
НА СТАЛЬ ГІЧ НАЕ
Я ве даю: уся му пры чы най — во-

сень. Гэ ты слот ны на строй чык — яе, 
плак сіў кі, мок рых рук спра ва.

Уво сень, між ін шым, са мной зда-
ра ец ца ўсё са мае лё са вы зна чаль нае, 
та му па кор на што год тры ваю і дождж, 
і ту ман, і сло ту: пра рвём ся!

Жур на ліст кай, як па мя таю, я ста ла 
(ці па ча ла ста на віц ца — так, ві даць, 
больш пра віль на) ме на ві та ўво сень. І ў 
поў ным сэн се ад ня ма ча го ра біць.

— Пі шаш? Ну, пі шы, пі шы, — ска-
заў Ён без ані я ка га эн ту зі яз му, ка лі 
я, па клаў шы дзя цей спаць, вы во дзі ла 
сло ва за сло вам пад гу кі стог наў і ўда-
раў Яго лю бі ма га ба е ві ка... Ча кай це, што ж гэ та та ды іш ло? 
Ага, ус пом ні ла: пад «Dіe Hard 2» доб ра пі саў ся «Трак тат пра 
ля но ту»! Чым бы хто з нас ні це шыў ся, што на зы ва ец ца... Ну 
не мог жа Ён та ды ве даць, што так вось, за ста лом на кух ні, у 
тап ках на бо сую на гу пра кла да ец ца шлях не толь кі ў ней кую 
там глян ца вую жур на ліс ты ку, але і ў прэ су ўво гу ле. Што за 
куб кам га ра ча га ма ла ка (ці што я там та ды пі ла?) з ра зы нка-
мі (аба вяз ко ва з ра зы нка мі!) на ра джа юц ца... рэ дак та ры. Што 
не як — бы вае! — са мо ўсё ўтва ра ец ца.

...Я так са ма та ды не ба чы ла скрозь па пе ру. Не ўмею гля-
дзець скрозь яе і ця пер. Але неш та пры во дзі ла ў рух маю 
пра вую ру ку, а ў ёй — руч ку. І на па пе ру кла лі ся рад кі. Пе ра-
крэс лі ва лі ся — і пі са лі ся но выя. Зноў пе ра крэс лі ва лі ся, зноў 
пі са лі ся. Ну не ве даю я, як мож на сес ці — і быц цам з ку ля мё та: 
пі саць-пі саць-пі саць, амаль без пра вак. Бо і ў но вых, ужо, зда-
ва ла ся б, больш уда лых, рад ках увесь час неш та пе ра стаў ля-
ец ца з мес ца на мес ца.

Да рэ чы, пра ку ля мёт. Дак лад ней — пра ку лі. Яны, як вя-
до ма, з та го ж ме та лу, што і ты паг раф скі шрыфт. За ўва жа на 
не мною, але мною ўзва жа на: са сло вам — асця рож на, як са 
збро яй. Уво гу ле, люб лю сэн са выя сім ва лы...

...Ці не во сен ню і яны пры дум ля лі ся — па рач ка чыр во ных 
ба го вак (ба гоў ка па-анг лій ску — «птуш ка-пан на», ladybіrd) 
— як сім вал вы дан ня для жан чын, з ад на го бо ку, а з дру го га 
— як сім вал бяс кон цас ці, гэ та га вы дан ня, а так са ма вод гу каў 
на яго, ты ра жоў... І зноў жа — пры дум ва лі ся ад ня ма ча го ра-
біць. У «Кос ма», маў ляў, ёсць мас ка кот кі — ёю, аба яль най і 
за па мі наль най, за вяр ша ец ца кож ны ар ты кул. А мы, маў ляў, не 
«Кос ма», мы кру цей! Так у ча со пі се «ЖЖ», у якім мя не пас ля 
пя ці га доў фры лан сер ства па пра сі лі пра ца ваць рэ дак та рам, 
за мест двух «Ж» на пры кан цы кож на га ар ты ку ла з'я ві лі ся ба-
гоў кі. Яны і ця пер там ста яць — шмат абя цаль ныя кры ла тыя 
шмат кроп'і. А пра ся бе я і ця пер, бы вае, чую: «Ма ці «ЖЖ»-
шных ба го вак». У ліс та па дзе «ЖЖ» спаў ня ец ца ча тыр нац цаць. 
Пе ра ход ны ўзрост!

...А ад ной чы, і так са ма ўво сень, вы ка за ла ў дум ках па-
жа дан не атры маць на дзень на ра джэн ня но вую пра цу. Як 
но вую су кен ку, бо са ста рой ужо вы рас ла. Я не ве даю, коль кі 
ча су ідзе на ад праў ку жа дан ня Ту ды і ў якія тэр мі ны яно Там 
раз гля да ец ца, але пра па но ву стаць рэ дак та рам «Ма ла до сці» 
атры ма ла праз ты дзень пас ля за кан чэн ня во се ні і за тры тыд ні 
да дня на ра джэн ня.

... І Яго, свай го му жа, я су стрэ ла так са ма ўво сень і так са-
ма ў ліс та па дзе. Амаль чвэрць ста год дзя та му, на Яго дзень 
на ра джэн ня.

— А коль кі ты хо чаш дзя цей? — спы таў Ён лі та раль на на 
пер шым спат кан ні. Смеш ны...

Ты помнишь ли ве чер нюю Немигу?
Пушистый снег спус кал ся на ресницы...
Мы слов но начинали на шу книгу —
Мы открывали пер вую страницу».
Так я за пі са ла паз ней у свой сшы так. На іў ная — ха це ла быць 

па эт кай. Та ды Ён яшчэ не ска заў мне: «Ох, на му чыш ся». А так, 
між ін шым, і зда ры ла ся. Між ін шым, бо гэ тае ін шае — спрэс 
жыц цё, шчас лі вае і ба га тае. Ба га тае, як во сень на даж джы, 
ту ма ны, сло ту і па ву цін не, на роз ныя ідэі і па дзеі. Без Яго яно 
та кім не бы ло б, гэ та дак лад на.

— Зноў ты пры бра ла ся ў май ку з джын са мі? Для га лоў рэ да 
— не са лід на, — гэ та мне ка жа Ён, мой імідж мей кер.

— Пі рог за ня сі ў рэ дак цыю — там аба вяз ко ва ацэ няць! — 
кі дае Ён жа, ка лі мае чар го выя ку лі нар ныя фан та зіі за шкаль-
ва юць.

— Ты ж сам ка заў: «Ну-ну, пі шы-пі шы», — жар тую я, ка лі 
ў гу мо ры.

— Я прос та ве даю ця бе. Ты... Ты пі шы.
А ра ней я пля ла ка рун кі. Ня дрэн ны, да рэ чы, за ня так для 

ма ці тра іх дзя цей.
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І з днём на ра джэн ня, лю бы!
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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»

Што ў люс тэр куШто ў люс тэр ку  ��

Ва шым вус нам 
па трэб на да па мо га

Вус ны ўвесь час у пра цы: мы ядзiм, га во рым, усмi ха ем ся, 
ца лу ем ся i да т.п. Плюс яны ўвесь час «на вi да во ку» — мы 
пад стаў ля ем вус ны вет ру, сон цу, даж джу i пы лу. Ме на вi та 
па гэ тых пры чы нах iх паў на вар тас ны до гляд вель мi важ ны. 
Да та го ж вы раз ныя жа но чыя вус ны вы гля да юць над звы чай 
сек су аль на i гэ тым пры цяг ва юць ува гу муж чын.

КОЖ НЫ ДЗЕНЬ
Ачы шчэн не — пер шы пункт пра гра мы до гля ду лю бой част кi 

тва ру. Вус ны трэ ба што дзён на ачы шчаць ад кас ме ты кi i ўся го та-
го, што на iх маг ло па тра пiць. Для гэ та га спат рэ бiц ца ват ны дыск 
i лю бы ачы шчаль ны сро дак (кас ме тыч нае ма лач ко, лась ён, алей 
або вад кi крэм). Пра вя дзi це па вус нах ват ным дыс кам, змо ча ным 
у срод ку. Ста рай це ся пры гэ тым вус ны моц на не рас цяг ваць (з-за 
гэ та га з'яў ля юц ца мар шчы ны).

Для зняц ця стой кай губ ной па ма ды аба вяз ко ва вы ка рыс тоў вай-
це спе цы яль ныя срод кi. Не ўзду май це змы ваць яе ва дой аль бо, 
яшчэ горш, ва дой з мы лам! Гэ та моц на вы су шыць вус ны i звя дзе 
на нi што ўвесь ваш ра ней шы до гляд.

Дру гi этап — увiль гат нен не i сiл ка ван не. Звы чай на крэ мы для 
вус наў i для па ве каў да ра жэй шыя за лю быя iн шыя срод кi до гля ду, 
та му што гэ тым участ кам па трэ бен асаб лi вы до гляд. Леп шыя хат нiя 
срод кi — на ту раль ныя алеi. На прык лад, алiў ка вы цi алей вi на град-
най кос тач кi (мож на ку пiць у ап тэ цы). Iмi мож на ка рыс тац ца (па 
ад чу ван нях) на пра ця гу дня за мест гi гi е нiч най па ма ды. Апош няя, 
да рэ чы, па вiн на быць заў сё ды пад ру кой. Лепш ку пiць ад ра зу не-
каль кi цю бi каў: каб адзiн быў у кi шэ нi па лi то, дру гi — до ма, трэ цi 
— на пра цы. I ка рыс тай це ся па не аб ход нас цi. (Да рэ чы, перш чым 
на нес цi ка ля ро вую па ма ду, змаж це вус ны ўвiль гат няль ным баль за-
мам. Па мя тай це, што ма та выя па ма ды моц на су шаць вус ны, та му 
вы ка рыс тоў ваць iх кож ны дзень не рэ ка мен ду ец ца.)

Два лiт ры ва ды, вi та мi ны А i Е, ага род нi на i са да вi на — усё гэ та 
па вiн на быць у што дзён ным ра цы ё не пры га жос цi. Асаб лi ва вост ра 
вус ны «рэ агу юць» на не да хоп ва ды. Па мя тай це: со кi, гар ба та i ка ва 
ў гэ тыя два лiт ры не ўва хо дзяць!

РАЗ НА ТЫ ДЗЕНЬ
Як i твар, вус ны ма юць па трэ бу ў ачы шчэн нi ску ры ад амярц-

ве лых кле так. Са мы прос ты спо саб — раз на ты дзень ма сi ра ваць 
iх вiль гот най зуб ной шчот кай або мах ро вым руч нi ком. Толь кi не 
за бы вай це, што тон кую ску ру лепш лiш нi раз не рас цяг ваць, а та му 
ру хi па вiн ны быць плаў ны мi.

У са ло нах для гэ тай пра цэ ду ры вы ка рыс тоў ва юць мяк кiя фрук то-
выя кiс ло ты. До ма мож на пры га та ваць скраб з мо ла тых аў ся ных шмат-
коў i мё ду. Пас ля на ня сi це на вус ны мас ку, зроб ле ную, да пры кла ду, з 
тва ра гу i вярш коў або смя та ны, алiў ка ва га алею i лi мон на га со ку.

До гляд вус наў бу дзе не поў ным без iх ма са жу. Гэ та мо жа здац ца 
дзiў ным, але вус нам па трэ бен ма саж. Па мя та е це, у фiль мах пра ста-
ра даў нiя ча сы кра су нi пе рад вы ха дам да доб рых ма лай цоў ста ран на 
шчы па лi ся бе за шчо кi i вус ны? У вы нi ку на шчо ках з'яў ляў ся ру мя нец, 
вус ны пун са ве лi. А ўсё та му, што яны ве да лi: доб рае кро ва за бес пя чэн-
не ску ры вус наў — гэ та важ на. Ме на вi та та му трэ ба ча сам ма сi ра ваць 
вус ны па ду шач ка мi паль цаў. Вель мi важ на пас ля ма са жу за вяр шыць 
до гляд вус наў пра вiль на: аба вяз ко ва на нес цi на iх тлус ты крэм.

SOS: ВУС НЫ Ў НЕ БЯС ПЕ ЦЫ
Гер пес i за еды — дзве са мыя пры крыя не пры ем нас цi, якiя мо гуць 

зда рыц ца з на шы мi вус на мi.
Гер пес — гэ та вi рус. Iн фi цы ра ва ны iм да 95% жы ха роў Зям-

лi. Пра яў ля ец ца ён не пры ем ны мi яз вач ка мi: спа чат ку з'яў ля ец ца 
пу хi рок, якi по тым пе ра тва ра ец ца ў не сiм па тыч ную ска ры нач ку. 
Звы чай на на тым мес цы, дзе «вы ска чыць» гер пес, ад чу ва ец ца смы-
лен не, сверб; агуль нае са ма ад чу ван не пры гэ тым па гар ша ец ца.

Пры гер пе се нель га ца ла вац ца, ка рыс тац ца дэ ка ра тыў най па ма-
дай, не вар та цер цi во чы (каб не за нес цi вi рус на слi зiс тую) — ка ра цей, 
нi я ка га за да валь нен ня. Ка лi гер пес «вы ска чыў», да вя дзец ца па кор лi ва 
ча каць, ка лi ён пад сох не i «ад пад зе». Па ско рыць пра цэс вы зда раў-
лен ня мож на на ступ ным чы нам: па-пер шае, свое ча со ва пры ня ўшы 
су праць вi рус ны прэ па рат (па пра сi це свай го ўра ча па рэ ка мен да ваць 
дзейс ны сро дак, асаб лi ва ка лi вы хва рэ е це час та); па-дру гое, вы ка-
рыс тоў ва ю чы ан ты гер пес ныя ма зi i на клей кi — яны змя шча юць рэ чы-
вы, якiя да па ма га юць за гой ван ню ран кi, а так са ма за кры ва юць пу хiр 
ад вiль га цi, што так са ма да па ма гае хут чэй па зба вiц ца ад не ма чы.

Ка лi гер пес з'яў ля ец ца ў вас рэ гу ляр на або доў га не го iц ца, 
аба вяз ко ва звяр нi це ся да док та ра — гэ та мо жа быць сiмп то мам 
iн шых за хвор ван няў.

За еда — гэ та трэ шчын кi ў ку точ ках ро та, якiя мо гуць кро ва та-
чыць i за па ляц ца. Пры гэ тым ба лю ча ес цi, раз маў ляць i на ват смя-
яц ца. А пра не прэ зен та бель ны вы гляд i га ва рыць ня ма ча го.

За еда мо жа ўзнiк нуць па са мых роз ных пры чы нах: на прык лад, 
з-за авi та мi но зу (асаб лi ва не да хо пу вi та мi ну В2), ня пра вiль на га пры-
ку су, праб лем з кi шэч нi кам, дрэн на па да бра ных зуб ных пра тэ заў, 
звыч кi аб лiз ваць i ку саць вус ны, ня якас най губ ной па ма ды i iнш.

З ча го па чы наць ба раць бу? За ля чыць ка ры ёз ныя зу бы, лiк вi да-
ваць раз драж няль ныя фак та ры (зуб ны ка мень, ня якас ныя ка рон кi 
або пра тэ зы). Ка лi вы ку ры це, па спра буй це кi нуць або ха ця б аб-
мя жуй це коль касць вы ку ра ных за дзень цы га рэт.

Не вар та ля чыц ца са ма стой на. Ле ка выя прэ па ра ты вам пад бя рэ 
ўрач з улi кам асаб лi вас цяў за хвор ван ня, iн ды вi ду аль най ад чу валь-
нас цi да ле каў.

Пры ўпар тым ця чэн нi за хвор ван ня звы чай на пра вод зяць ла-
ба ра тор ны са скроб для вы яў лен ня ўзбу джаль нi ка (гэ та мо гуць 
быць стрэп та ко кi, ста фi ла ко кi або дрож джа па доб ныя гры бы ро ду 
Candida); ана лiз кры вi на на яў насць вi та мi ну B2.

Аб лег чыць стан да па мо гуць пры моч кi на вус ны з на стою ду бо-
вай ка ры або аль хо вых шы шак, якiя ва ло да юць дэз ын фi ку ю чы мi, 
вя жу чы мi ўлас цi вас ця мi.

Унутр пры зна ча юць вi та мiн ныя прэ па ра ты (вi та мiн A ў алей ным 
рас тво ры, вi та мi ны C i комп лек су B), сi роп шып шы ны, ме ды цын скiя 
пiў ныя дрож джы.

Па ста рай це ся ўзба га цiць ра цы ён ага род нi най, са да вi ной, вы-
клю чы це вост рае, кiс лае, са лё нае. Больш ужы вай це ма лоч ных 
пра дук таў. Ад да вай це пе ра ва гу ад вар но му мя су. Пры грыб ко вай 
iн фек цыi аб мя жуй це ла сун кi.

Каб за еда не з'я вi ла ся зноў, стро га вы кон вай це гi гi е нiч ныя па-
тра ба ван нi пры до гля дзе по лас цi ро та i са чы це, каб руч нiк для тва ру 
заў сё ды быў чыс тым.

Пад рых та ва ла Воль га ЦЫ БУЛЬ СКАЯ
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«Ка лісь ці я бы ла най леп шай у све це 
ма ці. А по тым на ра дзі ла ўлас нае дзі-
ця...» Аў та ра гэ та га пры знан ня я не 
па мя таю, але больш трап на, на пэў на, 
не ска жаш. Ця пер я не кры ты кую чу-
жыя спо са бы вы ха ван ня, не аб мяр-
коў ваю па во дзі ны ін шых дзя цей, ні ў 
чым больш не па пра каю сва іх баць коў 
і шмат ча го яшчэ «не». Ва ўсіх свой 
шлях. А яшчэ так пра сцей за хоў ваць 
унут ра ную раў на ва гу і не мі ту сіц ца 
там, дзе яно не трэ ба.

Ну не жа дае мае ма лое ес ці са ма стой на. 
І на ват шкар пэт кі тол кам зды маць не на ву-
чы ла ся. Ага, і пі ра мід ку ні ко лі не збі ра ла. 
За сы наць са ма стой на дык на огул, зда ец ца, 
ні ко лі не збі ра ец ца... Але па куль нам аба ім 
гэ та над та не пе ра шка джае, ад да ваць усе 
сі лы на вы праў лен не па доб ных «хі баў» я не 
бу ду. Хо піць з мя не ад ной пі ра мід кі.

Са праў ды, быў час, ка лі я раз гля да ла роз-
ныя таб лі цы на кшталт «коль кі ва жыць і што 
ўмее ва ша дзі ця ў 6, 12, 18 ме ся цаў» як кі-
раў ніц тва да дзе ян ня. І ні што не пры во дзі ла 
мя не ў та кі ад чай, як тая сла ву тая пі ра мід ка. 
Як ні спра ба ва ла я за ці ка віць ёй свай го Ан-
то на (бо прак тыч на ўсю ды сцвяр джа ла ся, 
што ў пэў ным уз рос це гэ тая не муд ра ге ліс тая 

шту ко ві на прос та аба вя за на стаць улю бё-
най цац кай лю бо га нар маль на га ма ло га), 
ён на ват гля дзець у яе бок не жа даў. Я тэ-
ле фа на ва ла сяб роў кам, пы та ла ся: «А што 
ў ця бе? Як твой? Збі раў пі ра мід ку?» Збі раў, 
аказ ва ец ца. Усе збі ра лі. Акра мя майго Ан-
то на... Ён ужо чы таць на ву чыў ся, а пі ра мід ка 
ўсе ста я ла на ві да во ку, ка зы та ю чы маё сум-
лен не. На гад ва ю чы, што раз ві ваю я сваё 
дзі ця абы-як — ды ні як не раз ві ваю, мож на 
ска заць! Не здар ма ка жуць: ні вод ны за ня так 
не аб ця жа ра ны та кім па чуц цём ві ны, як баць-
коў ства... На шчас це, праз коль кі ме ся цаў 
«егі пец кіх» па кут мне тра пі ла ся кніж ка, дзе 
апіс ва лі ся роз ныя ты пы дзя цей у за леж нас ці 
ад та го, якая част ка моз га ад на ра джэн ня 
з'яў ля ец ца ў іх вя ду чай. Вось там — на пэў на, 
спе цы яль на для мя не — і па ве дам ля ла ся, 
што та кія, як мой Ан тош ка, ні пі ра мід ка мі, 
ні па зла мі, ні кан струк та ра мі звы чай на не 
ці ка вяц ца. Той кніж цы я па ве ры ла ад ра зу. 
Не та му, што да гэ туль ве ры ла ўсім кніж кам 
пра дзі ця чае вы ха ван не. Прос та ста мі ла ся 
я ад гэ тай пі ра мід кі не на жарт...

Урэш це, вунь у Шве цыі (ле тась мы там 
гас ці лі ў сяб роў) шас ці га до вае дзі ця ў пам-
пер сах ні ко га не ша кі руе. Праў да, та кое су-
стра ка ец ца ня час та. Але пам пер сы на ча-

ты рох га до вых — спра ва са мая звы чай ная... 
Не так даў но швед ская прэ са аб мяр коў ва ла 
дзяў чын ку, якая ў 10 га доў пай шла «пер шы 
раз у пер шы клас». Прос та та му, што ра ней 
не па жа да ла. Пра вы (і, зда ец ца, жа дан ні) 
дзя цей у гэ тай кра і не ахоў ва юц ца свя та... 
Як бы дзіў на ні вы гля да ла там штось ці з на-
ша га пунк ту гле джан ня, а шве ды ж на са мой 
спра ве — ад на з са мых спа кой ных, ураў на-
ва жа ных і не кры мі на ген ных на цый.

Усё, бу дзем жыць «як у Шве цыі», вы ра-
шы ла я. Га лоў ным бу дзе Ан тон. А я... бу ду 
прос та ра зум най.

Упар та жа дае пай сці гу ляць пад сне гам 
без кап тур ка ці ў ваў ня ных паль чат ках пад-
час лет няй спя ко ты? Ка лі лас ка. На су пе рак 
усім тлу ма чэн ням хо ча «па гла дзіць» агонь 
ці з ля ман там па тра буе баць ка ву брыт ву? 
Доб ра, ня хай... Па спра ба ваў шы ўсё гэ та адзін 
раз, мой сын ма ла што пе ра стаў вяр тац ца да 
па доб ных экс пе ры мен таў, але і па чаў больш 
уваж лі ва пры слу хоў вац ца да ма іх слоў. Зрэш-
ты, да мо віц ца мне з ім уда ва ла ся (і ўда ец ца 
да гэ туль) амаль заў сё ды. Ха ця па мя таю, як 
сва як, да яко га мы не як за ві та лі ў гос ці, з ро-
га там за пра шаў усіх сва іх па гля дзець «цырк», 
ма ю чы на ўва зе на шы з Ан то нам «дып ла ма-
тыч ныя пе ра мо вы» з-за не аб ход нас ці іс ці гу-

ляць у бо ці ках. Маў ляў, які сэнс так вош кац ца 
з ма лым, ка лі ён яшчэ ні чо га не ра зу мее? 
Да на ра джэн ня сы на я так са ма лі чы ла, што 
ма лень кае дзі ця — не зу сім паў на вар тас ны 
ча ла век. Але Ан тон вель мі ра на пры му сіў мя-
не зра зу мець, што ад да рос ла га ён ад роз ні-
ва ец ца толь кі мен шым жыц цё вым во пы там. 
А на быў шы гэ ты во пыт, цал кам здоль ны да 
да рос лых па во дзін.

Ска жам, у кра ме ён заўж ды да па ма гае 
мне рас клад ваць па куп кі пе рад пра даў цом. 
І ад ной чы (мы толь кі ад свят ка ва лі пер шы 
Ан то наў дзень на ра джэн ня) мне не ха пі ла 
гро шай на ўсё, што бы ло вы бра на. Я да зво-
лі ла сы ну са мо му вы ра шыць, ад ча го мы 
ад мо вім ся... З та го ча су сак ра мен таль ная 
фра за «У нас за раз ма ла гро шай», якую 
баць кі звы чай на згад ва юць у ад каз на па-
тра ба ван ні ма ло га ку піць ней кую цац ку, 
спра цоў вае ў нас без да кор на. Бо, што гэ та 
азна чае, Ан тон доб ра ве дае і па-да рос ла му 
зга джа ец ца са мною.

Толь кі ад ной чы ён па крыў дзіў чу жо га 
хлоп чы ка, за браў шы ў яго цац ку. Той, на-
ту раль на, па чаў раў ці. Я пра па на ва ла сы ну 
«пе ра тва рыц ца ў ча раў ні ка» і даць хлоп чы ку 
«ад ступ но га» ў вы гля дзе Ан тош ка вай улю бё-
най цац кі. Не ад ра зу, але на экс пе ры мент ён 
зга дзіў ся. І быў на столь кі ўра жа ны, што ў яго 
сі лах вы клі каць у ка гось ці не толь кі слё зы, 
але і ўсмеш ку, та му кан флік таў на дзі ця чай 
пля цоў цы ў нас не ўзні ка ла больш ні ко лі.

Ну і шмат ча го яшчэ... На ту раль на, я 
раб лю ўсё тое ж, што і ін шыя баць кі. Але 
кож ным ра зам уяў ляю ся бе, да рос лую, на 
сы на вым мес цы і са свай го, да рос ла га пунк-
ту гле джан ня спра бую рас тлу ма чыць сі ту-
а цыю так, каб не па крыў дзіць сваю ма ле-
чу. Я вель мі яго па ва жаю і за хап ля ю ся яго 
здоль нас цю ву чыц ца ўся му фак тыч на без 
на стаў ні каў (а за ад но — усі мі ін шы мі ма лы мі, 
вар та ім толь кі да вя раць!). Усё, што ты чыц ца 
сы на ва га жыц ця, я да зва ляю вы ра шаць яму 
са мо му (ха ця на ўся ля кі вы па дак — каб пад-
стра ха ваць ці за ля чыць гу за кі — да лё ка не 
ады хо джу). Да рэ чы, у пам пер сах ён у мя не 
даў но не хо дзіць: сам ад іх ад мо віў ся, уся го 
толь кі па ру дзён па на зі раў шы, як яго цац кі 
«ка рыс та юц ца» гарш ком...

У вы ні ку за ўсе два з «хвос ці кам» га-
ды Ан то на ва га жыц ця я на ўрад ці на лі чу ў 
агуль най коль кас ці ха ця б па ру га дзін яго 
слёз. У яго прос та ня ма пры чын пла каць. 
Пры тым, што дзі ця ў мя не над звы чай ак-
тыў нае і ўраж лі вае. Прос та я ўмею з ім да-
маў ляц ца. Без кры каў і гвал ту... Да рэ чы, а 
вы ўжо ба чы лі на ві ну, што бры тан скі пар-
ла мент хо ча за ба ра ніць баць кам біць сва іх 
дзя цей? Бо іх на ву коў цы вы свет лі лі, што 
дзе ці, на якіх у ран нім уз рос це па ды ма юць 
ру ку, паз ней за ўваж на ўсту па юць сва ім ра-
вес ні кам у ін тэ ле кце...

Ма ры на БЕ РА ЗЕН СКАЯ

�

На шчас це, рэд ка хто з нас, жан-
чын, ду мае так ка тэ га рыч на. А ка лі і 
зда ра юц ца пры сту пы раз драж нен-
ня, злос ці і не ве ра год на га жа дан ня 
са браць усіх му жы коў у ку чу і вы гру-
зіць па ся рэ дзі не Бер муд ска га трох-
ву голь ні ка, то тыя ж са мыя му жы кі 
сва ім кло па там і ўва гай пры му ша-
юць нас аду мац ца. А вось ка лі та кія 
дум кі на вед ва юць вас ужо не пер-
шы раз, зна чыць, неш та не так не 
толь кі з муж чы на мі ва кол вас, але і з 
ва мі. З пры ро дай не па спра ча еш ся: 
яна гра мат на раз мер ка ва ла ро лі са-
мак і са мцоў у спра ве пра ця гу ро ду. 
І на ват ка лі вы ўпэў не ны, што з усі мі 

ін шы мі за да ча мі, акра мя су мес на га 
за чац ця, цу доў на спра ві це ся са мі, 
то на ву чы це ся ха ця б вы ка рыс тоў-
ваць муж чын для ўлас най вы га ды. 
У гэ тай спра ве вель мі да па ма гае 
гу мар.

Вазь мі це чыс ты ар куш па пе ры, 
па дзя лі це яго ўздоўж на дзве па-
ло вы і, як гэ та час та ра яць псі хо-
ла гі, зле ва пі шы це, ад якіх якас цяў 
у ва шым муж чы не вас ска ла нае, а 
спра ва — як гэ тыя ж яго ня знос-
ныя звыч кі на кі ра ваць са бе на ка-
рысць. На прык лад:
� Рас кід вае па ўсёй ква тэ ры 

свае шкар пэт кі, ін стру мен ты і да 

т.п.? Цу доў на! У вас бу дзе ліш няя 
пры чы на для фі зіч най ак тыў нас ці 
— ха да, пры ся дан ні і на хі лы пад-
час «збо ру ўра джаю», а зна чыць, 
боль шая ве ра год насць за ха ваць 
строй ную фі гу ру.
� За бы ва ец ца пра дзень на ра-

джэн ня і га да ві ну вя сел ля? Яшчэ 
лепш! Бу дзе пад ста ва згу ляць на 
па чуц ці ві ны і атры маць больш 
«важ кі» па да ру нак.
� Шмат есць? За тое но сіць 

цяж кія сум кі і сам ідзе па хлеб, 
ка лі на ву лі цы лі вень. А яшчэ не 
дае вам маг чы мас ці да ядаць за 
дзець мі і тым са мым на бі раць ліш-
нюю ва гу.
� Ля жыць з ча со пі сам на ка-

на пе, ка лі дзе ці за га ня юць ка та 
на ша фу? Пра віль на ро біць: дзе ці 
па він ны ву чыц ца сва бод на пра яў-
ляць свае эмо цыі (з на мі, жан чы-
на мі, ім гэ та не ўдас ца).
� Па ста ян на цяг не ў дом уся-

кія жа ля зя кі? А хто са браў з іх 
праль ную ма шын ку? 
� Ча сам па во дзіць ся бе, як 

дзі ця? За тое вам не пры хо дзіц-
ца тра ціць увесь вы хад ны дзень 
на збор ку ма дэ лі дзі ця ча га кан-
струк та ра з 10 ты сяч дэ та ляў. А 
па куль та та і сын за хоп ле ны та кой 

важ най спра вай, мож на і ў са лон 
пры га жос ці сха дзіць, і з сяб роў кай 
паразмаўляць.
� І ўспом ні це, на рэш це, вя до мы 

жарт: «Ну, хто яшчэ бу дзе лі чыць 
мя не са май пры го жай і ес ці тое, 
што я га тую?».

І так ва ўсім. Вось уба чы це, 
вы ад ра зу пач ня це ра зу мець: без 
муж чын жыц цё бы ло б прэс ным і 
сум ным.

А коль кі са праў ды важ ных рэ-
чаў ро бяць для нас на шы муж-
чы ны! Яны са гра ва юць па сцель, 
пар ку юць аў та ма біль, за шпі ля юць 
ма лан кі на спі не, мо гуць да стаць 
кніж ку з верх няй па лі цы, ад кры-
ва юць бля шан кі, чы та юць і ра зу-
ме юць ін струк цыі па экс плу а та цыі 
бы та вой тэх ні кі, уме юць ін ста ля-
ваць Wіndows, ра ша юць з сы нам 
за дач кі і г. д. і да т. п.

Ка ра цей, вы сно ва: муж чы на, 
без яко га мож на і абы сці ся, нам 
не па трэ бен. А вось та кі, без яко га 
абы сці ся не маг чы ма, — па трэ бен 
аба вяз ко ва! А па коль кі жан чы на 
сён ня — асо ба са ма стой ная і ра-
шу чая, то ёй не цяж ка бу дзе ад-
роз ніць ад на го ад дру го га.

Марына КУЛІНКОВІЧ

�

Мно гiя дзяў ча ты з пра вiн цыi ма раць вый-
сцi за муж за мiн ча нi на, мяр ку ю чы, што 
гэ та ад ра зу вы ра шыць шэ раг праб лем. 
Але час та бы вае на ад ва рот: скла да нас-
цяў ста но вiц ца толь кi больш...

Ма ры збы ва юц ца...
Ка лi Ма ры на па зна ё мi ла ся з Але сем, той 

быў яшчэ жа на ты, але з жон кай не жыў. I ўжо 
праз паў го да дзяў чы на здо ле ла не толь кi раз-
вес цi яго з дру гой «па ло вай», але i ажа нiць 
з са бой. Яе хут ка цеч нае ка хан не i та кi ж па-
спеш лi вы шлюб вы клi ка лi зайз драсць ва ўсiх 
сяб ро вак.

«Гэ та ж трэ ба — ад ха пiць та ко га хлоп ца, — 
ска за ла ёй Ган на на вя сел лi, — i мiн ча нiн, i трох-
па ка ё вая ква тэ ра, i пры гро шах. Бу дзеш там у 
ста лi цы ха дзiць па бу цi ках i рэ ста ра нах!».

Ма ры на i са ма цу доў на ра зу ме ла, што ёй па-
шчас цi ла. Бо Алесь яшчэ i па ха рак та ры быў доб-
ры. «Вось дур нi ца яго пер шая жон ка, — ду ма ла 
дзяў чы на, — гэ та ж трэ ба — вы пус цiць з рук 
та ко га хлоп ца! Ад но сло ва — мiн чан ка. Ма быць, 
даў но пры звы ча i ла ся да та го, што ў го ра дзе мож-
на «пе ра бi раць». Не тое, што ў вёс цы».

Але яна, Ма ры на, сваё шчас це дак лад на не 
вы пус цiць з рук. I нi чо га, што ў ква тэ ры ра зам 
з Але сем жы ве яго ма цi. «Ста рая ж, коль кi там 
ёй га доў ужо за ста ло ся», — ду ма ла Ма ры на.

Не, яна не жа да ла дрэннага свек ры вi, прос-
та факт та го, што ў перс пек ты ве iм за ста ец ца 
цу доў ная ква тэ ра ў цэнт ры ста лi цы, са гра ваў 
яе сэр ца.

За ста ва ла ся толь кi «пры вя заць» му жа 
дзець мi. I тут, раз ва жа ла яна, ад на го дзіцяці 
бу дзе ма ла. Не аб ход на двух-трох на ра дзiць. 
Да та го ж яна заў сё ды ма ры ла пра вя лi кую 
сям'ю — як у баць коў. (У Ма ры ны бы ло два 
бра ты i сяст ра. Ка лi ўся сям'я збi ра ла ся ра зам 
у баць коў скай ха це, дзяў чы на заў сё ды ад чу-
ва ла ся бе шчас лi вай.)

Але ся яна па ка ха ла ад ра зу. Ка лi ён пры яз-
джаў на ле цi шча ў iх вёс ку са ста лi цы, то зда-
ваў ся ёй прын цам. Та ко га прос та не маг чы ма 
бы ло не па ка хаць!..

Ле цi шча яму да ста ла ся ад дзе да. Але се ва 
пер шая жон ка пра ца ваць на зям лi не лю бi ла, 
та му i не ез дзi ла ра зам з iм, на ват ка лi яны 
яшчэ жы лi ра зам. І Ма ры на з лёг кас цю пры-
цяг ну ла яго ўва гу да ся бе.

Ды i ча му бы ло ў яе не за ка хац ца?.. Пры-
ро да Ма ры ну знеш нас цю не па крыў дзi ла. Вяс-
ко выя хлоп цы за гля да лi ся на дзяў чы ну яшчэ 
з пад лет ка ва га ўзрос ту. Але ў якас цi жа нi хоў 
яна iх не раз гля да ла. Не та му, што не лю бi ла 
сваю вёс ку i зям лю — прос та ха це ла ся ча гось-
цi iн ша га. Но вых ура жан няў, маг чы мас цяў i 
перс пек тыў. I кры шач ку каз кi. А гэ та мож на 
бы ло атры маць толь кi ў ста лi цы.

I вось Ма ры на, на рэш це, ста ла мiн чан кай... 
За ця жа ра ла яна амаль ад ра зу. Пер шай на ра-
дзi ла ся да чуш ка, по тым адзiн за ад ным два 
сы ны. Па ра лель на Ма ры на ву чы ла ся, бо па-
сту пi ла ў пе да га гiч ны.

Га ды ля це лi. Дзе цi рас лi. Ма ры на вы кла да-
ла ў шко ле. Алесь пра ца ваў у фiр ме па ўста-
ноў цы шкло па ке таў. У сям'i ўсё бы ло доб ра, 
па куль не па мер ла свяк роў. I та ды вы свет лi-
ла ся, што на пры ва ты за ва ную ква тэ ру, акра-

мя му жа, прэ тэн дуе яго ста рэй шы брат — ад 
пер ша га мат чы на га шлю бу.

У вы нi ку мiн скай ква тэ рай Але сю i Ма ры не 
прый шло ся па дзя лiц ца з сям' ёй Кан стан цi на, у 
якой, да рэ чы, га да ва ла ся двое дзя цей. I ця пер 
«трох па ка ёў ку» Ма ры на на зы вае iн тэр на там.

Алесь i Кан стан цiн да мо вi лi ся, што пер шы 
за ста нец ца ў мат чы най ква тэ ры, але вы пла цiць 
дру го му гро шы за яе част ку. У сваю чар гу, Кан-
стан цiн збi ра ец ца бу да ваць асоб нае жыл лё. Але 
па куль нi ў ад ной, нi ў дру гой сям'i не на збi ра ла-
ся па трэб най су мы: у Але ся — каб вы пла цiць 
бра ту доўг, у Кан стан цi на — на пер шы ўзнос, 
каб банк вы даў крэ дыт на бу даў нiц тва...

Бы вай, ста лi ца?
Свят ла на па зна ё мi ла ся з Вi та лем пад час 

ву чо бы на гiс та рыч ным фа куль тэ це БДУ. Спа-
чат ку яны прос та сяб ра ва лi: ся дзе лi по бач на 
лек цы ях, ра зам рых та ва лi ся да эк за ме наў... 
А ад ной чы, не ча ка на для аба iх, па ца ла ва лi ся. 
Па чаў ся ра ман, якi скон чыў ся вя сел лем на 
чац вёр тым кур се. Аба ра ня ла дып лом i зда ва-
ла дзярж эк за мен Свят ла на ўжо ця жар най.

Жы ла ма ла дая сям'я ў двух па ка ё вай мiн-
скай ква тэ ры баць коў Вi та ля (ён быў адзi ным 
сы нам). Ад но сi ны са свек ры вёю ў ня вест кi 
ад ра зу не скла лi ся. Зi на i да Ан то наў на — так 
зва лi ма цi Вi та ля — вы ба рам сы на бы ла не за-
да во ле на. Агуль ным зна ё мым сям'i па ста ян на 
скар дзi ла ся: маў ляў, столь кi дзяў чат у Мiн ску, 
а Вi та лiк узяў «пра вiн цы яль ную га ло ту!». З 
та там i ма цi Свят ла ны свяк роў не жа да ла ба-
чыц ца прын цы по ва: маў ляў, ня ма ў яе та кiх 
сва я коў, i «па куль яна бу дзе жыць на гэ тым 
све це — не з'я вiц ца».

Зра зу ме ла, Свят ла не так са ма па ста ян на 
да ста ва ла ся ад свек ры вi: то не пры бра ла 
ў ква тэ ры, то дрэн на пры га та ва ла, то дзi-
ця не да гле дзе ла, то не так ад пра са ва ла 
ка шу лi, то доў га раз маў ля ла па тэ ле фо не 
цi гля дзе ла тэ ле вi зар...

Свят ла на пры дзiр кi цяр пе ла i спа дзя-
ва ла ся на пад трым ку му жа. Ад нак яе не 
атрым лi ва ла. Вi таль вы слу хоў ваў, су ця-
шаў, але су праць ма цi не iшоў.

А ка лi iх дач ка кры ху пад рас ла, Свят ла на 
не вы тры ма ла. Апош няй кроп ляй ста лi па-
про кi ў тым, што яна... спа ку шае свёк ра.

Свят ла на са бра ла рэ чы i вяр ну ла ся да 
баць коў у вёс ку. На ват ха це ла ска са ваць 
шлюб, але Вi таль па чаў уга вор ваць гэ та га 
не ра бiць. За раз ён пра цуе на дзвюх ра бо-
тах, каб на збi раць гро шай i ку пiць асоб ную 
ква тэ ру, бо Свят ла на згод на вяр нуц ца да 
яго толь кi на гэ тых умо вах...

Дзяў ча там, якiя ма раць аб ста лiч ных 
прын цах i ўда лым шлю бе, тыя, хто там 
па бы ваў, ра яць не за бы ваць, што ў та кiм 
вы ба ры ёсць не толь кi свае «плю сы», але 
i «мi ну сы».

Ся род не су мнен ных «плю саў»:
— мiн ская пра пiс ка;

— жыц цё ў буй ным го ра дзе;
— больш маг чы мас цяў для пра ца ўлад ка-

ван ня;
— роз ныя ва ры ян ты ад па чын ку;
— леп шая iнф ра струк ту ра;
— леп шы ўзро вень сэр вi су;
— мож на на вед ваць раз на стай ныя кур сы, 

за ня ткi;
— но выя сяб ры i зна ё мыя;
— ка лi аса бiс тае жыц цё не склад ва ец ца — 

ляг чэй знай сцi но ва га спа да рож нi ка.
Ся род «мi ну саў»:
— цяж ка жыць з не ка ха ным ча ла ве кам, 

ка лi вы хо дзiш за муж па раз лi ку;
— баць кi му жа (цi жон кi) вель мi не ах вот на 

пра пiс ва юць «но вых сва я коў» на сваю жыл-
пло шчу цi на огул не iмк нуц ца гэ та га ра бiць;

— ка лi ў баць коў «дру гой па лавіны» жыць 
не маг чы ма, то да вя дзец ца зды маць жыл лё, а 
яно ў ста лi цы вель мi да ра гое;

— цяж ка па бу да ваць цi ку пiць аса бiс тае 
жыл лё;

— скла да на ад ра зу знай сцi пра цу з та кiм 
за роб кам, каб ха пi ла на здым нае жыл лё;

— псi ха ла гiч нае на пруж ван не i стрэ сы — 
спа да рож нi кi жы ха роў буй ных га ра доў;

— вель мi на сы ча ны рытм жыц ця ў па раў на ннi 
з вёс кай, ра ён ным i на ват аб лас ным цэнт рам;

— хар ча ван не i адзен не абы хо дзiц ца да ра-
жэй, чым у не вя лi кiм го ра дзе;

— на яў насць у мно гiх уста но вах i ар га нi за-
цы ях дрэс-ко ду ў адзен нi, што вы му шае тра-
цiць на яго на быц цё знач на больш срод каў, 
чым у iн шых рэ гi ё нах рэс пуб лi кi;

— моц ная кан ку рэн цыя ў пра фе сiй най сфе-
ры;

— дэ фi цыт мес цаў у сад ках.
Так што (на мой по гляд) вы ходзь це, дзяў ча-

ты, за муж па ка хан нi. Яно, са праўд нае, да па-
мо жа пе ра адо лець усе цяж кас цi i па бу да ваць 
(ра зам i сва i мi ру ка мi) тую каз ку, пра якую вы 
ма ры лi ў дзя цiн стве... Хоць у Мiн ску, хоць у 
лю бой iн шай кроп цы зям но га ша ра...

Ге ле на АВЕ ЛА

�

Пра вiль ны раз лiк?Пра вiль ны раз лiк?  ��

ВЫЙ СЦI ЗА МУЖ ЗА... СТА ЛI ЦУВЫЙ СЦI ЗА МУЖ ЗА... СТА ЛI ЦУ

МУЖ ЧЫ НЫ... НА ВОШ ТА ЯНЫ НАМ?
У жыц ці кож най жан чы ны зда ра юц ца мо ман ты, ка лі яна шчы ра 
пы та ец ца ў ся бе: на вош та па трэб ны муж чы ны? І на са мрэч, пры 
вя лі кім жа дан ні і ўзроў ні су час най тэх ні кі мож на цал кам абы сці ся 
без муж чын у лю бой сфе ры, ня хай гэ та бу дзе па лі ты ка, вы твор-
часць ці бу даў ніц тва, не ка жу чы ўжо пра хат нюю гас па дар ку і 
вы ха ван не дзя цей. Гэ та па цвяр джа ец ца на ват ста тыс ты кай: сён-
ня коль касць не за муж ніх жан чын, якія па спя хо ва пра соў ва юц ца 
па кар' ер най лес ві цы і ад на ча со ва па спя ва юць га да ваць дзя цей, 
знач на па вя лі чы ла ся. Стоп! Але ж ней кім чы нам дзе ці з'я ві лі ся 
на свет? Зна чыць, усё ж ёсць хоць ад на пры чы на, якая апраўд-
вае іс на ван не на све це гэ тых прад стаў ні коў ро ду ча ла ве ча га! 
Пры хо дзіц ца пры знаць, што ёсць. Хоць не ка то рыя да свед ча ныя 
да мы мо гуць за пя рэ чыць, што на ву ка ўжо ўшчыль ную па ды шла 
да маг чы мас ці ства рэн ня штуч на га спер ма та зо і да, і ў блі жэй шай 
бу ду чы ні па трэ ба ў муж чы нах і зу сім ад пад зе.

Ма ту лі ны за на тоў кіМа ту лі ны за на тоў кі  ��

НА ВУ КА ДЫП ЛА МА ТЫІ
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Не, яна не жа да ла дрэннага свек ры вi, 
прос та факт та го, што ў перс пек ты ве 
iм за ста ец ца цу доў ная ква тэ ра ў 
цэнт ры ста лi цы, са гра ваў яе сэр ца.

Мі нус на плюсМі нус на плюс  ��

 Я тэ ле фа на ва ла сяб роў кам, 
пы та ла ся: «А што ў ця бе? 
Як твой? Збі раў пі ра мід ку?» 
Збі раў, аказ ва ец ца. Усе збі ра лі. 
Акра мя майго Ан то на... 


