
Ка лі ну я не люб лю. Дак лад ней, не лю бі ла 
да ўча раш ня га ве ча ра. А з сён няш ня га ран ку 
пе рад люс тэр кам у ван ным па коі са ма са бе 
па абя ца ла да гэ тай яга ды доб ра пры гле дзец-
ца. У сэн се па лю біць. Нех та з тых, чые сло вы 
пе ра да юц ца з ве ку ў век пад вок лад ка мі роз-
ных «Ан тыч ных афа рыз маў» ды ін шых «Пер лін 
дум кі», не як вы ка заў ся, што зра біць во ра га 
сва ім сяб рам — гэ та най леп шы з ва ры ян таў 
яго, во ра га, зні шчэн ня. Слуш на.

Усё па ча ло ся з та го, што ней кая Ка лі ні на, жан чы на з пры ваб ны мі 
ры са мі тва ру, пры ем ным го ла сам і… Вось што яшчэ аба вяз ко ва да даў 
бы сю ды наш пісь мен нік, дык гэ та «… і гнут кім ста нам». Наш пісь мен нік, 
да рэ чы, на ват і сам не за ўва жыў, як і ка лі па чаў пі саць прад ка заль на. Не 
ў сэн се, што ў яго атрым лі ва юц ца пра роц кія рэ чы, а ў сэн се, што вель мі 
ўжо час та, пра чы таў шы па ча так ска зу, лёг ка мож на сфар му ля ваць яго 
пра цяг. «У ва чах за па ліў ся…» чы та еш — і прад ба чыш «агень чык», і не 
іна чай як «вя сё лы» або «хіт ры». А по тым ка жаш: «Бра ва!» Не пісь мен-
ні ку, вя до ма, — са бе. Бо чы та еш-та кі: «… вя сё лы хіт ра ва ты агень чык». 
Ну ка лі ўжо хто з пісь мен ні каў пры ду мае ра біць з ва чы ма штось ці ін шае, 
акра мя як за паль ваць у іх агень чы кі? Прад ба чу, што ад бу дзец ца гэ та 
та ды ж, ка лі жа дан ні пе ра ста нуць быць толь кі за па вет ны мі, зме ны — 
спрэс кар ды наль ны мі, су стрэ чы — вы ключ на не за быў ны мі, тэ ры то-
рыі — аба вяз ко ва не аб дым ны мі, а част кі ча го б там ні бы ло — не ад'-
ем ны мі. Але для гэ та га трэ ба ха ця б пе ра стаць «ля цець на кры лах» за 
«не ба край» і па чаць пе ра мя шчац ца ў са мых роз ных кі рун ках і ней кім, 
што ні ка жы, ад мыс ло ва ін шым чы нам, кож ны дзень па-но ва му. Інакш 
«го нар бе ла рус ка га пры го жа га пісь мен ства» не «за ста нец ца жыц цё вым 
спа да рож ні кам», «вер ны сва ёй даў няй тра ды цыі», а «ця гам пра жы тых 
га доў» «сы дзе на тлен». Але я да лё ка ад сту пі ла ся.

Дык вось тая Ка лі ні на, уся та кая ж пры ваб ная, як і проз ві шча, па ча ла 
ад вед ваць нас кож ны ве чар. Дак лад ней ска заць, па на дзі ла ся. І так вет-
лі ва, з та кой ін тэ лі гент най упэў не нас цю рас каз вае: то пра ча ром ху — як 
су шыць яе атрут ныя яга ды, каб атры маць з іх на чын ку для пі ра га, то пра 
скры пень — як зай мац ца фер мен та цы яй яго ліс ці каў у хат няй вы твор-
час ці гар ба ты, то пра… Ну, вось учо ра пра ка лі ну рас каз ва ла. І так Ён, 
мой муж, на гэ ту Ка лі ні ну з ка на пы гля дзеў, так уваж лі ва слу хаў, так 
пас ля пе ра да ваў свае ўра жан ні («Ты бач, і проз ві шча ў яе — Ка лі ні на»), 
што бы ла б я Ліп ніц кай — да лі бог, па бі ла б тэ ле ві зар. Але я толь кі ўзя ла 
ў ру кі ка чал ку — зруч ную та кую, глад кую, з лі пы.

— Дык што, яна ка за ла, з ка лі ны мож на зга та ваць?
— Пі раж кі з яе смач ныя ўда юц ца.
— Яна ж гор кая.
— Да дай больш цук ру.
«Дзі вак, ад цук ру го рыч не пра хо дзіць», — кан ста тую я ў дум ках. І 

тым ча сам ус па мі наю, што на ка лі не ў вёс цы за ста ло ся ві сець шмат 
ягад. Птуш кі на іх ча мусь ці да гэ туль не па ква пі лі ся.

— Ме ню на пад вя чо рак у на ступ ную ня дзе лю: ка лі на выя пі раж кі пад 
скрып нё вую гар ба ту.

— Пры ма ец ца.
Ён усмі ха ец ца. Ён усмі ха ец ца так, як толь кі мо жа ўсмі хац ца ча ла век, 

які не ве дае, што яго ча кае. Я так са ма люб лю не вя до масць, інакш і да 
сло ва пісь мен ні ка не чап ля ла ся б. Але, зда ец ца, ве даю не толь кі тое, 
што тэ ле пра гра му Ган ны Ка лі ні най мы бу дзем ця пер гля дзець ра зам 
(ці ка вая рэч!), але і тое, на коль кі ства раль най мо жа быць энер гія… Не, 
не рэў нас ці. Са лі дар нас ці.

Бо і ў мя не так са ма зда ра юц ца сім па тыі. Яны ўвесь час мя не да 
не ча га штур ха юць. То я ўвод жу ў звыч ку ўста ваць а шос тай ра ні цы, 
каб бег чы крос, бо трэ ба рых та ваць ся бе да па лё ту ў кос мас, то ў шос-
тым кла се на вед ваю ўро кі аст ра но міі для дзе ся ці клас ні каў, каб стаць 
кос ма бі ё ла гам, то за піс ва ю ся на кур сы анг лій скай, каб ра зу мець, пра 
што спя вае ку мір, то рап тоў на па чы наю пі саць вер шы, ус ту паю ў фан-
клуб, то апан та на трэ ні рую па мяць за вуч ван нем гіс та рыч ных дат, то 
жа даю пра во дзіць дні ў жа но чых ма нас ты рах, дзі ця чых вёс ках, ка лій-
ных шах тах… Ка пер нік, Алі са Се ляз нё ва, Дзі тэр Бо лен, Вы соц кі, Гю го, 
Гі ля роў скі… Спрэс фа на тызм. Сім па тыі, якія мя не ства ра лі.

Ка лі на выя пі раж кі ў мя не так са ма атры ма юц ца. Дзе ля Яго.
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Свят ла на ДЗЯ НІ СА ВА, га лоў ны рэ дак тар ча со пі са «Ма ла досць»

Сяб роў ства — гэ та ка лі яна 
ва юе з тва ім му жам, ад стой-
ва ю чы тваю пра ва ту, на ват 
ка лі ты зу сім не ма еш ра цыі; 
цяг не ў твой дом на бы тыя на 
апош нія гро шы пра дук ты, ка лі 
твае фі нан сы зу сім «рас та лі» 
пад час по шу каў но вай пра цы. 
Яна веч на кор па ец ца ў тва ёй 
ду шы са шчы рым жа дан нем 
на вес ці там па ра дак… На ват 
у да лё кай па езд цы, ка лі ты, 
ма ю чы на мер за быц ца на час 
аб праб ле мах, зай ма еш верх-
нюю па лі цу ку пэ, раз горт ва еш 
лю бі мую кні гу і… На та бе! Зві-
ніць ма біль ны, і зна ё мы го лас 
па ве дам ляе, што вось, маў ляў, 
мес ца са бе не зна хо джу, та му 
што ты там ад на, бес тал ко вая, 
і аба вяз ко ва ці за блу дзіш ся, ці 
што-не будзь важ нае за бу дзеш, 
і на огул, тры май ся да лей ад 
не зна ё мых му жы коў, усе яны 
сво… А ў су сед кі зноў но вы 
па лю боў нік… А тое фут рач ка, 
якое ты ку пі ла пе рад ад' ез дам, 
яно та бе, ве да еш, не як не вель-
мі, і ка лі вы ра шыш пра да ваць, 
то я, так і быць, куп лю… Тэ ле-
фон на гра ва ец ца, ты ад чу ва-

еш, што вось-вось уза рвеш ся, 
су се дзі па ку пэ раз драж нё на 
ва ро ча юц ца. Але ад мо віц ца 
ад раз мо вы — ні-ні, та му што 
та ды бу дзеш мець усе маг чы-
мыя не пры ем нас ці, па чы на ю чы 

з «Не ха чу з та бой больш раз-
маў ляць!» да «Пай ду, на п'ю ся 
атру ты…» 

Ка ра цей, на ша жыц цё без 
сяб ро вак бы ло б скла да ным і 
сум ным. Скла да ным, бо вель мі 
час та хо чац ца па дзя ліц ца сва-
і мі пе ра жы ван ня мі, а ка лі ня ма 
вер най сяб роў кі — то ня ма з кім. 
Сум ным, ка лі ня ма з кім па дзя-
ліць ра дасць — ра зам па смя яц-
ца з чар го вай се рыі «Ад чай ных 
хат ніх гас па дынь», аб мер ка ваць 
су сед ку з пер ша га ці апош ня га 
(не ў гэ тым сут насць!) па вер ха, 
ус пом ніць пры го ды пад час ад-
па чын ку…

Ад нак ёсць ся род нас і тыя, ка-
му не па шан ца ва ла з сяб роў кай. 
Чы ясь ці «раз нес ла» па ўсім го ра-
дзе чу жую тай ну, дру гая за вя ла 
ра ман з чу жым му жам, трэ цяя 
пад ма ну ла… Без умоў на, праб-
ле мы і не па ра зу мен ні ўзні ка юць 
у лю бых ад но сі нах, і жа но чая 
друж ба не вы клю чэн не. Ні хто не 
за стра ха ва ны ад кру тых жыц цё-
вых па ва ро таў. Але са праўд нае 
сяб роў ства можа пе ра адо лець 
усё, бо яго га лоў ная каш тоў-
насць — гэ та шчы рыя ча ла ве-
чыя зно сі ны. Та кое су стра ка ец ца 
не час та, і ім трэ ба да ра жыць. 
Што ж ра біць, каб ні што не маг ло 
азмро чыць друж бу?

Не «змеш вай це» муж чын 
Ва шы ка ва ле ры — гэ та ва шы 

ка ва ле ры, а яе — гэ та яе. Па-
клон нік сяб роў кі — та бу, ён хут-
чэй іс то та, якая не мае по лу, і як 
па тэн цы яль ны муж чы на не па ві-
нен раз гля дац ца. І ка лі ад на з вас 
па ру шы ла гэ тае пра ві ла (жыц цё 
ёсць жыц цё!), то га ва рыць пра 
сяб роў ства ўжо не пры хо дзіц ца.

Не пра ва куй це зайз драсць 
Усе мы лю дзі роз ныя, у нас 

роз ныя ўмо вы жыц ця, му жы, 
дзе ці, на чаль ні кі. Мо жа так зда-
рыц ца, што вы пры га жэй шая за 
сваю сяб роў ку, у вас ба га ты муж, 
які но сіць вас на ру ках. А вось 
сяб роў ка ма ла та го што па таў-
сце ла пас ля ро даў, дык і гро шай 
не ха пае, і муж «гу ляе». Ка лі 
ў вас ві да воч ная пе ра ва га, не 
хва лі це ся, не пра ва куй це зайз-
драсць. Гэ та ні да чо га доб ра га 

не пры вя дзе. Будзь це сціп лы мі, 
рас каз ва ю чы пра свае ўда чы; 
дзя лі це ся пе ра жы ван ня мі. Хай 
сяб роў ка ўба чыць, што і ў вас 
ёсць праб ле мы.

Не пры ні жай це 
Ня мно гія лю дзі мо гуць па хва-

ліц ца жа лез най сі лай во лі. Та му 
ка лі ва ша сяб роў ка сла ба ха рак-
тар ная (на прык лад, ня гле дзя чы 
на за ліш нюю ва гу, не мо жа ўтры-
мац ца ад ша ка лад кі), не пры ні-
жай це яе сло ва мі «ды ку ды та-
бе — у люс тэр ка па гля дзі».

Не пра сі це ў доўг 
Як вя до ма, даў гі ма юць здоль-

насць раз бу раць доб рыя ад но сі-
ны і пе ра тва раць сяб роў у во ра-
гаў. Та му ста рай це ся не пра сіць 
і не да ваць у доўг. А ка лі па зы-
чы лі, будзь це га то выя да та го, 
што вы гэ тыя гро шы па да ры лі. 
Прос та са спа га ды. На огул, рэ-
ка мен ду ец ца не ўмеш ваць у ста-
сун кі фі нан сы — яны заў сё ды ўсё 
псу юць. Ад да дуць не ў час, не 
ўсю су му, да вя дзец ца на гад ваць 
пра па зы ку… Якое ўжо тут сяб-
роў ства…

Не су дзі це стро га 
Сяб роў кі час та звяр та юц ца 

ад на да ад ной па па ра ду ў хві лі ны 
смут ку, рас ча ра ван ня, пра цоў ных 
ня ўдач. У та кія мо ман ты лю дзі 
най больш ураз лі выя. На ват ка лі 
вы лі чы це, што сяб роў ка дзей ні-
ча ла не прад бач лі ва, не пры го жа, 
не су дзі це яе за над та стро га. Яна 
ж прый шла да вас па ра зу мен не, 
а не па «ра шэн не су да».

Воль га ЦЫ БУЛЬ СКАЯ.

Тое, як мы ся бе па во дзім з сяб ра мі, мо жа 
шмат што пра нас рас ка заць. Пра тэс ці руй це 
ся бе і зра бі це вы сно вы.

Пы тан ні тэс ту:
1. Сяб роў ка пра па нуе прай сці ся па кра мах, 

а ў вас ня ма ні гро шай, ні на строю. Што вы бу-
дзе це ра біць?

а) Па го дзі це ся, каб да па маг чы ёй з па куп ка мі.
б) Пой дзе це, каб раз ве яц ца.
в) Ад мо ві це ся, каб не за сму чац ца ліш ні раз.
2. У кра ме вам абедз вюм спа да ба ла ся су-

кен ка, якая за ста ла ся ў адзі ным эк земп ля ры. 
Ва шы дзеянні…

а) Са сту пі це яе сяб роў цы.
б) Пра па ну е це ку піць су кен ку ў склад чы ну і на-

сіць па чар зе.
в) Уга во ры це яе ад даць су кен ку вам.
3. Сяб роў ка па зна ё мі ла вас са сва ім но вым 

ка ва ле рам, які вам зу сім не спа да баў ся. Ва ша 
рэ ак цыя?

а) Па ста ра еце ся па сяб ра ваць з ім.
б) Пра маў чы це — га лоў нае, каб па да баў ся 

ёй.
в) Ска жа це ёй усё, што пра яго ду ма е це.
4. Ці дзе лі це ся вы сак рэ та мі з сяб роў кай?
а) Рас каз ва е це ёй усё.
б) Дзе лі це ся мно гім, але ёсць рэ чы, пра якія 

яна не ве дае.
в) Тай ны на тое і тай ны, каб ні з кім імі не дзя-

ліц ца.
5. Як вы рэ агу е це, ка лі сяб роў ка вас кры-

ты куе?
а) Пры ма е це ўсё бліз ка да сэр ца.
б) Пры слу хоў ва е це ся, ка лі кры ты ка аб грун та-

ва ная.
в) У ад каз га во ры це пра яе за га ны.

6. Сяб роў ка пра па нуе сха дзіць у кі но, але вам 
гэ ты фільм зу сім не ці ка вы. Вы па го дзі це ся?

а) Вя до ма, трэ ба склас ці ёй кам па нію.
б) Так, але з умо вай, што по тым пой дзе це на 

ваш лю бі мы фільм.
в) Не, ня хай на ват не ўга вор вае.
7. Ва ша ра ман тыч нае спат кан не ў са мым 

раз га ры, аж но тэ ле фа нуе сяб роў ка і про сіць 
тэр мі но ва пры ехаць да яе. Што вы зро бі це?

а) Кі не це ся на да па мо гу.
б) Па спра бу е це па тэ ле фо не вы свет ліць, што 

зда ры ла ся.
в) Па про сі це яе па тэ ле фа на ваць ра ні цай.

Вы ні кі тэс ту 
Ка лі ў вас боль шасць ад ка заў «а», то вы — 

«сяб роў ка-па душ ка». Вы — без ад моў ная аль-
тру іст ка, га то вая на мно гае дзе ля друж бы. На вас 
заў сё ды мож на аба пер ці ся: і ў цяж кую хві лі ну, і ў 
ра дас ны мо мант. Але ўсё ж не вар та за бы ваць і 
пра сваё аса біс тае жыц цё, інакш вы ры зы ку е це 
за граз нуць у чу жых праб ле мах і кло па тах.

Ка лі ў вас боль шасць ад ка заў «б», то вы — 
«сяб роў ка-дып ла мат». Вы да ра жы це сва і мі сяб-
ра мі, але пры гэ тым ста ра еце ся тры маць дыс тан-
цыю. Вы заў сё ды мо жа це знай сці кам пра міс, які б 
за да во ліў усіх. Ка лі трэ ба, то вы га то вы прый сці на 
да па мо гу, але ста ран на ўсё ўзва жы це, перш чым 
ах вя ра ваць сва і мі ін та рэ са мі.

Ка лі ў вас боль шасць ад ка заў «в», то вы — 
«сяб роў ка-ра ка він ка». Улас ныя ін та рэ сы для вас 
на пер шым мес цы, а ха лод ны раз лік не па кі дае 
мес ца для эмо цый. Маг чы ма, вы не да вя ра е це 
лю дзям і ба і це ся ад крыц ца пе рад імі? Усё ж та кі 
вар та ча сам вы ла зіць са сва ёй «ра ка він кі», бо 
са праўд нае сяб роў ства здоль нае даць шмат ста-
ноў чых эмо цый.

Су стрэ лі ся на дзі ця чай пля цоў цы з 
су сед кай. Па куль мой Ан тон і яе Але-
ся, усмеш лі вая і вель мі кан такт ная 
асо ба двух з па ло вай га доў, бу да ва лі 
ў пя соч ні цы чы гун ку, мы чар го вы раз 
за ня лі ся аб мер ка ван нем но вых умен-
няў сва іх дзя цей. Нам заўж ды ёсць 
што аб мер ка ваць: Але ся ж уся го на 
два ме ся цы ста рэй шая за Ан то на… 
Але гэ тым ра зам мне да вя ло ся слу-
хаць адзін пра цяг лы су сед чын ма на-
лог з на го ды ня даў ня га ві зі ту ў дзі-
ця чую па лі клі ні ку, дзе Але сі па ста ві лі 
ды яг наз «за трым ка нер во ва-псі хіч на-
га раз віц ця». І вы пі са лі аж тры най-
мен ні ле каў, якія па він ны да па маг чы 
ёй за га ва рыць. Я, без умоў на, не ўрач, 

але Але сю ве даю ці не з яе пер ша га 
дня на ра джэн ня. І што-што, а неш та 
там «нер во ва-псі хіч нае» — гэ та дак-
лад на не пра яе. Ды і са слы хам у ма-
лой яў на доб ра. Ну не раз маў ляе яна 
ска за мі — дык што? Вунь як вы дат на 
па ра зу ме лі ся з Ан то нам…

Згад ваю, як са ма пер шы раз за ві та-
ла ў дзі ця чую па лі клі ні ку. Сы ну толь кі 
споў ніў ся ме сяц, і мы з ім му сі лі зай сці 
да хі рур га, ар та пе да, не ўро ла га, аф-
таль мо ла га… Спіс ура чоў, аба вяз ко-
вых да на вед ван ня ў гэ тым уз рос це, 
ураж вае сам па са бе, але ўчаст ко вы 
пе ды ятр на кі ра ваў нас яшчэ да кар-
ды ё ла га з уро ла гам — «на ўся ля кі 
вы па дак». Ні во дзін урач не пры знаў 

Ан то на цал кам зда ро вым, і кож ны вы-
пі саў нам неш та ў кроп лях ці па раш-
ках. До ма я пе ра гле дзе ла ўсе рэ цэп-
ты і жах ну ла ся — ме сяч на му дзі ця ці 
пра па ноў ва ла ся 9 роз ных ле каў, ды 
яшчэ не каль кі ра зоў на дзень! Прос та 
«на ўся ля кі вы па дак». Ні чо га сур`ёз-
на га, што па тра ба ва ла б са праўд на га 
ля чэн ня, у Ан то на не знай шлі. І кож ны 
са спе цы я ліс таў шчы ра пры знаў, што 
свае дроб ныя не дас ка на лас ці ар га нізм 
ма ле чы, хут чэй за ўсё, не ўза ба ве пе-
ра рас це. Але, маў ляў, раз вы ўжо да 
нас прый шлі… У вы ні ку я вы ра шы ла 
не да ваць сы ну ні чо га, акра мя адзі на га 
срод ку (пра што по тым не раз па шка-
да ва ла, але гэ та зу сім ін шая гіс то рыя). 
Праз коль кі ме ся цаў ад усіх «ды яг на-
заў» і сле ду не за ста ло ся.

Ну праў да ж — 30, 40, 50 га доў та-
му, ка лі не бы ло та ко га ба га та га вы-
ба ру ле каў, ма лень кіх дзя цей ля чы лі 
ў вы ключ ных, са праў ды сур'ёз ных 
вы пад ках. І ўсе — хто ра ней, хто паз-
ней — вы дат на на ву чы лі ся бе гаць і 
раз маў ляць. Мая най леп шая сяб роў-
ка, на прык лад, сцвяр джае, што май-
стэр ства ка рыс тац ца сло ва мі ёй не 
да ва ла ся да трох га доў. Дык мне б яе 
сён няш няе ўмен не вес ці фі ла соф скія 
гу тар кі! Пры тым, што я, па свед чан-
ні баць коў, за га ва ры ла вель мі ра на. 
Амаль на год ра ней за свай го бра та, 
з якім мы на ра дзі лі ся ў адзін дзень з 
роз ні цай у 10 хві лін…

Ка жуць, што час, ка лі дзі ця па чы-
нае га ва рыць, не ў апош няй сту пе ні 
за ле жыць ад спад чын нас ці. На пэў на, 
у на шых з бра там баць коў гэ ты пра цэс 
рас па чаў ся так са ма вель мі па-роз на му 
(толь кі на шы, абедзь ве шмат дзет ныя, 
ба бу лі та кі мі «дро бя зя мі» не за кла поч-

ва лі ся і пер шыя сло вы сва іх да лё ка не 
пер шых дзя цей у па мя ці не за ха ва лі)… 
Зрэш ты, як ад каз ная ма ці, яшчэ пад час 
ця жар нас ці я па спра ба ва ла вы зна чыць, 
што мне трэ ба ра біць, каб маё дзі ця 
па ча ло раз маў ляць на леж ным чы нам 
у на леж ны тэр мін. І… за блы та ла ся ў 
шмат лі кіх тэ о ры ях. На прык лад, ад ны 
да след чы кі сцвяр джа юць, што важ ней 
за ўсё коль касць слоў, якія чуе ма лое 
ад ма ці на пра ця гу дня. Пры чым за па-
мі наць гэ тыя сло вы дзі ця па чы нае за-
доў га да на ра джэн ня. Ін шыя ж лі чаць, 
што ўсё гэ та не мае ні я ка га зна чэн ня, 
а га лоў ная за да ча да рос лых — на ву-
чыць не маў ля ўваж лі ва слу хаць хоць 
маг ні та фон ную стуж ку. Стаць для ма-
ло га пры кла дам не столь кі ак тыў на га 
су раз моў цы, коль кі піль на га слу ха ча… 
Урэш це для мя не ста ла ві да воч ным: 
не зва жа ю чы на ўсе да сяг нен ні цы ві лі-
за цыі, з'яў лен не ча ла ве ча га маў лен ня 
да гэ туль за ста ец ца та ям ні цай. У чым 
паз ней аса біс та і пе ра ка на ла ся.

Ледзь не сто га доў псі хо ла гі спра-
бу юць вы зна чыць, коль кі слоў па він ны 
ве даць дзе ці кож на га ўзрос ту. Але ма-
лыя да трох га доў вель мі ад роз ні ва-
юц ца ад но ад ад на го, каб пад лі чыць 
неш та ся рэд няе. Урэш це, за нор му 
(якой кі ра ва лі ся яшчэ са вец кія пе ды-
ят ры) пры ня лі вы ні кі да сле да ван няў 
аў стрый ска-аме ры кан ска га псі хо ла га 
Шар ло ты Бю лер, якая пад лі чы ла, што, 
на прык лад, у год і тры ме ся цы мі ні-
маль ны слоў нік дзі ця ці скла дае… уся го 
4 сло вы. А мак сі маль ны — аж 232!

Дык вось, у год і тры ме ся цы слоў-
нік Ан то на быў ну ля вы. Я без упын на 
раз маў ля ла з ім, мы бяс кон ца слу ха лі 
ра зам усё, што толь кі мож на слу хаць, 
але ўся Ан то на ва «гу тар ка» зво дзі ла ся 

да па каз ван ня паль цам на рэ чы, якія 
яму ха це ла ся па кру ціць ці па грыз ці… 
А мі ну лай зі мой, ту па ю чы са мною ў 
кра му, ён рап там пры пы ніў ся ка ля 
шлаг ба у ма, што тра піў ся нам па да ро-
зе, і вель мі вы раз на вы ма віў: «Шлаг-
ба ум». Пас ля ча го за маў чаў яшчэ на 
тры ме ся цы. На ступ ным сло вам бы ло 
кла січ нае «Дай!»… А ў дзень, ка лі сы ну 
споў ні ла ся два га ды, сло вы па сы па лі ся 
з яго, быц цам з ча роў на га ку фэр ка. 
Не ўза ба ве ён на ват па чаў пры дум ляць 
каз кі, якія я толь кі па спя ва ла за піс ваць. 
Ска жам, улю бё ны Ан то наў пер са наж — 
вя лі кі чор ны са ба ка Па ксі, які жы ве ў 
буд цы ра зам з гас па да ром і хо дзіць 
на пра цу за пус каць фан та ны. Апош нім 
ра зам, на прык лад, з Па ксі на га фан та-
на вы плыў ка ра бель, з яко га са ско чы-
ла мал пач ка. І ця пер Па ксі вы му ша ны 
тэр мі но ва бу да ваць но вую буд ку, бо ў 
ста рой даў но не ха пае мес ца для ўсіх, 
ка го Па ксі пры вёў ту ды жыць яшчэ да 
су стрэ чы з мал пач кай… Ка лі б ра ней 
мне ска за лі, што двух га до вае дзі ця 
скла дае па доб ныя гіс то рыі, дак лад на 
не па ве ры ла б! Ды што я ве да ла пра 
дзя цей ра ней?.. І што ве даю пра свай го 
Ан то на цяпер?

Пад бя гае да мя не хві лі ну та му: «Ма-
ма, я пры ду маў, што Дзед Ма роз па до-
рыць мне праз год! За ла тую рыб ку. І ў 
мя не заўж ды бу дзе шмат но вых ма шы-
нак!» Вам та кое прый дзе ў га ла ву?

Да рэ чы, ка лі на пя рэ дад ні Но ва га го-
да мы за пы та лі ся, што Ан тон ха цеў бы 
атры маць ад Дзе да Ма ро за, ён вы ма віў 
толь кі ад но сло ва: «Чыз!» Не зра зу меў-
шы, мы пе ра пы та лі ся. «Гэ та каб усе 
ўсмі ха лі ся, — удак лад ніў сын. — І яшчэ 
ад ну ма шын ку»…

Ма ры на БЕ РА ЗЕН СКАЯ.

«Коль кі ча ла век на свет 
на ра дзі ла ся дзя ку ю чы ку-
бач ку ка вы!» Гэ ты жарт 
зна ё мы мно гім. Ці са праў-
ды за пра шэн не на ка ву мае 
та кія «не зва рот ныя на ступ-
ствы»? Што ўкла да юць у 
па няц це «па піць ка вы» з 
прад стаў ні цай пры го жа га 
по лу муж чы ны і як ус пры-
ма юць та кія за пра шэн ні 
жан чы ны?

Аса біс та мне не ад ной чы да-
во дзі ла ся чуць у тэ ле фон най 
труб цы ўзру ша нае: «Ён за пра-
сіў мя не на ка ву!» ад сяб ро вак і 
зна ё мых. І амаль ад ра зу за гэ-
тым іш лі пы тан ні: «А як ты ду ма-
еш: што на дзець? А рап там ён 
мя не за про сіць да ся бе?».

За бя га ю чы на пе рад ска жу, 
што жан чы ны вель мі крыў дзі-
лі ся, ка лі ў «ка вы» не бы ло 
пра ця гу (муж чы ны, май це на 
ўва зе!).

«І гэ та зра зу ме ла, — ка жа 
мая зна ё мая Ка ця ры на, — на-
прык лад, у ма ім да шлюб ным 
жыц ці «па піць ка вы» заў сё ды 
азна ча ла спат кан не. (Не блы-
таць з за пра шэн нем за няц ца 
сек сам!) Муж чы ны пра па ноў ва лі 
су стрэц ца за «ку бач кам ка вы», 
каб па зна ё міц ца блі жэй, па гу-
та рыць, неш та аб мер ка ваць. 
Ка ва — гэ та ўсё ж та кі двух сэн-
соў ная рэч».

З Ка ця ры най ка тэ га рыч на не 
згод на На стас ся. Яна лі чыць, 
што прад стаў ні цы сла бай па-
ло вы за ліш не са бе фан та зі ру-
юць на конт ка вы, на да ючы ёй 
за шмат зна чэн ня. «Ка ва — гэ та 
прос та ка ва. Не трэ ба «шу каць 
Фрэй да» там, дзе яго ня ма!»

На стас ся ўпэў не на, што жан-
чы на заў сё ды ве дае (ін стынк-
тыў на гэ та ад чу вае!): да бі ва ец-
ца яе муж чы на ці не, та му гуль ня 
ў раз ва жан ні на тэ му «а што ён 

меў на ўва зе пад ку бач кам ка-
вы?» — гэ та толь кі ка кец тва.

— Зга джац ца ці не? Ка лі 
па да ба ец ца муж чы на — так, 
зга джай це ся, не па да ба ец-
ца — мож на па піць ка вы без 
аба вя за цель стваў, — га во рыць 
На стас ся.

Яна пры зна ец ца, што ад но сі-
ны з про ці лег лым по лам у яе па-

чы на лі ся па-роз на му: і з ка вы, і з 
ві на, і на ват з пі ва. «Ка лі жан чы не 
не па да ба ец ца прад стаў нік про-
ці лег ла га по лу, то ўсе кроп кі над 
«і» лепш рас ста віць за га дзя.

На стас сю пад трым лі вае 
Стэ ла. «Для мя не ка ва — гэ та 
так са ма толь кі ка ва. І мя не «на 
яе» не маг чы ма за пра сіць. Да 

мя не мож на толь кі да лу чыц ца. 
Вель мі люб лю ка ву і п'ю кож ны 
дзень!» — га во рыць яна.

«Ка лі жан чы не пра па ноў ва-
юць «па піць ка вы» і гэ та ад бы-
ва ец ца не ў офі се, то ад на знач-
на ў муж чы ны ёсць па та ем ныя 
на ме ры і ён прэ тэн дуе на пра цяг 
ад но сін, — ка жа Яра слаў. — І я 
ўпэў не ны, што ўсе жан чы ны 

цу доў на ра зу ме юць, якія на ме-
ры ўклад вае ў «ку ба чак ка вы» 
муж чы на!»

— А ка лі жан чы на ро біць вы-
гляд, што не ра зу мее двух сэн-
соў нас ці «ка вы»? Аль бо вы ра-
шы ла па ду рыць хлоп цу га ла ву 
і па ка кет ні чаць? — пра ва кую 
Яра сла ва.

— Ну, ка лі яна ро біць вы гляд, 
што не зра зу ме ла, то… і вы-
дат кі ж не вя лі кія. Мож на і яшчэ 
не каль кі ра зоў за пра сіць.

«Я так са ма, ка лі ха чу блі жэй 
па зна ё міц ца з дзяў чы най, якая 
спа да ба ла ся, за пра шаю яе на 
ка ву, — пры зна ец ца Ге надзь. — 
За ку бач кам мож на да ве дац ца 
аб яе по гля дах, на прык лад, на 
тое, які мі па він ны быць ад но-
сі ны ў сям'і (Ге надзь, як і Яра-
слаў, не жа на ты), зра зу мець ці 
су мя шчаль ныя мы псі ха ла гіч на. 
Трэ ба ж уваж лі ва ста віц ца да 
вы ба ру бу ду чай «па ла він кі».

Та кую ж па зі цыю на конт 
«ку бач ка ка вы» за ня лі і мно гія 
ін шыя з апы та ных мной не жа-
на тых муж чын. Ста ла ці ка ва: «А 
што ўкла да юць у па няц це «па-
піць ка вы» з жан чы най не сва-
бод ныя муж чы ны? У іх жа ўжо 
ёсць «дру гія па ла він кі»?

— Вель мі пра ва ка цый нае 
пы тан не для жа на та га ча ла ве-
ка, — смя ец ца Аляк сандр. — Ад-
ка жу так: і муж чы ну, і жан чы ну 

пры ро да ства ры ла та кім чы нам, 
што яны зна хо дзяц ца ў ста не 
па ста ян на га па ля ван ня ад но на 
ад на го, на ват та ды, ка лі «ежа» 
(свая «па ла він ка») зной дзе на. 
Та му і звы чай ны ку ба чак ка вы 
мо жа пры вес ці да не прад ка-
заль ных на ступ стваў. Ве даю 
шмат пар, у якіх «па ля ван не» 
па чы на ла ся ме на ві та з ку бач-
ка ка вы. Зра зу ме ла, жан чы не 
лепш не раз ліч ваць на тое, што 
пас ля ка вы яе ад ра зу за про сяць 
у ЗАГС, але не аб ход на мець на 
ўва зе, што пры ем ны ве чар пас-
ля ка вы мо жа мець пра цяг.

Як ба чым, ку ба чак ка вы ўсё 
ж та кі рэч не ад на знач ная, на ват 
з пунк ту гле джан ня не сва бод на-
га муж чы ны. Але, ка лі прад стаў-
нік моц на га по лу ўсё ж за пра сіў 
вас на ка ву, мож на да зво ліць 
са бе кры ху па ка кет ні чаць. Гэ-
та муж чы ну не спу жае, а толь кі 
больш рас па ліць ін стынкт па-
ляў ні ча га! А што да лей?.. Вы-
ра шай це са мі.

Ге ле на АВЕЛА.

ПРА КА ЛІ НА ВЫЯ ПІ РАЖ КІ 
І СІМ ПА ТЫЮ 

ПА ПІЦЬ КА ВЫ…
БЕЗ ДА ЛЕЙ ШЫХ АБА ВЯ ЗА ЦЕЛЬ СТВАЎ?

НЕ ТРЭ БА «ШУ КАЦЬ ФРЭЙ ДА» ТАМ, ДЗЕ ЯГО НЯ МА 

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

Ад шлаг ба у ма да за ла той рыб кі 

Паміж намі... Паміж намі...   ��

ЖАН ЧЫ НЫ ТАК СА МА СЯБ РУ ЮЦЬ 
ПРА ВЕР ЦЕ СЯ БЕ 

Якая вы сяб роў ка?
Ка жуць, што жа но чай друж бы не бы вае. Бы вае, бы вае! Інакш 
як на зваць гэ тую яе амаль па та ла гіч ную па трэ бу ба чыць мя не 
што дня, лез ці ва ўсе мае спра вы са сва і мі па ра да мі, раз гля-
даць «пад лу пай» май го чар го ва га зна ё ма га і на да ку чаць, 
на да ку чаць, на да ку чаць…
На огул, жа но чае сяб роў ства — гэ та штось ці асаб лі вае! Спа-
чат ку яна зайз дрос ціць тва ёй сва бо дзе, су кен цы, пра цы… 
По тым моц на пе ра жы вае, ка лі ты ня ўда ла вый шла за муж, 
не мо жаш «улез ці» ў су кен ку ці зволь ні ла ся, на рэш це, з аб-
рыд лай пра цы.

На стас ся ўпэў не на, што жан чы на заў сё ды 
ве дае (ін стынк тыў на гэ та ад чу вае!): да бі ва ец ца 
яе муж чы на ці не, та му гуль ня ў раз ва жан ні 
на тэ му «а што ён меў на ўва зе пад ку бач кам 
ка вы?» — гэ та толь кі ка кец тва.

«Ка лі жан чы не пра па ноў ва юць «па піць ка вы» 
і гэ та ад бы ва ец ца не ў офі се, то ад на знач на 
ў муж чы ны ёсць па та ем ныя на ме ры 
і ён прэ тэн дуе на пра цяг ад но сін, — ка жа 
Яра слаў. — І я ўпэў не ны, што ўсе жан чы ны 
цу доў на ра зу ме юць, якія на ме ры ўклад вае 
ў «ку ба чак ка вы» муж чы на!»


