
Ка лi кан ча ец ца соль...
Гэ та най час цей ро бiц ца за ўваж ным 

у адзiн з вы хад ных, бо i сня да нак та ды 
га ту ец ца ад мыс ло вы, i абед ва рыц-
ца поў ны, i час та яшчэ да вя чэ ры, на 
пад вя чо рак, пя чэц ца якi-не будзь фран-
цуз скi «пе ра вер ну ты» пi рог цi фа на бэ-
рыс тая па мя шча ка з гры ба мi i со у сам 
бе ша мель... Ну люб лю я та кiя спра вы i 
та кiя стра вы. А наз вы ку лi нар ныя ўво-
гу ле збi раю. Iнакш не ра бi ла б трэ цi год 
за пар смач нае шоу для су ай чын нi каў-
за меж нi каў на ра дыё «Бе ла русь» — «У 
сва ёй та лер цы» на зы ва ец ца...

Дык вось, як кан ча ец ца соль, то я 
вы праў ля ю ся ў кра му, i гэ та вы гля дае 
як быц цам на ту раль на. Не зу сiм на ту раль на вы гля дае на ступ-
нае. Пра хо джу, зна чыць, па мiж стэ ла жа мi, праз якiя шлях да 
той со лi пра кла дзе ны, i — ну, быць та ко га не мо жа, каб не за цi-
ка вi ла мя не неш та па боч нае. Но выя ўзо ры апе тыт на га пе чы ва 
вы хоп лi ва юц ца зро кам ад ра зу. Тое са мае ад бы ва ец ца з но вы мi 
ад мыс ло вы мi га тун ка мi сме тан ко вых сы роў, «не пша нiч най» 
му кi, кан ды тар скiх мар га ры наў i са лод кiх упры га жэн няў. У вы-
нi ку iду да моў з поў най сум кай, але — без со лi. Дзе дак лад на, 
на якiм ме на вi та ад рэз ку кра мы зда ра ец ца ам не зiя? За гад ка. А 
са мае дзiў нае тое, што паў та раць свой вi зiт у кра му з на дзе яй 
яе апраў даць i ся бе пе рай на чыць — не вар та.

Ён з мя не ў та кiя хвi лi ны заў сё ды смя ец ца. Дзi ва што: у Яго 
ры бац кiм «за гаш нi ку» заў сё ды ёсць па чак со лi.

Сам смя ец ца, а сам та кi са мы, як ка за лi на шы дзе цi, ка лi 
бы лi зу сiм ма лыя.

Ад ной чы я, Ён i яны па еха лi на ры бал ку.
Доб ра па мя таю, на Бя рэ зi ну. Доў га збi ра лi ся-вы бi ра лi ся, 

доў га пра кла да лi марш рут, блу ка ю чы ся род пры бя рэж ных сос-
наў, доў га по тым уста лёў ва лi на мёт, шу ка ю чы ўда лае мес ца, 
рас стаў ля лi «па фэн-шуi» стол, та бу рэ цiк i крэс ла... Рас клад ва-
лi вог нi шча, рас паль ва лi пры мус, га та ва лi вя чэ ру... А як дай шла 
спра ва да та го, каб па ла вiць на до свiт ку ры бы... Вось-вось, 
пра га лоў нае Ён за быў ся. Не, не пра соль, хоць мож на бы ло 
так па ду маць. А пра блёс ны — яны за ста лi ся адзi но ка ля жаць 
у ква тэ ры.

Але той дзень мы пра вя лi зу сiм ня бла га. Аса бiс та я звя за-
ла з паў мет ра ка рун каў. Наш ся рэд нi сы нок на ма ля ваў пей-
заж, за якi по тым у мас тац кай шко ле атры маў дып лом дру гой 
сту пе нi. Ста рэй шы з ма лод шым ка та лi ся ў лод цы i, зда ец ца, 
упа ля ва лi стра ка зу. I толь кi Ён, муж, баць ка i за яд лы ры ба лоў, 
не ўспа мi нае гэ ты дзень ду шэў ным сло вам, бо ў блёс нах жа 
бы ла ўся соль.

Што апраўд ва ец ца жыц цём, тое не апраўд ва ец ца лi та ра-
ту рай. Гэ та я пра соль у лю бым сэн се сло ва. Чы та еш ча сам 
ру ка пiс яко гась цi ня бо гi — i ад чу ва еш: нi шчым ны ру ка пiс, без 
со лi i без пер цу. На пi са ны, каб толь кi на дру ка ва лi, без усве дам-
лен ня та го фак та, што на пi са нае ме на вi та з та кой ма ты ва цы яй 
як раз i не дру ку ец ца. Як га ва рыў «ма ла до сце вец» Да ма шэ вiч, 
«Што гэ та за ге рой? Яго ж не на ма ля ва лi! Нi но са яму не да лi, 
нi ро та — нi чо га. Як жа яму жыць?».

Што мя не асаб лi ва здзiў ляе, дык гэ та тое, як мо жа ге рой у 
пiсь мен нi ка, на ват, зда ва ла ся б, май стра, жыць без iме нi, ад-
но з проз вi шчам. Як яму гэ та ўда ец ца? Не як даў но, чы та ю чы 
кнi гу iн дый ска га пiсь мен нi ка На ра я на, да ве да ла ся з прад мо вы, 
што На ра ян — не проз вi шча, а iмя. «Р. К. На ра ян» — зна чы ла ся 
на вок лад цы той кнi гi, але «Р. К.», якое, да рэ чы, вар та чы таць 
як Ра зi пу рам Крыш нас ва мi, азна чае iмя «фа мiль нае», а не 
ўлас нае. А ў ча ла ве ку га лоў нае — улас нае iмя. Так, пры нам сi, 
сцвяр джа юць на Ус хо дзе. У iм — уся соль. «Як вы на за вя це 
лод ку...» — гэ та, на пэў на, так са ма не дзе ад сюль. Ас тат няе — 
кан ды тар скi мар га рын i са лод кiя ўпры га жэн нi.

Пра што я ўво гу ле ха це ла тут ска заць? Пра тое, што пiсь-
мен нi ку без кру га гля ду — як гас па ды нi без со лi, як ры ба ло ву 
без блёс наў, як ге рою без iме нi... На пэў на, так
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Свят ла на ДЗЯ НІ СА ВА, 
га лоў ны рэ дак тар ча со пі са «Ма ла досць»

Чым даў жэй у па коі, дзе ма лое 
за ста ло ся ад но, без на гля ду да-
рос лых, па нуе ці шы ня, тым страш-
ней ту ды за хо дзіць… У свой час 
гэ тае на род нае на зі ран не не як аб-
мі ну ла мой ста лы ро зум. І як толь кі 
сын на ву чыў ся вы ла зіць з ка лыс кі 
са ма стой на (як раз на пя тым ме ся-
цы на ша га з ім су мес на га жыц ця), 
я па ча ла ма рыць пра тую свет лую 
ча сі ну, ка лі ён бу дзе спа кой на ся-
дзець на мес цы і зай маць ся бе 
сам. Бо ста мі ла ся без упын на яго 
«па свіць».

«Не ра зу мею тва ёй праб ле-
мы, — па ціс ка ла пля чы ма сяб роў-
ка. — Ты яго рас пес ці ла. Вось мае 
дзе ці ні ко лі не ства ра лі мне та кіх 
праб лем. Бо з на ра джэн ня ве да лі: 
ка лі ма ці за ня тая, трэ ба ці хень ка 
ся дзець у ку точ ку і не пе ра шка-
джаць». Лёг ка па ціс каць пля чы ма, 
ка лі твае дзе ці даў но паў на лет нія. 

А мая сён няш няя рэ аль насць — 
хат няе тар на да, да яко га мож на 
толь кі пры ста соў вац ца.

Ну вось як даць яму зра зу-
мець, што я над та за ня тая? Ужо 
на дру гі дзень, як я вяр ну ла ся з 
ра дзіль на га до ма ў кам па ніі гэ тай 
энер гіч най іс то ты, мы ўсвя до мі лі, 
што не каль кі на ступ ных га доў «ці-
хень ка ся дзець» у на шай сям'і не 
да вя дзец ца ні ко му. Ужо та ды сы ну 
ха це ла ся як ма га хут чэй вы пра-
ба ваць сваё но вень кае цель ца ў 
дзе ян ні. У тры ме ся цы ён на стой лі-
ва па тра ба ваў, каб мы да па ма га лі 
яму «ха дзіць». У сем — не горш 
за Гу дзі ні на ву чыў ся вы ка раск вац-
ца з усіх стра хо вач ных пры ста са-
ван няў крэ сел ка для карм лен ня. 
У дзе сяць — упэў не на бе гаў па 
ква тэ ры, у год не менш упэў не на 
за ла зіў на пад акон нік… Зрэш ты, 
пры бліз на та ды ж ён усё час цей 

па чаў спы няц ца і піль на пры гля-
дац ца не толь кі да та го, што да лё-
ка ці вы со ка, ды і цац ка мі стаў ці-
ка віц ца не толь кі з мэ тай па грыз ці. 
Вось яно, — уз дых ну ла я з па лёг-
кай. Ста лее ма лое! І з аса ло дай 
па ча ла раз ва жаць, які мі ці ка вы мі 
спра ва мі пач ну зай мац ца, па куль 
маё дзі ця не дзе ў ку точ ку бу дзе 
збі раць якісь ці пазл…

Ты мі ж дня мі я на паў во ка пра-
гля да ла чар го вую кніж ку з па ра-
да мі ма ла дым баць кам (на спа-
кой нае чы тан не ў мя не даў но ўжо 
не бы ло ча су). І з ўся го тэкс ту вы-
лу чы ла і за пом ні ла ад ну за ўва гу: 
ка лі дзі ця не па тра буе ва ша га 
ўдзе лу ў яго гуль нях, не спя шай-
це ся ся бе на вяз ваць. Маў ляў, так 
яно хут чэй на ву чыц ца са ма стой-
най гуль ні… Не ўза ба ве, за ві ха ю-
чы ся на кух ні, я ад зна чы ла, што 
мой сын больш не поў зае по бач, 
па тра бу ю чы ўва гі. Пе ра браў шы ся 
ў су сед ні па кой, ён знай шоў са бе 
ней кі за ня так, і ўжо коль кі хві лін у 
на шай ква тэ ры па нуе ня звык лая 
ці шы ня. Як мне і ра і лі, я вы ра шы ла 
не пе ра шка джаць. Для на дзей нас-
ці на ват не ста ла па кі даць кух ню… 
А ка лі ўсё ж вый шла па гля дзець, 
што ме на ві та на та кі доў гі час па-
глы ну ла ўва гу май го Ан то на, за-
спе ла кар ці ну, па ба чыць якую зу-
сім не бы ла га то ва. Па бу да ваў шы 
«лес ві цу» з па ду шак і крэс ла, мая 

ма ле ча ўска ра ска ла ся на стол, 
уклю чы ла кам п'ю тар і за хоп ле на 
ля па ла па кла ві я ту ры… Не ве даю, 
як гэ та му «пра су ну та му ка рыс-
таль ні ку» та кое ўда ло ся, але ён 
зні шчыў амаль усё кам п'ю тар нае 
на чын не — боль шасць пра грам-
ных фай лаў, і не толь кі іх…

Што вы ду ма е це, жыц цё дур ні цу 
на ву чы ла? Ма ры пра дзень, ка лі 
мя не хоць на паў га дзі ны па кі нуць 
у спа коі, ака за лі ся мац ней шы мі. 
І ка лі ў ква тэ ры зноў уста ля ва ла-
ся ня звык лая ці шы ня, я зноў жа 
не па спя ша ла ся яе па ру шаць… У 
вы ні ку за спе ла яшчэ ад ну «кар-
ці ну мас лам». Дак лад ней, гры-
мам. Аказ ва ец ца, у не трах ша фы 
ўсё яшчэ за хоў ваў ся тэ ат раль ны 
грым, якім мы з сяб ра мі раз ма лёў-
ва лі ся на Хэ лоў ін га доў 15 та му. І 
за ста ло ся яго шмат — ха пі ла на 
ўся го Ан то на, ад пя так да са май 
ма каў кі. Ну і яшчэ на паў ква тэ ры, 
пад ло га і шпа ле ры якой на бы-
лі над звы чай крэ а тыў ны вы гляд. 
Для тых, хто не ве дае пра асаб-
лі вас ці тэ ат раль на га гры му, за ў-
ва жу, што сцер ці яго мож на толь кі 
спе цы яль ны мі спір та вы мі сур вэт-
ка мі. А до ма на ват га рэл кі ня ма не 
тое, што спе цы яль ных сур вэ так… 
Сло вам, наш з Ан то нам ві зіт у кра-
му ў той дзень за пом ні лі.

«Ён у нас гі пер ак тыў ны», — 
хва ліў ся муж сяб рам. Мя не ж 

гэ тае мод нае слоў ца толь кі раз-
драж ня ла. Бо гі пер ак тыў насць — 
ме ды цын скі ды яг наз, які мае на 
ўва зе не столь кі шы ла ў вя до мым 
мес цы, коль кі ня здоль насць дзі-
ця ці за ся ро дзіц ца на якім за ўгод-
на за ня тку хоць на хві лі ну. І, між 
ін шым, ста вяць та кі ды яг наз не 
больш як 5 пра цэн там дзя цей. Але 
пад час на шых з Ан то нам ві зі таў 
на кан цэрт ці вы ста ву, у кра му ці 
па лі клі ні ку я без упын на чу ла зу сім 
ін шае: «Які ён у вас спа кой ны!» 

Прос та я ве даю, дзе ў яго 
«кноп ка».

Ад шу ка ла я тую «кноп ку» не 
ад ра зу. Прый шло ся знай сці час і 
ўваж лі ва пе ра чы таць ад па вед ныя 
кніж кі (да рэ чы, да рад ца не пе ра-
шка джаць дзі ця ці ў са ма стой най 
гуль ні меў на ўва зе трох га до вых), 
па блу каць па ін тэр нэ це і за няц ца 
скла дан нем ма тэ ма тыч ных гра фі-
каў. Апош няе я ра бі ла, каб дак лад-
на вы зна чыць час, ка лі сын бу дзе 
згод ны хут ка за снуць, і вы лі чыць, 
коль кі га дзін сну яму па тра бу ец-
ца. На сай це, дзе я на тра пі ла на 
гэ тую ме то ды ку (вось праў да ўжо 
не ўяў ляю, як лю дзі жы лі без ін тэр-
нэ ту!), вы клад ва лі ся да во лі ці ка-
выя вы ні кі аме ры кан скіх да сле да-
ван няў. Якія свед чы лі: на ла джа ны 
сон да зва ляе па зба віц ца пя чат кі 
«гі пер ак тыў насць» 75 пра цэн там 
дзя цей (да сло ва, у Аме ры цы гэ ты 

ды яг наз ста вяць час цей, чым дзе 
яшчэ). За свед чу і я: сон пра цуе!

Ну і плюс «ды е та». Умоў ная, 
але ўсё ж ды е та. Аме ры кан скія 
(і на пэў на, най больш у нас па пу-
ляр ныя) пе ды ят ры Сір сы ў сва іх 
кніж ках на ват дру ку юць спі сы пра-
дук таў, якія пра ва ку юць кап рыз лі-
васць. Ка лі па прос ту — дык ра дзей 
кар мі це дзі ця са лод кім, і бу дзе вам 
шчас це. Вунь у Шве цыі, на прык-
лад, пе чы ва і цу кер кі дзе цям да-
зво ле на ес ці толь кі па су бо тах. І 
ні чо га — ні ко му з юных шве даў у 
га ла ву не пры хо дзіць па чу вац ца 
аб дзе ле ны мі з гэ тай на го ды.

Ёсць яшчэ адзін вель мі дзейс-
ны сро дак за бяс пе чыць са бе ад-
нос на спа кой нае жыц цё по бач з 
ак тыў ным на шчад кам «ран ня га 
ўзрос ту». Трэ ба ўся го толь кі як 
ма га час цей гу ляць ра зам з ім. І 
ра зам жа ву чыц ца гу ляць (у ідэа-
ле гэ та му вар та на ву чыц ца ўсёй 
сям'і). І вось та ды… На прык лад, 
гэ ты тэкст я здо ле ла на пі саць, 
па куль мой двух га до вы сын на 
ка раб лі, па бу да ва ным з крэс лаў, 
піль на ваў з ліх та ры кам «акул», а 
по тым раз га няў іх ба ра ба нам, дуд-
ка мі і піс та ле там. На пя рэ дад ні мы 
га дзі ну гу ля лі ў «пі ра таў». І яшчэ 
га дзі ну пі рац кі ка ра бель па спя хо-
ва дрэй фа ваў без мя не…

Ма ры на БЕ РА ЗЕН СКАЯ
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Вы му ша ны «дзя лiць» 
ва ша га муж чы ну не 
толь кi з яго род ны мi, 
пра цай, сяб ра мi, але i 
з ры бал кай аль бо 
па ля ван нем?.. Вы лi чы це, 
што гэ та дрэн на i шко дзiць 
ад но сi нам?.. Вы ў гэ тым 
упэў не ны?..

Мно гiя прад стаў нi цы пры го жай па ло-
вы, ма быць, здзi вяц ца, але… муж чын-
скае хо бi час та не толь кi не пе ра шка-
джае ад но сi нам, але, на ад ва рот, iх ума-
цоў вае. Га лоў нае, пра вiль на ста вiц ца да 
роз ных за хап лен няў сва ёй «па ло вы».

Мае зна ё мыя Вi таль i Воль га па жа нi-
лi ся яшчэ сту дэн та мi. Ра зам ужо амаль 
дзе сяць га доў. I столь кi ж Вi таль збi рае 
ма дэ лi аў та ма бi ляў.

«Спа чат ку я не ўспры ма ла за хап-
лен не му жа ўсур' ёз, — рас каз вае Воль-
га, — лi чы ла яго хо бi дзi ця чай за ба вай, 
якая з ця гам ча су прой дзе. Але ка лi 
праз два га ды шлю бу ма лень кiя аў-
та ма бiль чы кi роз ных ма дэ ляў «за ха-
пi лi» амаль усю на шу ква тэ ру, па ча ла 
не па ко iц ца. Ста ла цяж ка пры бi рац ца 
ў па ко ях, каб пра цер цi пыл, да во дзi-
ла ся пе ра стаў ляць з мес ца на мес ца 
не адзiн дзя ся так ма шы нак. А яшчэ я 
вель мi час та за iх чап ля ла ся, i аў та-
ма бiль чы кi па да лi на пад ло гу i раз бi-
ва лi ся. I пер шае, i дру гое пры во дзi ла 
да кан флiкт ных сi ту а цый з му жам. Я 
яго па пра ка ла, што з-за гэ тых ца цак 
веч на не пры брац ца, а ён вель мi за-
сму чаў ся, ка лi парк ма шы нак губ ляў 
сва iх «ча ты рох ко лых са бра тоў». По тым 
на огул стаў аб вi на вач ваць мя не ў тым, 
што я спе цы яль на скiд ваю iх на пад ло-
гу. Зра зу ме ла, што я не каль кi ра зоў 
вель мi на стой лi ва пра па ноў ва ла яму 
па да рыць усю ка лек цыю яко му-не будь 
дзi ця цi, але Вi таль ад каз ваў, што гэ ты 
аў та парк знiк не з на шай ква тэ ры толь кi 
ра зам з iм».

Му жа Воль га ка ха ла i раз вiт вац ца 
з iм не збi ра ла ся, та му i вы ра шы ла шу-
каць кам пра мiс. У вы нi ку Вi таль i Воль га 
да мо вi лi ся, што ў ад ным з па ко яў бу дзе 

ад ве дзе на спе цы яль нае мес ца для ма-
шы нак. А дак лад ней ка жу чы — цэ лая 
сця на, уз доўж якой на па лi цах ця пер i 
ста iць гэ ты штуч ны аў та парк. Пры бi рае 
там муж, а Воль га да ма шы нак на ват не 
па ды хо дзiць.

«Ба чы це, — смя ец ца яна, — мож на 
ж знай сцi кам пра мiс, ка лi вель мi гэ та га 
за ха цець!».

А вось Ра ма ну i яго жон цы Юлii гэ-
ты кам пра мiс на огул не прый шло ся 
шу каць. «Юлiя — вель мi муд рая жан-
чы на, — рас каз вае Ра ман, — i да май го 
за хап лен ня кам п'ю тар ны мi гуль ня мi ста-
вiц ца па блаж лi ва. I ўсiх iн шых жан чын 
я да гэ та га так са ма за клi каю: ка лi ваш 
муж прый шоў з пра цы i гу ляе ў тан кi цi ў 
неш та iн шае, не спя шай це ся вы свят ляць 
ад но сi ны. Та кiм чы нам ён мо жа зды маць 
стрэс цi звы чай ную стом ле насць пас ля 
цяж ка га пра цоў на га дня. I лепш, ка лi 
муж гэ та бу дзе ра бiць за кам п'ю та рам, 
чым «вы лi ва ю чы» не за да во ле насць шэ-
фам на вас».

З Ра ма нам не згод на Ка ця ры на:
«Муж ча мусь цi мае на гэ та пра ва — 

ён ста мiў ся! А жон ка — не?! А ка лi яна 
це лы дзень до ма кру цi ла ся, як ва вёр-
ка, да гля да ю чы не маў ля, пры бi ра ю чы-
ся ў ква тэ ры, га ту ю чы ежу?.. Мо жа, ёй 
не аб ход на яго да па мо га. А ка лi муж чы-
на пры хо дзiць i ўты ка ец ца но сам у кам-
п'ю тар, гэ та вель мi раз драж няе i на ват 
крыў дзiць. Атрым лi ва ец ца, што яму ня ма 
спра вы да жон кi i да хат нiх тур бот?..» 

Пры гэ тым Ка ця ры на про сiць зра зу-
мець яе пра вiль на. У са мой гуль нi ў тан кi 
на кам п'ю та ры ня ма нi чо га дрэн на га, ка-
лi гэ та мае ра зум ныя ме жы. Але час та 
муж чы ны пра вод зяць за та кiм за ня ткам 
за над та шмат ча су, не тур бу ю чы ся нi аб 
чым, не цi ка вя чы ся нi жон кай, нi дзець-
мi, нi тым, што ад бы ва ец ца ў сям'i. А 
гэ та ўжо дрэн на — i ў пер шую чар гу для 
шлю бу.

Ад нак з Ка ця ры най не згод на Але-
ся:

«А я ўсё ж пад тры маю Ра ма на. Бо 
яшчэ горш, ка лi ў муж чы ны… ня ма нi я-
кiх за хап лен няў. Ка лi ён як пры вя за ны 
цэ лы дзень ба дзя ец ца па ква тэ ры, не 
ве да ю чы чым ся бе за няць. Да та го ж 
уз нi кае яшчэ ад на не спа дзя ва ная праб-

ле ма: та кi муж чы на па тра буе ад жан чы-
ны па ста ян най ува гi, каб увесь яе час 
цал кам на ле жаў яму. А жон ка ж так са ма 
хо ча су стрэц ца з сяб роў ка мi, па быць у 
адзi но це, па ду маць пра неш та вы ключ-
на жа но чае. Яна ж не па вiн на па ста ян-
на зай маць му жа, ёй так са ма па трэб на 
аса бiс тая пра сто ра!

Та кiм чы нам атрым лi ва ец ца, што ка лi 
ў му жа ня ма нi я ка га за хап лен ня, то ён 
мо жа пе ра шка джаць i за хап лен ням жон-
кi, ка лi яны ў яе ёсць, i прос та «блы тац ца 
ў яе пад на га мi».

А гэ та так са ма мо жа пры вес цi да кан-
флiкт ных сi ту а цый. Але на ват ка лi ў му-
жа ёсць хо бi, не спя шай це ся, ша ноў ныя 
жан чы ны, рас слаб ляц ца!

«Час та муж чы ны, у якiх ёсць хо бi, не 
па кi да юць пра ва на та кiя ж за да валь-
нен нi сва iм спа да рож нi цам, — рас каз вае 
Ак са на. — У мя не, на прык лад, быў вы па-
дак. Су стра ка ла ся я з ад ным муж чы нам, 
ад но сi ны ацэнь ва ла як вель мi сур' ёз ныя, 
та му па ча ла па цi ху вы пыт ваць, чым ён 
зай ма ец ца ў воль ны час i цi ёсць у яго 
якое-не будзь хо бi (бо ў мя не iх шмат: i 
тан цы, i вы шыў ка, i за ня ткi ў трэ на жор-
най за ле). Ка лi ён ад ка заў, што ў яго так-
са ма шмат хо бi, я шчы ра па ра да ва ла ся. 
Але, як вы свет лi ла ся, па спя ша ла ся…

Ак са на ска за ла сяб ру: маў ляў, ка лi 
ў ця бе столь кi хо бi (фут бол, па ля ван не, 
воль ная ба раць ба), ма быць, ты не бу-
дзеш су праць, ка лi я ка лi-нi ка лi су стрэ-
ну ся з сяб роў ка мi i па п'ю з iмi ка вы. Але 
ад каз быў не ча ка ным: «Як гэ та ты з 
не кiм бу дзеш пiць ка ву? Я ж усё кi ну i 
ад ра зу пры еду ту ды, бо ад куль мне ве-
даць, што ты з сяб роў ка мi, а не з iн шым 
муж чы нам?».

Пас ля гэ та га вы пад ку Ак са на ўпэў нi-
ла ся, што моц ны пол шу кае за баў толь кi 
для ся бе, а лю бое муж чын скае за хап-
лен не — гэ та сцвяр джэн не муж чын ска га 
пра ва на аса бiс тую сва бо ду. Пры гэ тым 
жан чы на, па мер ка ван нi мно гiх муж чын, 
па вiн на ся дзець до ма i цярп лi ва ча каць, 
ка лi муж (спа да рож нiк) вер нец ца з фут-
бо ла, па ля ван ня цi з ры бал кi.

«Дзе спра вяд лi васць?» — за дае ры-
та рыч нае пы тан не Ак са на.

Тым ча сам мы вы ра шы лi вы свет-
лiць у вя до мых муж чын, цi ёсць у iх 

за хап лен нi i як да гэ та га ста вяц ца спа-
да рож нi цы жыц ця.

Па вел ТА РАЙ МО ВIЧ, гурт «Тяни-
Тол кай»:

— Я — спар тыў ны ба лель шчык. Гля-
джу спар тыў ныя тэ ле пе ра да чы, ха джу 
на мат чы па ха кеi, фут бо ле, ганд бо ле. 
Мая жон ка гэ та му за хап лен ню нi як не 
пя рэ чыць. У нас не каль кi тэ ле вi за раў, 
та му кож ны мо жа гля дзець тое, што яму 
па да ба ец ца. А на ха кей яна на огул ра-
зам са мной хо дзiць. Ка лi я ез дзiў на 
мат чы збор най па ганд бо ле ў Сла ва-
кiю i Ру мы нiю, жон ка так са ма не бы ла 
су праць. За раз у нас ма лень кае дзi ця, 
а ка лi пад рас це, дык бу дзем ха дзiць на 
мат чы ўтра iх. А па куль на ха кей на вед-
ва ю ся ра зам з сяб ра мi.

Ва дзiм МЯЗ ГА, спя вак:
— Са сва iх хо бi ха цеў бы ад зна чыць 

ры бал ку i яз ду на аў та ма бi лi. На жаль, 
ры ба чыць з-за не да хо пу ча су вы па-
дае не час та, але ж ка лi-нi ка лi ра зам з 
сяб ра мi вы яз джаю на ва да ёмы. А вось 
з яз дой на аў та ма бi лi ўсё пра сцей. Я 
заў сё ды зна хо джу ся ў ру ху, час та пе-
ра яз джаю з мес ца на мес ца, з го ра да ў 
го рад, з ад ной кра i ны ў дру гую. На прык-
лад, шмат бы ваю ў Ра сii i ва Укра i не. Ад-
нак ня зруч нас цяў амаль не ад чу ваю, бо 
гэ та мне пры но сiць за да валь нен не. Як 
ба чы це, у мя не да стат ко ва «бяс крыўд-
ныя» хо бi, якiя не ўно сяць на пру жан не 
ў ад но сi ны.

Мi ка лай БЕ ЛА НО ВIЧ, гурт «Мiн скае 
мо ра»:

— А мне яшчэ пра сцей: маё хо бi су-
па дае з пра фе сi яй — гэ та му зы ка! Усе 
дзяў ча ты заў сё ды ста вi лi ся да гэ та га за-
хап лен ня ста ноў ча!

Кi рыл ПА ЗНЯ КОЎ, за сна валь нiк 
MSK Fashion Week:

— А ў мя не гэ та — фут бол. Лю бi-
мая ка ман да з дзя цiн ства — мас коў скi 
«Спар так». З дзяў ча та мi мне, ма быць, 
заў сё ды шан ца ва ла, бо яны маё за хап-
лен не ўспры ма лi нар маль на. Праў да, 
зда ра ла ся, што iн шым ра зам пры хо дзi-
ла ся збя гаць на фут бол цi ў спар тыў ны 
бар, каб па гля дзець гуль ню ра зам з сяб-
ра мi. Ад нак i гэ та не вы клi ка ла ў дзяў чат 
не за да валь нен ня.

Ге ле на АВЕ ЛА.

Мно гiм жан чы нам пра ца 
ся род муж чын уяў ля ец ца 
са праўд ным па да рун кам лё су. 
Iм зда ец ца, што га лант ныя 
муж чы ны толь кi i ча ка юць 
маг чы мас цi са сту пiць асо бе 
пры го жа га по лу сваё мес ца 
(у тым лi ку i крэс ла кi раў нi ка 
ад дзе ла, на прык лад), i на ват 
га то вы на ладж ваць ду э лi за 
пра ва да па маг чы ёй з ру цiн най 
пра цай. На са мрэч, усё не 
зу сiм так, та му мы па спра бу ем 
раз ве яць не ка то рыя iлю зii 
дзе ля ва шай жа ка рыс цi.

Iлю зiя пер шая. У муж чын скiм ка-
лек ты ве жан чы на заў сё ды зна хо дзiц ца пад 
пiль най ува гай. Мод ныя су кен кi, вы тан ча ныя 
ўпры га жэн нi, стыль ны ма кi яж i да ра гiя ду-
хi за бяс пе чаць ёй усе агуль нае за хап лен не i 
iмк лi вае пра соў ван не па служ бе.

Да рэм на ста ра еце ся: муж чын ская бра цiя 
на столь кi за хоп ле на пра цай, што на ўрад цi 
звер не ўва гу, чым ад вас пах не: «Ша нэль 
№ 5» або «Крас ной Моск вой». Ну не за ў-
ва жа юць яны дро бя зяў — у гэ тым асаб лi-
васць iх, муж чын скай, псi ха ло гii. «Та нуць» у 
дэ та лях — жа но чая «пры вi лея».

Да рэ чы, псi хо ла гi за ўва жы лi: па ста ян на 
зна хо дзя чы ся ў цэнт ры ўва гi, жан чы на моц-
на пе ра жы вае па пры чы не свай го знеш ня-
га вы гля ду — i атрым лi вае стрэс. Што ж да 
адзен ня, то ўся кiя коф тач кi з ру ша мi, су кен кi, 
не ка жу чы ўжо пра мi нi-спад нi цы, уз дзей нi-
ча юць на «пад кор ку» ка лег су праць лег ла га 
по лу раз драж няль на. Ка лi ўсе муж чы ны ў 
кас цю мах, а да ма — у су кен цы з дэ каль тэ, 
то яна бу дзе вы гля даць чу жой на iх «свя це 
жыц ця». Хоць атры маць за пра шэн не на ку-
ба чак ка вы мо жа…

Спо саб вы жы ван ня. Па спра буй це змя-
нiць свой гар дэ роб так, каб у ва шым убо ры 
аба вяз ко ва пры сут нi ча лi якiя-не будзь асоб-
ныя эле мен ты муж чын ска га адзен ня. Не аба-
вяз ко ва шта ны, ня хай гэ та бу дуць пiн жак, 
ка мi зэль ка або шый ная хуст ка, якая iмi туе 
галь штук.

Iлю зiя дру гая. Са праўд ныя муж чы ны 
ве да юць: жан чы на — iс то та сла бая. Та му 
яны ўся ляк пад стра хоў ва юць дам на «кру тых 
па ва ро тах», свое ча со ва па да юць ру ку i аба-
ра ня юць ад лю тых на па дак шэ фа.

На са мрэч, як толь кi вы пе ра сту пi лi па рог 
«муж чын ска га квет нi ка», для сва iх но вых 
ка лег вы па мер лi як сла бая iс то та. Нi хто не 
бу дзе спiс ваць вам про ма хi, вы цi раць слё зы, 
нi хто не пры ме ў раз лiк, што ў вас бы ва юць 
мiг рэ нi i да т. п. Мо гуць i гру ба ад ка заць, i 
зра бiць не ка рэкт ную за ўва гу. I спра ва зу сiм 
не ў тым, што муж чы ны — бес так тоў ныя i 
цвер да ло быя, а прос та та кiя пра вi лы гуль нi 
ў муж чын скай ка ман дзе: жорст кая ба раць-
ба, дзе ёсць пе ра мож цы i пе ра мо жа ныя, i 
аба вяз ко вы прыз — гро шы або кар' ер ны 
рост.

Та му жан чы на ў муж чын скiм ка лек ты ве — 
не сла бае звя но, а раў на праў ны гу лец. А 
што зда рыц ца з да мач кай, якая апы ну ла ся 
на «по лi бою» i не ўлi чы ла гэ тае пра вi ла? 
Яна прай грае.

Спо саб вы жы ван ня. Стань це ка манд-
ным гуль цом, да ка заў шы свае пра фе сiй ныя 
здоль нас цi. Ка лi вы бу дзе це на пра цоў ным 
мес цы бал ба таць па скай пе або гу ляць у 
«Шчас лi вую фер му», а праз дзень за ва лi це 
га да вую спра ва зда чу, муж чы ны вам гэ та га 
не да ру юць. Та му пра явi це ся бе пер ша клас-
ным спе цы я лiс там, да ка жы це ўсiм, што вы 

ас у сва ёй га лi не. I та ды па ва га муж чын да 
ва шай пер со ны га ран та ва на.

Iлю зiя трэ цяя. Вар та жан чы не па ка кет-
нi чаць, i ўсе ад ра зу кi нуц ца да яе за ля цац ца, 
а хтось цi, маг чы ма (чым чорт не жар туе?), 
пра па нуе ру ку i сэр ца.

Шу каць су жэн ца на пра цоў ным мес цы — 
спра ва амаль бес перс пек тыў ная. Прад стаў-
нi коў муж чын ска га брац тва, здзi чэ лых без 
жан чын, «акру цiць i за ха му таць» гэ так жа 
скла да на, як ма на хаў з муж чын ска га ма нас-
ты ра. Раз гад ка гэ тай з'я вы прос тая: на служ-
бе муж чын як лю дзей, на цэ ле ных на пос пех, 
перш за ўсё хва люе тое, на коль кi вы бу дзеце 
ка рыс ны мi ў пра цы, а ўжо по тым (з 13.00 да 
14.00 або пас ля 18.00) — ва шы ас тат нiя 
якас цi. Ка лi ж па нен ка ўмее толь кi воч ка мi 
стра ляць, то ёй пры сво яць ты тул «Мiс… ку-
ры ныя маз гi», а по тым i зу сiм вы пра ва дзяць: 
маў ляў, ты прос та лiш няя дэ таль…

Спо саб вы жы ван ня. Ад моў це ся на пра цы 
ад ка кец тва, флiр ту. Не вар та вам i з шэ фам 
за iг ры ваць — вы аў та ма тыч на ста не це во-
ра гам у ка лек ты ве. Пра служ бо выя ра ма ны 
на пi са на столь кi, што му сi ра ваць гэ тую тэ му 
на ват не хо чац ца. Ка лi сi ту а цыя на паль ва ец-
ца, то час цей за ўсё зваль ня юць жан чы ну.

Iлю зiя чац вёр тая. Да ме, якая тра пi ла 
ў муж чын скi ка лек тыў, лепш ад ра зу за быц-
ца пра тое, што яна — жан чы на. Жорст кая 
бой-ба ба — вось адзi ная пра вiль ная ро ля, 
якая да зво лiць па ця гац ца сi ла мi з гэ ты мi ка-
вар ны мi муж чы на мi.

Вы, вя до ма ж, мо жа це пе ра няць iх стыль 
па во дзiн, «на ка чаць» мус ку лы, ко рат ка пад-
стрыг чы ся i на ват на ву чыц ца га ва рыць ба-
сам, тым не менш «сва ёй» ся род муж чын не 

ста не це. Прос та яны дзесь цi на пад свя до мым 
уз роў нi ад чу ва юць: жорст кi агрэ сiў ны стыль 
для жан чы ны — чу жы, не на ту раль ны.

Спо саб вы жы ван ня. Вы ка рыс тоў вай це 
аба ян не. Акра мя ўмен ня пра ца ваць у ка ман-
дзе, жан чы на па вiн на не за бы ваць пра сваё, 
пра жа но чае… Пры ро да ўзна га ро дзi ла нас 
ад ной якас цю, якая да зво лiць па клас цi на ла-
пат кi лю бую шкод ную асо бi ну муж чын ска га 
ка лек ты ву. Мы, жан чы ны, уме ем вы пус каць 
ней кiя флю i ды, па доб ныя на ўльтра гу кi, якiя 
па да юц ца ма тыль ка мi. Гэ тая «суб стан цыя» 
за вец ца аба ян не. Нi хто з муж чын яго не ба-
чыць, але нi вод ны з iх не ў сi лах яму су праць-
ста яць.

Iлю зiя пя тая. Ка лi на вас па вы сiў го лас 
ка ле га, маў чаць нель га — гэ та ўшчам ляе 
ва шы пра вы. Трэ ба ад квi тац ца той жа ма не-
тай або… рас пла кац ца — ня хай крыў дзi цель 
па ку туе ад згры зот сум лен ня.

Псi хо ла гi за ўва жы лi: жан чы ны вель мi 
крыў длi выя i зла па мят ныя. Муж чы ны ж па-
бi лi ся, на га ва ры лi адзiн ад на му га дас цяў, 
па мi ры лi ся i, па цiс нуў шы ру кi, ра зы шлi ся. 
Да мы ж мо гуць га да мi па мя таць кол кiя сло-
вы ка лег i ў дум ках iм помс цiць (а ня рэд ка i ў 
рэ ча iс нас цi). Гэ та не толь кi шко дзiць iх эма-
цы я наль на му зда роўю, але i ча сам раз бу рае 
кар' е ру.

Спо саб вы жы ван ня. У муж чын скiм ка-
лек ты ве па крыў дзiць сло вам — нар маль ная 
з'я ва. I ад жан чы ны ча ка ец ца тое ж, што i ад 
муж чы ны, — пас ля пры мi рэн ня ўсё за быць i 
да ра ваць. Ды i ўво гу ле, ня пi са нае пра вi ла 
жыц ця муж чын ска га ка лек ты ву та кое: па-
ка заў эмо цыi — прай граў. Та му зла вац ца 
нель га. Да стат ко ва ад ка заць спа кой ным то-
нам, але з гроз ны мi нот ка мi — гэ та заў сё ды 

дзей нi чае на моц ны пол 
пра цве ра жаль на.

Iлю зiя шос тая. Муж-
чы ны — iс то ты, аб са лют на 
не пры ста са ва ныя да жыц-
ця. Та му, тра пiў шы ў муж-
чын скi ка лек тыў, жан чы не 
трэ ба стаць iм… ма цi.

Спо саб вы жы ван ня. Нi ў якiм ра зе не бя-
ры це на ся бе ро лю ма мач кi, якая i пi раж ка мi 
на кор мiць, i вы слу хае ў цяж кую хвi лi ну, i збе-
гае па мi не рал ку, ка лi ў ка гось цi зда ры ла ся 
па хмел ле. Па мя тай це: пра ца i сям'я — зу сiм 
роз ныя рэ чы. Кож на га з ва шых ка лег до ма 
ча кае i ма цi, i жон ка, i сяст ра. Вось яны i на-
кор мяць яго пi раж ка мi. Ня хай усё за ста ец ца 
на сва iх мес цах: пi раж кi — до ма, а на пра-
цы — спра вы. Ваш ма ця рын скi iн стынкт мо жа 
па слу жыць для боль шас цi раз драж няль ным 
фак та рам, i ва шы ка ле гi або па спра бу юць 
па зба вiц ца ад яго, або, на ад ва рот, прос та ся-
дуць вам на шыю, i вы па жыц цi бу дзе це ў iх 
«хат няй гас па ды няй» на пра цоў ным мес цы. 
А па доб ных кло па таў вам i до ма ха пае.

Iлю зiя сё мая. Па коль кi муж чы ны — 
лю дзi спра вы, яны бу дуць толь кi ўдзяч ныя 
за каш тоў ныя ўка зан нi, якiя кам пе тэнт ная 
да ма раз дае на пра ва i на ле ва.

Жан чы на iмк нец ца па ра iць, на кi ра ваць, 
за сце раг чы ня ўме лых муж чын ад па мы лак. 
Так у яе рэа лi зу ец ца ўсё той жа ма ця рын-
скi iн стынкт. Але ча мусь цi муж чы ны ў ад каз 
злу юц ца. Чор ная ня ўдзяч насць? Не, прос та 
вы сва i мi па во дзi на мi як быц цам па каз ва е-
це на iх не кам пе тэнт насць. Ад сюль рэз кае 
не пры ман не.

Спо саб вы жы ван ня. Не вар та ад кры та 
ўказ ваць муж чы ну на яго па мыл кi i про ма хi, 

асаб лi ва ў пры сут нас цi iн шых су пра цоў нi-
каў — гэ тым вы на ўрад цi да б'я це ся па ва гi 
да ся бе. Ка лi вы за ўва жы лi ня пра вiль на за-
поў не ны да ку мент або ня ўда ла скла дзе ны 
план, па ча кай це, па куль за ста ня це ся з ка ле-
гам сам-на сам, i вет лi ва пра па нуй це ўнес цi 
ка рэк ты вы.

Iлю зiя вось мая (апош няя). У муж-
чын скiм ка лек ты ве скла да на пры жыц ца. Гэ-
тыя на су пы i за дзi ры на кож ным кро ку так i 
на ма га юц ца пад ка лоць i даць зра зу мець, 
што жан чы на — iс то та дру го га га тун ку.

Зра зу ме ла, быць адзi най жан чы най у ка-
лек ты ве — цяж ка. Але ж i пры ем на — толь кi 
ўя вi це са бе, коль кi па да рун каў i зна каў ува гi 
вы бу дзе це атрым лi ваць 8-га Са ка вi ка! У ас-
тат нi час, вя до ма, бу дзе скла да на, ад нак не 
вар та апус каць ру кi: мы ж з ва мi дак лад на 
ве да ем, што жан чы нам усё пад сi лу.

Да рэ чы, па вод ле пра гно заў фу ту ро ла гаў, 
у муж чын скiм све це XXI ста год дзя вы жы ве 
«жан чы на-ха ме ле он», якая ўмее хут ка пе ра-
клю чац ца: у за леж нас цi ад сi ту а цыi мож на бу-
дзе iг раць ро лю то ба я вой сяб роў кi, то муд рай 
жан чы ны i быць га то вай, ка лi трэ ба, пе ра тва-
рыц ца ў «яно». А якую ро лю ў якiм вы пад ку 
«вы браць», пад ка жа ва ша шос тае па чуц цё.

Воль га ЦЫ БУЛЬ СКАЯ

� 

У чу жы ма нас тыр...У чу жы ма нас тыр...  �� «Мiс... ку ры ныя маз гi»,
АБО СПО СА БЫ ВЫ ЖЫ ВАН НЯ Ў МУЖ ЧЫН СКIМ КА ЛЕК ТЫ ВЕ

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

І дзе ж тая кноп ка?

Ты, ён i яго хо бiТы, ён i яго хо бi  �� КА ЛI МУЖ ГУ ЛЯЕ Ў МА ШЫН КI...

Па вел ТА РАЙ МО ВIЧ.

Ва дзiм МЯЗ ГА.

Мi ка лай БЕ ЛА НО ВIЧ.

Кi рыл ПА ЗНЯ КОЎ.


