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ДЗЯВОЧНІК

— Дзе знай сці нар маль на га хлоп-
ца!? — пра маў ля ла ча сам мая су-
сед ка па па коі, а пас ля са дзі ла ся 
на ло жак, пры ціс ка ла ся да сцен кі 
і сум на па зі ра ла ў акно... Праз па-
ру га доў яе «прынц» пад' ехаў на 
ма шы не лі та раль на пад па рог до-
ма і сам па зна ё міў ся з «га рот ні-
цай». Ця пер вось дач ку га ду юць. 
Што тут ска жаш — па шан ца ва-
ла... Каб су стрэць са праўд нае ка-
хан не ці хоць бы не аб ця жа ра ныя 
ад каз нас цю ад но сі ны, не ўсім да-
стат ко ва прос та па су ма ваць ка ля 
акен ца. Дзе і як «рас стаў ля юць 
сет кі» на моц ны пол су час ныя 
дзяў ча ты, мы вы ра шы лі да ве-
дац ца з пер шых вус наў...

На кар мі яго і... ва ло дай
Але на ў сту дэнц кім ін тэр на це — са-

мая па пу ляр ная дзяў чы на, хоць і не 
пры зна ец ца ў гэ тым. За мест «трэ ні-
каў» яна апра нае сім па тыч ны ат ласны 
ха ла цік, со чыць, каб ма ні кюр быў без-
да кор ным, пад во дзіць воч кі. Усё б ні-
чо га, але дзяў чы на так збі ра ец ца... на 
ін тэр на цкую кух ню.

— Ка лі я па сту пі ла, ма ма, ві даць, 
вель мі хва ля ва ла ся, што «па мру з 
го ла ду», а та му перш-на перш ку пі ла 

мне не ноў тбук які, а на бор каст руль і 
дзве па тэль ні, — з усмеш кай рас каз-
вае Але на.

Спа чат ку — пра ве ра ныя «хат нія» 
стра вы, пас ля — рэ цэп ты з ін тэр нэ ту 
і «ім пра ві за цыі». Хлоп цы-сту дэн ты, 
што за бя га лі на кух ню, па ча лі ўсё даў-
жэй спы няц ца, каб «па пус каць слі ну», 
гле дзя чы на апе тыт ныя нож кі. Ку ры-
ныя, зра зу ме ла, ту ша ныя з час на ком 
і фа со ляй, па пя рэд не за ма ры на ва ныя 
ў ма я нэ зе. Са мае ці ка вае, што Але на 
праз не ка то ры час па ча ла гэ тых ула-
даль ні каў га лод ных ва чэй шка да ваць. 
Та го пад кор міць, з тым па дзе ліц ца... 
А ве ча рам мно гія ў над зеі на «пра цяг 
ад но сін» за хо дзяць на па ся дзел кі.

— Я не ве даю ча му, але гэ ты спо-
саб рэ аль на пра цуе. Ця пер, ка лі нех-
та пы та ец ца, як спа да бац ца хлоп цу, 
я раю што-не будзь яму пры га та ваць, 
— ка жа Але на. На маё пы тан не пра 
ха ла цік і ма ні кюр яна сціп ла ад жар-
тоў ва ец ца: «Не па шко дзіць!»

Вы браць леп ша га 
з «мань я каў»

«Да зволь мне да кра нуц ца да тва ёй 
пя шчот най шый кі, па крыць яе па ца лун-
ка мі, за тым спус ціц ца ні жэй, а пас ля — 
яшчэ ні жэй...» Гэ та ад но з са мых бяс-
крыўд ных па ве дам лен няў ад хлоп цаў, 
якое Ка ця па ка за ла мне ў сва ім ноў тбу-
ку. Па яе сло вах, усе дзяў ча ты, што збі-
ра юц ца знай сці са бе па ру на сай це зна-
ём стваў, па він ны быць га то вы адэ кват на 
рэ ага ваць на та кіх вось «ах вот ных».

У свае двац цаць ча ты ры га ды Ка ця 
пе ра жы ла не пры ем нае рас стан не з 
хлоп цам, які шмат для яе зна чыў.

— Каб вый сці з дэ прэ сіі, я па ча ла 
ха дзіць да псі хо ла га, і ён па ра іў мне 
на ву чыц ца прос та вес ці ста сун кі з 
муж чы на мі, раз маў ляць з імі, вы каз-
ваць сваё мер ка ван не, слу хаць і не 
«за цык лі вац ца» на аба вяз ко вай доў-
га тэр мі но вас ці ад но сін.

За рэ гіст ра ваў шы ся на сай це, Ка ця 
бы ла пры ем на ўра жа на, што за пер-
шыя паў га дзі ны ёй на пі са лі больш за 
50 ча ла век. Але, ка лі ўчы та ла ся, ура-
жан не кры ху змя ні ла ся. Мно гія пра па-
ноў ва лі секс у пер шым жа па ве дам лен-
ні, але, не атры маў шы ад ка зу, шчы ра 
здзіў ля лі ся: «Ну што ты, не «ла май ся!» 
Праў да, бы лі і нар маль ныя хлоп цы, якія 
пі са лі штось ці пра ся бе, шу ка лі агуль-
ныя тэ мы для раз мо вы. Але ка лі та кі 
тра піц ца — лі чы, па шан ца ва ла.

— Ве ча рам я ўклю ча ла кам п'ю тар, 
каб пра ве рыць па ве дам лен ні, і ча сам 
пры га вор ва ла: «Ну, як там мае «мань-
я кі»? — смя ец ца дзяў чы на.

Ка ця ўпэў ні ла ся: у та кіх по шу ках 
нель га спадзявацца, што зной дзеш сваё 
ка хан не, але на з'яў лен не ў жыц ці ці ка-
вых су раз моў цаў і вя сё лых сяб роў-пры-
яце ляў мож на раз ліч ваць. Толь кі вось іс ці 
на спат кан не пас ля пер шых не каль кіх 
па ве дам лен няў — спра ва до сыць ры зы-
коў ная. Не як па ня во пыт нас ці Ка ця ад ва-
жы ла ся на су стрэ чу з вір ту аль ным зна-

ё мым. Хло пец прый шоў у рас шпі ле най 
курт цы (і гэ та ў ліс та па дзе!), пад якую... 
ні чо га больш не апра нуў. Так што ся род 
«мань я каў» па трэб на вы бі раць толь кі са-
мых адэ кват ных.

Ка лі ты ў клу бе, 
яны «ду рэ юць»

Каб так і бы ло, най пер шая дзя во-
чая за да ча — на ку піць са бе ка ро цень-
кіх су ке нак і «цу да дзей на га» абут ку, у 
якім і тан ца ваць зруч на, і но гі даў жэй-
шы мі вы гля да юць. Ве ра ні ка і На дзя, 
якія па сяб ра ва лі дзя ку ю чы ад ной на 
два іх здым най ква тэ ры, сцвяр джа юць, 
што та кія туф лі на шпіль ках іс ну юць. 
Яшчэ яны час та рас каз ва юць пра зна-
ём ствы з хлоп ца мі ў клу бах.

— Мно гія дзяў ча ты лі чаць, што па-
трэб на прый сці, сес ці за бар ную стой-
ку і «на пус ціць» на ся бе не пры ступ ны 
вы гляд. На ад ва рот, пра та кіх дзяў чат 
хлоп цы ад ра зу ду ма юць: «Ага, яна ча-
кае пры год!» — ка жа На дзя.

Ней кіх спе цы яль ных пры ёмаў 
«ахму рэн ня» дзяў ча ты не вы ка рыс-
тоў ва юць. Усё прос та: ка лі хо чаш, каб 
ця бе за ўва жы лі, але не за пі са лі ў рас-
пус ні цы, лепш пры хо дзіць у кам па ніі, а 
яшчэ — па больш тан ца ваць, не ста яць 
сціп лень ка збо ку.

Ве ра ні ка, на прык лад, умее «за па-
ліць» на танц пад ло зе, а та му па ку та ваць 
ад не да хо пу ўва гі ёй не да во дзіц ца:

— Я як заўж ды «ад ры ва ла ся», ка-
лі да мя не «пад тан ца ваў» хло пец, які 
прад ста віў ся Дзя ні сам. Мы па зна ё мі-
лі ся і ме ся цы два ха дзі лі на спат кан ні. 
Усё скон чы ла ся, ка лі ў го ра дзе су стрэ-
лі ся з... яго дзяў чы най!

Гэ та, без умоў на, на строй са пса-
ва ла, але ад мо віц ца ад зна ём стваў у 
клу бе не пры му сі ла. Да рэ чы, у Ве ра-
ні кі і На дзі ёсць сяб роў ка, якая ста ла 
ба яц ца ме на ві та та кім чы нам зна ё міц-
ца пас ля ад на го вы пад ку. Ад ной чы да 
Яны па ды шла не зна ё мая дзяў чы на і 
па ча ла з ёю раз мо ву. Дзяў ча ты ўвесь 
ве чар тан ца ва лі ра зам, смя я лі ся і жар-
та ва лі. Но вая зна ё мая на ват да до му 
яе пад вез ла. А на на ступ ны дзень 
«клуб ная» пры яцель ка (пры нам сі, ме-
на ві та так яе ўспры ма ла Яна) пры сла-
ла квет кі і паш тоў ку з пра па но вай... 
па чаць ра ман тыч ныя ад но сі ны.

Но вая су кен ка — 
но вае жыц цё

У гар дэ ро бе Крыс ці ны за раз амаль 
не зной дзеш зруч ных сві та раў, джын-
саў і фут бо лак. Яны да ста юц ца з ша-
фы толь кі для па ез дак за го рад. А на 
ўсе ас тат нія вы пад кі жыц ця — су кен кі, 
спад ні цы, што шчыль на аб цяг ва юць 
фі гу ру, коф тач кі з дэ каль тэ.

— Пер шае, што я за ўва жы ла, ка лі 
ста ла на сіць ме на ві та та кое адзен не: 
пра сіць неш та ў муж чын ста ла на шмат 
пра сцей. І зна ё міц ца з імі так са ма. 
Дак лад ней, яны са мі вель мі час та 
зна ё мяц ца. Да стат ко ва пра віль на па-
вяр нуц ца, прай сці ся, пры го жа сес ці ці 
эфект на за клас ці на гу за на гу, — упэў-
не на Крыс ці на.

Ме на ві та так яна па зна ё мі ла ся са 
сва ім ця пе раш нім хлоп цам, з якім су-
стра ка ец ца амаль год. Як спа дзя ец ца 
на ша «ча раў ні ца», су кен ку, у якой яна 
бы ла ў той дзень, бу дзе яшчэ дзе цям і 
ўну кам па каз ваць.

— Я ні ў якім ра зе не ка жу, што трэ ба 
па больш уся го «ага ліць». Прос та ў воб-
ра зе па він на пе ра ва жаць жа ноц касць і 
пры ваб насць, — сцвяр джае Крыс ці на.

Га лоў ная пе ра ва га «су ке нач на га» 
ме та ду, па яе сло вах, — гэ та маг чы-
масць пры цяг нуць ува гу хлоп цаў дзе 
за ўгод на: хоць у клу бе, хоць у чар зе 
па шпа ле ры.

Сорам ці трыумф?
Юля без на дзей на за ка ха ла ся, ка лі 

ёй бы ло дзе вят нац цаць га доў. Хло пец 
ву чыў ся ў ад ной гру пе з яе су сед ка мі-пя-
ці курс ні ца мі, а та му час та за хо дзіў у па-
кой, дзе жы ла дзяў чы на. Аб' ект ка хан ня 
з Юляй зна ё міц ца ча мусь ці не спя шаў ся. 
Ві таў ся толь кі та ды, ка лі су стра ка лі ся ва 
ўні вер сі тэ це, але ні вод на га ра зу на ват 
імя не спы таў. Прай шло паў го да, а Юля 
па-ра ней ша му за ста ва ла ся «мэб ляй» у 
па коі яго ад на курс ніц.

— Ча мусь ці ў та кіх вы пад ках со-
рам на не бы вае, — ка жа Юля і рас па-
вя дае гіс то рыю, якая прос та не мо жа 
зда рыц ца з «пра віль ным», на пер шы 
по гляд, ча ла ве кам...

...Уга ва рыць су се дак узяць яе з са бой 
па гу ляць су бот нім ве ча рам цяж кас ці не 
скла ла. Ён так са ма па ві нен быў пай сці. 
Што ж, су стрэ лі ся: ве чар, ма роз, нач ныя 
ву лі цы. Чым сту дэн ты грэ юц ца? Вя до-
ма чым! Змес ці ва шклян кі Юля ўпо тай 
вы лі ва ла ў снег, але са ма ра бі ла вы гляд 
што п'я нее. («Аль бо тры умф — аль бо 
со рам! Трэ ця га не да дзе на!» —ста ла 
на той ве чар яе дэ ві зам).

— Ад вя дзі мя не да до му! — з не-
ча ка най сме лас цю па пра сі ла яна ў 
не пры ступ на га пя ці курс ні ка. А той і 
не ад мо віў! Су сед кі за ўсмі ха лі ся двух-
сэн соў на, раз ві та лі ся і ру шы лі гу ляць 
да лей.

— Мне так смеш на ўспа мі наць, як 
мы пра хо дзі лі мі ма вах цёр кі, як у па коі 
я зра бі ла вы гляд, што не ма гу са ма 
скі нуць бо ты, і яму прый шло ся іх з мя-
не сцяг ваць, — ус па мі нае Юля.

Хло пец ака заў ся сум лен ным, а та-
му, па клаў шы Юлю спаць, пай шоў да 
ся бе. А што пас ля? Юля ка жа, што 
ні я кіх ра ман тыч ных ста сун каў па між 
імі не зда ры ла ся. Та кі кры ху бяз глуз-
ды крок, ві даць, і быў ля кар ствам ад 
ка хан ня.

Тац ця на ГАЙС.

У ТРЭН ДЗЕ — 
БУ ЯН НЕ ФАР БАЎ!

Вы гля даць хо ра ша і мод на апра на цца сён ня імк нец ца 
прак тыч на кож ны ча ла век, яко му не абы яка вы яго знеш-
ні вы гляд і мер ка ван не на ва коль ных. Су час ная мо да — 
аль тэр на тыў ная і раз на стай ная, што да зва ляе лю бо му 
быць не паў тор ным. Кі раў нік ка лек ты ву тэ ат ра мо ды 
«Фэст» го ра да На ва по лац ка Ган на Вол ка ва рас па вя дае 
аб тым, як не за стац ца не за ўва жа ным у на тоў пе.

«Бу ян не фар баў!» — та-
кі за раз га лоў ны дэ віз мо-
ды. «Усё, што бы ло мод ным 
ле там, плаў на пе рай шло 
на на ступ ную па ру го да», 
— пад крэс лі вае Ган на Апа-
лі нар`еў на. Ка лі ка заць пра 
ка ля ро вую га му, то ў гэ тым 
се зо не ды зай не ры ад да юць 
пе ра ва гу пя ці ко ле рам: яр-
ка-зя лё на му, ба лот на-зя лё-
на му, на сы ча на му сі ня му, ка-
рыч не ва-ша ка лад на му і ўсім 
ад цен ням чыр во на га.

Яшчэ на спад ні цах, кар-
ды га нах, су кен ках (ды прак-
тыч на на ўсіх прад ме тах 
адзен ня) ро бяц ца ма люн кі. 
Прынт на тка ні не — са-
праўд ны трэнд во се ні.

Да нас вяр та ец ца «рэт-
ра»-мо да: пыш ныя спад ні цы да ка ле на (якія бы лі та кі мі мод-
ны мі ў ча сы Мэ ры лін Ман ро), вель мі вуз кі стан з шы ро кім по-
ясам... Тка ні на спад ні цы — твід, «шат ланд ка». А ка лі за хо чац ца 
зда вац ца тро хі ху дзей шай, то мож на вы ка рыс таць тка ні ну ў 
тон кую па ло сач ку.

Вы не па мы лі це ся, ка лі на бу дзе це на гэ ты се зон жа кет. 
Ма лень кія ка рот кія жа ке ты за ста лі ся ў мо дзе яшчэ з мі ну лай 
во се ні. Яны мо гуць быць аб ля ма ва ныя фут рам, без аздаб-
лен ня, шы тыя ці цал кам фут ра выя. У лю бым вы пад ку жа кет 
бу дзе вый грыш на гля дзец ца як на эле гант най су кен цы, так і 
на прос тым сві та ры.

«Ка лі дзяў чы на ду мае пра па лі то ці пін жак, то тут лепш вы-
браць аб' ём ныя і на ват тро хі меш ка ва тыя рэ чы», — ра іць Ган на 
Апа лі нар`еў на. Вяр та ец ца мо да на двух борт нае па лі то ў сты лі 
«мі лі та ры» і за ву жа нае да ні зу. Боль шасць ма дэль е раў ця пер 
ро бяць ак цэнт на па вя лі ча ным аб' ёме пля чэй.

Ба ціль ё ны так са ма прад стаў ле ны на лю бы густ: за мша выя, 
з ла ка вы мі ўстаў ка мі, на тоў стых аб ца сі ках і тан кет цы, з ад-
кры тым но сам, на шну ра ван ні, са спраж ка мі. Раз на стай насць 
па ко ле ры, фак ту ры. Пад ба ціль ё ны мож на на дзець голь фы 
ці шкар пэт кі. Якім бы смеш ным гэ та ні па да ва ла ся, але вар та 
звя заць доў гія ваў ня ныя пан чо хі, абуць ба ціль ё ны — і гэ та бу-
дзе апош ні «піск мо ды».

Ша лі кі з ма хе ру. Іх яшчэ за вуць «пух на ты мі». Ак се су ар, які 
прый шоў да нас з мо ды 1980-х. Паль чат кі так са ма ў мо дзе — 
даў жы нёй да лок ця. На іх на ніз ва ец ца шмат са мых раз на стай-
ных бран за ле таў. Чым больш ко ле раў — тым лепш (бо дэ віз 
жа — «Бу ян не фар баў!»).

Ка пе лю шы. Асноў ны «піск» се зо на да нас пры хо дзіць з 
вяс ны — гэ та, як ужо маг лі зда га дац ца заў сёд ныя мод ні кі, 
муж чын скія ка пе лю шы. Вар та за ўва жыць, што яны вы дат на 
вы гля да юць як на дзяў чын ках і дзяў чы нах, так і на да мах баль-
за каў ска га ўзрос ту. Гэ та ка пе лю шы з вя лі кі мі ці ма лень кі мі 
па ля мі, яр кія ці кла січ ныя.

Сум кі. На шы вя лі кія сум кі, якія бы лі вель мі мод ны мі той во-
сен ню, у якія змя шчаў ся ўвесь на бор кас ме ты кі, сыш лі ў ня быт. 
А на мод ны «па ста мент» узы шлі ма лень кія су мач кі це раз пля чо. 
З імі дзяў ча ты зда юц ца лёг кі мі, жа ноц кі мі і тро хі бес тур бот ны мі, 
але га лоў нае — вель мі ра ман тыч ны мі.

Ва шым вы ра та ван нем для ўра чыс тых ме ра пры ем стваў мо жа 
стаць стыль з на лё там «эт на». Мно гія ві та юць тут аф ры кан скі 

кі ру нак — на прык лад, пля-
мы «пад» ле а пар да, змей. 
Але мы жы вём у Бе ла ру сі, 
та му трэ ба шу каць штось-
ці сваё, род нае. Мож на на-
шыць ка ру нак на паль чат-
кі, зра біць аплі ка цыю на 
жа ке це ці прос та па вя заць 
стуж ку на ка пе лю шы. Эт-
на стыль ства ра ец ца лёг ка 
і прос та. Га лоў нае — ад-
чуць яго ўсёй ду шой.

...Як у вы ні ку вы гля дае 
на ша мод ні ца? Гэ та ра ман-
тыч ная асо ба ў пыш най 
спад ні цы да ка ле на, ма-
лень кім жа ке це ці сві та ры 
з нар веж скі мі ўзо ра мі. На 
шыі — ма хе ра вы ша лік, а 
на га ла ве — муж чын скі ка-
пя люш. Упэў не ная ў са бе і 
з вы дат ным на стро ем.

Але са мае га лоў нае — 
гэ та ін ды ві ду аль насць! Мож на сес ці і са мой звя заць ша лік — і 
ты бу дзеш ад на та кая! Трэ ба знай сці ў са бе ці ка він ку і рас пра-
ца ваць свой улас ны стыль.

Ары на КА ГА ЛЁ НАК,
ву ча ні ца 10 кла са на ва по лац кай гім на зіі № 2.

Фо та Ма ры ны БЕ ГУН КО ВАЙ.

На го да для зна ём стваНа го да для зна ём ства

САК РЭ ТЫ СПА КУ СЫ, —
аль бо На што «вя дуц ца» хлоп цы?

Свой стыльСвой стыль


