва ўсім.
бацькоў не выбіраюць. Калі з Галкіным
яшчэ ўсё нічога (37 год — узрост адносна малады), як Пугачова будзе
праз некалькі гадоў тлумачыць Гары і Лізавеце (так быццам бы назвалі
нованароджаных) свой узрост?.. Колькі ён дазволіць займацца іх выхаваннем? Між тым, гэтая «міна запаволенага дзеяння» была закладзена
першапачаткова з-за істотнай розніцы ва ўзросце сужэнцаў... Дзеці, упэўнены, і належную адукацыю атрымаюць, і ў жыцці будуць уладкаваныя,
ды і талентамі, Бог дасць, пахваліцца змогуць. Толькі ці хопіць ім часу
адчуць радасці сапраўднага дзяцінства — разам з бацькамі?..
У рэшце рэшт, справа не ў канкрэтных прозвішчах вядомых людзей.
У іх ёсць слава, ёсць грошы. Нягледзячы на гэта, «зоркі», напэўна, шчаслівыя або не ў той жа самай ступені, што і мы з вамі. Толькі яны — людзі
публічныя, што прызвычаіліся да ўсеагульнай і пастаяннай увагі. Магчыма, ужо нават на падсвядомым узроўні: калі яны вонкава шчаслівыя,
значыць, напоўніцу і ва ўсім. Напэўна, адсюль ідзе гэтае следаванне
вядомаму «пасадзіць дрэва, пабудаваць дом, вырасціць дзіця»? Але
дрэў на дачным участку ўжо — цэлы сад. Кватэры, загарадныя дамы
(замкі) — куплены-пабудаваны і сабе, і нашчадкам. Што застаецца?..
Тое, што «маладых» бацькоў кінуліся віншаваць іх родныя і сябры,
— цалкам натуральна і па-чалавечы зразумела. Праўда, ведаючы норавы «вышэйшага свету» (тое, што нам дазваляюць ведаць), вельмі не
хацелася б, каб нараджэнне такім чынам дзяцей пераўтварылася для
бамонду ў такую своеасаблівую «модную тэму»...
Невясёлая размова атрымалася, згодны. Але гэта не той выпадак,
калі трэба «сцябацца». Паколькі гаворка — пра дзяцей...
Кастусь ХАЦЕЛАЎ-ЗМАГЕЛАЎ.

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

...Не ведаю, як каго, а мяне навіна пра нараджэнне ў Алы Пугачовай і Максіма Галкіна двойні ад сурагатнай маці — хлопчыка і
дзяўчынкі — шакіравала. Свой артыкул пішу літаральна па «гарачых слядах» (хаця паведамляецца, што блізняты нарадзіліся
яшчэ 18 верасня, проста пра падзею толькі зараз стала вядома),
таму ўсё яшчэ не пакідае думка, што гэта розыгрыш, нейкі недарэчны жарт... Зрэшты, здаровы сэнс падказвае, што такімі
рэчамі не жартуюць, таму навіну трэба ўспрымаць як данасць.
Трэба, але нешта, прабачце, перашкаджае...

Я загадзя падрыхтавалася весцi
«стральбу вочкамi» i «лёгенька
хiхiкаць». Але маю стратэгiю
зруйнаваў сваiм пытаннем
першы ж хлопец:
— Як вы ставiцеся да
астрафiзiкi?
Дзяўчына, якая клапацiлася, як
ёй лепш сесцi, вельмi хвалявалася
наконт знешнасцi будучых прэтэндэнтаў:
— Парадуй, скажы, што нiкога барадатага няма....
Гадзiннiк паказваў ужо 20.25 (пачатак быў прызначаны на 20 гадзiн).
«Мужчыны затрымлiваюцца», — ветлiва патлумачылi арганiзатары. Нехта з дзяўчат прапанаваў пагуляць, а
нехта — саставiць сталы i зладзiць
«дамскi клуб» з гарбаткай.
...Нарэшце наступiў доўгачаканы
момант: дзверы адчынiлiся i ў залу
зайшлi адзiнаццаць «добрых малайцоў». Я загадзя падрыхтавалася весцi «стральбу вочкамi» i «лёгенька хiхiкаць». Але маю стратэгiю зруйнаваў
сваiм пытаннем першы ж хлопец:
— Як вы ставiцеся да астрафiзiкi?
Наступныя пяць хвiлiн я слухала
аповед пра калапс i ўнутрыядзерныя
працэсы... У гэты час у галаву прыйшла думка пра тое, што не адна я
прыйшла сюды НЕ з мэтай пазнаёмiцца...
Далей усё пайшло даволi лёгка
i весела. Прыемна было назiраць,
як па чарзе падсаджваюцца ўсё новыя i новыя хлопцы. З кiмсьцi было
сум на, а з не кiм мож на бы ло так
забалбатацца, што нават не пачуць
званочка, якi азначаў, што хлопцу

Фота з сайта «хуткiх спатканняў» у Мiнску.
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на ды шоў час пе рай сцi да iн шай
дзяўчыны.
...На ад ным ды хан нi прай шло
пяць спатканняў. Потым я ўжо была
салiдарная з хлопцамi, якiя, падсаджваючыся да мяне, мармыталi з
вiнаватай усмешкай: «Ой, колькi ж
яшчэ вас?» Праўда, пяцiхвiлiнныя

Пакуль падфарбоўвалi вусны,
дзяўчына-фатограф падглядвала
ў шчылiнку i каментавала:
«Ой, там валасаценькi ёсць! Такi
харошанькi!»
спатканнi аказалiся досыць карысныя, бо су раз моў цы ў боль шас цi
сваёй, траплялiся цiкавыя. У асноўным, як i казалi арганiзатары, гэта
былi «IТ-шнiкi». Але сустрэлiся i эканамiст, i дызайнер, i нават бармен.
Я даведалася, напрыклад, як гатуецца мяса па-татарску, як распрацоўваюцца камп'ютарныя гульнi i дзе
лепш адпачываць у Крыме. Асаблiва
не думаючы, я ставiла амаль усiм
«птушачку» ў калонцы «сяброўскiя
стасункi». Дарэчы, заўважыла, што
не ўсе хлопцы так легкадумна падыходзiлi да ацэньвання дзяўчат.
Перад тым, як паставiць сваю «птушачку», некаторыя задуменна глядзелi ў твар, пыхкалi, па некалькi
разоў перачытвалi назвы калонак, а
ўжо потым старанна «заносiлi» мяне
ў адну з iх.
Думаю, не ўсе яны прыйшлi на
мерапрыемства з мэтай знайсцi сабе сяброўку на ўсё жыццё. Мне падалося, што можна вылучыць тры
катэгорыi хлопцаў, якiя — кожны па
сваёй прычыне — вырашылi наведаць iмпрэзу. Перш за ўсё гэта тыя,
хто прыйшоў проста дзеля цiкавасцi,
добрага баўлення часу i асабiстага
«паказу». Прыклад з «астрафiзiкам»
не адзiны. Быў хлопец, якi вельмi хацеў падацца неадукаваным беспрацоўным маргiнальным чалавекам.
Размаўляючы на жаргоне, ён назiраў,
як я на гэта адрэагую. Толькi пасля даведалася пра яго вышэйшую
адукацыю, добрую працу i неблагi
кругагляд.
Другая катэгорыя — гэта насамрэч тыя, хто шукае сабе «палову». З
большасцю размаўляць было прыем на. Але зна хо дзi лi ся i хлоп цы,
якiя лiчылi, што дзяўчаты павiнны
гля дзець на iх як на «прын цаў».
Яны ладзiлi своеасаблiвыя праверкi таго, цi хлушу я iм. Прытым самi
пры зна ва лi ся, што прос та пра вяраюць, а пасля глядзелi на маю рэакцыю. I калi яна iм падабалася, то
задаволена ўсмiхалiся i пераходзiлi
ўжо на менш «афiцыйную» частку
размовы. У гэтых хлопцаў загадзя
былi падрыхтаваны пытаннi кшталту: «Як час та дзяўчаты iдэалiзуюць
свайго першага хлопца?», «Цi часта

ты першая знаёмiшся з хлопцамi?»,
«Якiя пытаннi ты хочаш задаць, каб
лепш мяне ведаць?». А адказы на
гэтыя пытаннi стваралi, як сказаў
адзiн з суразмоўцаў, «псiхалагiчны
партрэт».
А вось для ча го прый шла трэцяя ка тэ го рыя ўдзель нi каў, для
мяне так i засталося загадкай, бо,
акра мя «пры вi тан не», яны больш
нiчога не маглi сказаць. У адказ на
мае ветлiвыя пытаннi я атрымлiвала кiвок галавой, у лепшым выпадку — нейкае мармытанне. З адным
муж чы нам (уз рост яко га знач на
пераважаў межы пажаданага) мне
надакучыла маўчаць, таму я стала
расказваць пра дзiркi ў азонавым
слоi i як яны ўплываюць на наша
здароўе (лiтаральна напярэдаднi па
заданнi рэдакцыi была на прэс-канфе рэн цыi, пры све ча най гэ тай тэме). На здзiўленне, мой суразмоўца
загаварыў:
— Гэта немагчыма! Немагчыма,
што вы гэта ведаеце! Мне на мiнулым тыднi лiтаральна тое ж самае
расказваў мой сябра! Гэта неверагодна!
Ну што ж, прынамсi, высветлiлася,
што мой суразмоўца можа падтрымлiваць дыялог. Вядома, бываюць i
сарамлiвыя людзi. Але калi ўжо iсцi на такога кшталту спатканнi, дык
дакладна не з думкамi, што вас там
будуць забаўляць. Каб добра правесцi час, вы самi павiнны прынесцi з
сабой адпаведную атмасферу. А супрацьлеглы пол з радасцю яе з вамі
падзелiць.

...На адным дыханнi прайшло
пяць спатканняў. Потым я ўжо
была салiдарная з хлопцамi,
якiя, падсаджваючыся да мяне,
мармыталi з вiнаватай усмешкай:
«Ой, колькi ж яшчэ вас?»
...Пасля нялёгкiх адзiнаццацi спатканняў арганiзатары сабралi ва ўсiх
«карткi сiмпатый» i хутка вызначылi самых папулярных у гэты вечар
хлопца i дзяўчыну. Шчаслiўчыкаў
павiншавалi i ўручылi невялiкiя падарункi. Пасля «афiцыйнай» часткi
пераможцы селi разам за столiк i
абмянялiся нумарамi. Я паглядзела
ў залу, у якой, акрамя iх, засталiся
дапiваць свой сок адны дзяўчаты, i
ўздыхнула: «Ну хоць хтосьцi знайшоў
адно аднаго».

Праз су ткi на маю электронную
пошту прыйшла таблiца сумяшчальнасцi. З некалькiмi хлопцамi ў мяне
супалi погляды на сяброўскiя стасункi.
Праглядаючы вынiкi, я пашкадавала,
што нiдзе не пазначыла «рамантычнае спатканне». Станоўчых эмоцый,
пэўна, было б яшчэ больш...
Вiкторыя ЧАПЛЕВА.
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