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...АКРА МЯ МЯ НЕ СА МОЙ», — ка-
жа Але ся КА КОШ НІ КА ВА — кі раў нік ін-
тэр нэт-пар та ла рrаzdnіk.bу і ар га ні за тар 
та кіх па пу ляр ных свят, як Па рад ня вес таў, 
ся мей ныя гон кі на лі му зі нах, Пуз-па рад... 
Тры га ды та му пра яе пі са лі ўсе сай ты і 
га зе ты. І не дзіў на: Але ся за 4 ме ся цы па-
ху дзе ла на 22 кі ла гра мы і за ва я ва ла ты тул 
«Мі сіс Даб ра чын насць» у кон кур се пры га-
жос ці для па спя хо вых за муж ніх жан чын.
Сім ва ліч на, што мая су стрэ ча з жан чы-
най-свя там пры па ла на Дзень усіх за ка-
ха ных. Але раз маў ля лі мы не толь кі пра 
ка хан не, але і пра лю боў да ся бе, сва ёй 
спра вы і... га лаў ных убо раў.

Пра чор ны ка пя люш, 
жа лез ны ло жак і моль

Я вель мі люб лю ка пе лю шы. Гэ та мая 
жарсць апош нія паў го да. Ка лі на дзя ваю ка-
пя люш — ад чу ваю ся бе анг лій скай ка ра ле вай 
(смя ец ца). Іх у мя не ўжо дзесь ці 25. Пры чым усе 
роз ныя: чыр во ныя, сі нія, бэ жа выя, з вэ лю мам і 
без, у вы гля дзе бе рэ таў, з вя лі кі мі па ля мі... Бу-
ду не ўза ба ве ра біць яшчэ ад ну гар дэ роб ную, з 
асоб най ша фай для га лаў ных убо раў.

Пер шы ка пя люш — чор ны з па ля мі — 
з'я віў ся ў мя не вы пад ко ва. Прос та ад ной чы, 
гу ля ю чы па го ра дзе, уба чы ла яго ў віт ры не 
— не ўтры ма ла ся і ку пі ла. Ня даў на па да ры ла 
той ка пя люш сва ёй сяб роў цы. Пе рад гэ тым 
яна яго прымерыла і ўс клік ну ла: «Як я ма ру 
пра та кі ка пя люш!» — «Ма рыш? Ён твой».

Я не пры вяз ва ю ся да рэ чаў. Ка пе лю шы, 
су кен кі, ма шы ны — усё вы хо дзіць з мо ды 
ра на ці поз на. Ка лі за цык лі вац ца толь кі на рэ-
чах, та ды не ад чу еш ра дас ці жыц ця. Усмеш ка 
і здзіў лен не ма ёй сяб роў кі — больш каш тоў-
ныя для мя не за са мы пры го жы ка пя люш. Я 
гэ та зра зу ме ла 10 га доў та му дзя ку ю чы сва ёй 
пля мен ні цы.

Ні ко лі не за бу ду, як ра дас на ма лая (ёй 
та ды бы ло га ды тры) ска ка ла на ба бу лі ным 
лож ку. Па мя та е це, ра ней бы лі та кія жа лез ныя, 
са спру жы на мі. Ба бу ля ж, ка лі ўба чы ла гэ та, 
па ча ла сва рыц ца: маў ляў, што вы тут устро і лі 
вэр хал, ці ж мож на так на лож ку ска каць. «Ба-
бу леч ка, мі лень кая, я пра шу ця бе, не кры чы, 
па гля дзі, якая яна шчас лі вая, — уз ма лі ла ся я. 
— Ну хо чаш, я куп лю та бе но вы ло жак?»

Не ра зу мею лю дзей, якія ад клад ва юць 
усё са мае леп шае на чор ны дзень. Ён жа 
мо жа не на сту піць, той дзень. Ме на ві та та му, 
перш чым па клі каць му жа ес ці, я пры го жа 
сер ві рую стол. У мя не не каль кі на бо раў по су-
ду. Я іх мя няю ў за леж нас ці ад на строю, па ры 
го да. Я не ха чу піць ві но са сва іх лю бі мых 
ке лі хаў адзін раз на год, на свой дзень на ра-
джэн ня, ка лі збі ра юц ца гос ці. Та му я раб лю 
ўсё тут і ця пер.

Што дзень я на за па шваю пры ем ныя ўра-
жан ні. Уяў ляю, як на пен сіі бу ду пе ра бі раць іх 
у па мя ці. Гэ та дак лад на ці ка вей, чым кор пац-
ца ў ша фе з рэ ча мі, якія па е дзе ны мол лю.

Пра роз на ка ля ро выя бі гу дзі, 
та пач кі на аб ца сах 
і ку ры ную груд ку

Дзяў ча ты, жан чы ны, ба бу лі, ка лі вам 
вы пад зе шанц тра піць на кон курс пры га жос-
ці, ла ві це яго. Гэ та па вы шае са ма ацэн ку. Мне 
бы ло 36 га доў, ка лі я па да ла за яў ку на «Мі сіс 
Еў ро па». Я і да ўдзе лу ў кон кур се ад чу ва ла ся-
бе ўпэў не на, але пас ля яго ста ла яшчэ больш 
ад каз на ста віц ца да сва ёй пры га жос ці, як знеш-
няй, так і ўнут ра най. Ха чу быць пры го жай кож-
ны дзень, а не толь кі на кон кур се пры га жос ці.

Мно гія ўспры ма юць шлюб як за вяр шэн-
не. Я яго за ар ка ні ла, ця пер мож на рас сла-
біц ца: га ла ву не мыць, ха дзіць у за са ле ным 
ха ла це... У мя не так са ма ёсць ха ла ці кі, але 
яны пры го жыя, ёсць на ват тап ачкі на аб ца сах. 
І ў бі гу дзях я ха джу пры му жу, але яны ў мя не 
роз на ка ля ро выя, і я ў іх па доб ная на вель мі 
сім па тыч на га во жы ка. Я ўжо не ка жу пра эле-
мен тар ную гі гі е ну: пры няць душ пас ля пра гул кі 
з са ба ка мі, па чыс ціць зу бы. А лю дзі ча мусь ці 
за бы ва юць пра ся бе: раз мы ўжо ра зам, дык 
ня хай мя не лю біць лю бую (лю бо га). Гэ та, лі чу, 
эле мен тар ная не па ва га да парт нё ра.

Жан чы ны пе ра ста юць са чыць за са бой: 
на сіць су кен кі, фар ба вац ца... А пас ля ка жуць, 
што муж чы ны гля дзяць на ле ва. А ку ды ім 
гля дзець? Ра бі це ўсё, каб за стац ца жа да най 

для свай го муж чы ны. Будзь це для яго му зай, 
ба гі няй, на тхняль ні цай, фе яй.

У сту дэнц кія га ды ў мя не бы ла цу доў ная 
фі гур ка, як у Бар бі. Та му мя не і ўспры ма лі 
ў пер шую чар гу як сек су аль ную «штуч ку». 
А мне так ха це ла ся мець ва гу, ста тус у гра-
мад стве. Та му я вы ра шы ла на браць не каль кі 
кі ла гра маў.

Ка лі вы хо дзі ла за муж — ва жы ла 56 кі-
ла гра маў. А праз не каль кі га доў не за ўва жы-
ла, як «раз даб рэ ла» да 86-і. У гэ ты час ішоў
рост ма ёй кар' е ры, біз нес па спя хо ва раз ві ваў-
ся. Муж мя не вель мі ка хае, та му ні ко лі ні вод-
на га сло ва не ска заў, не даў зра зу мець, што я 
не жа да ная, не пры го жая. На маё: «Мо жа, мне 
па ху дзець?» ад каз ваў: «Не, бу сеч ка, прос та 
больш не па праў ляй ся». Я не ад чу ва ла ся бе 
бе ге мо ці кам. На ад ва рот, не зна ё мыя лю дзі 
мне да ры лі квет кі на ву лі цы, ка за лі кам плі-
мен ты. Але ад ной чы ў мя не спы та лі: «Ка го 
вы ча ка е це?» А мы, як у тым анек до це, ні ко га 
не ча ка ем, прос та я шмат ем... Та ды я і за ду-
ма ла ся пра сваё зда роўе. За ха це ла па жыць 
даў жэй, вый сці на пен сію энер гіч най і вя сё-
лай. Та му і звяр ну ла ся да ды е то ла га: «Я не 
ха чу ху дзець. Мне мае фор мы па да ба юц ца. 
На ву чы мя не пра віль на хар ча вац ца».

У мя не пы та лі ся, ча му я не вы да лі ла 
свае «пух лень кія» фо та здым кі з ін тэр-
нэ ту? Гэ та 10 га доў май го жыц ця. Ка лі я 
вы гля да ла пух лень кай, я не бы ла дрэн ным 
ча ла ве кам, не ра бі ла дрэн на свае свя ты. На-
ад ва рот, пры ду ма ла ку чу кру тых пра ек таў, 
пе ра жы ла шмат шчас лі вых мо ман таў. Я не 
збі ра ю ся ра біць вы гляд, што та ко га не бы ло. 
Тым больш жан чы ны, якія зна хо дзяць гэ тыя 
фо та здым кі, пі шуць мне да гэ туль, пы та юц ца, 
як у мя не атры ма ла ся па ху дзець. Ка лі мой 
прык лад на тхніць хоць бы ад на го ча ла ве ка 
змя ніць сваё жыц цё да леп ша га, зна чыць, я 
не да рэм на жы ву.

А сак рэт прос ты. Не стаў це мэ тай «улез ці 
ў су кен ку», «па ху дзець да ад па чын ку». Трэ ба 
прос та за ха цець ра за брац ца, з-за ча го ў вас 
ліш няя ва га. Як пра ві ла, з-за ня пра віль на-
га хар ча ван ня. Ка лі так, то па ду май це, што 
ад бы ва ец ца з ва шым ар га ніз мам, ка лі вы 
пі ха е це ў ся бе буль бу з ма я нэ зам. Знай дзі це 
час, па чы тай це пра ўлас ці вас ці гэ тых пра дук-
таў. Я ця пер не ем шкод ныя і тлус тыя ма я нэз, 
сві ні ну. Але па лю бі ла тва рог, ад вар аныя ры бу 
і ку ры ную груд ку. П'ю шмат ва ды. Хар чу ю ся 

4—5 ра зоў на дзень, праз кож ныя 3 га дзі ны. 
Пры гэ тым ем прак тыч на ўсё, у тым лі ку і 
са лод кае, але цу доў на вы гля даю. Прос та я 
ве даю, якія пра дук ты і ў якім спа лу чэн ні пры-
ня суць мне ка рысць.

Пра апля ву хі сло ва мі, 
двух мет ро вую ка на пу
і рай на зям лі

Лю дзі шмат прэ тэн зій прад' яў ля юць ад-
но да ад на го: яна па він на, ён па ві нен. Ні хто 
ні ко му ні чо га не па ві нен. Лепш бы ло б, ка лі б 
ду ма лі: «чым я ма гу яго па ра да ваць», «што я 
ма гу зра біць, каб ёй ста ла кры ху ляг чэй».

На трэ нін гах час та чую: «Вось ён мне 
ка жа: зра бі чай. Што ён — сам не мо жа зра-
біць?» Мне не зра зу ме ла гэ та фар му лёў ка. 
Мне ні ко лі не скла да на зра біць чай, ка ву, на-
ліць віс кі для свай го му жа.

Лёг ка быць цяж кім, цяж ка быць лёг кім. 
Я ста ра юся быць лёг кай — але гэ та не зна-
чыць лег ка дум най, не глы бо кай.

Што б ні зда ры ла ся — ва ліць снег, лье 
дождж ці са ба ка ска вы ча пад дзвя ры ма, — 
заў сё ды пра чы на ю ся ў доб рым на строі. Ца лую 
му жа са сло ва мі: «Доб рай ра ні цы, ка ха ны» і 
чую ў ад каз: «Доб рай ра ні цы, со ней ка».

Я жы ву па прын цы пе: ні хто мне не са псуе 
на строй, акра мя мя не са мой. Муж чы на не 
па ві нен пас ля свай го пра цоў на га дня вы слух-
ваць яшчэ ныц цё жан чы ны. Гэ та скла да на, 
але ў гэ тым сі ла жан чы ны. Ты стам ля еш ся, 
але і ён стам ля ец ца. До ма трэ ба ства раць 
свой рай. Рай на зям лі.

Не каль кі ра зоў ста на ві ла ся вы пад ко вай 
свед кай сва рак па тэ ле фо не. Столь кі злос ці! 
У мя не бы ло та кое ад чу ван не, быц цам лю дзі 
б'юць ад но ад на го на вод маш гэ ты мі сло ва мі. 
Хо чац ца ім ска заць: «Да ра жэнь кія, ну што ж 
вы ро бі це, на вош та вы так? Пад тры май це ад-
но ад на го, па гладзь це, аб ды мі це, па ца луй це, 
су па кой це. На паў няй це ся бе і свет ва кол ся бе 
лю боўю. Злосць вы клі ча злосць, ня на вісць вы-
клі ча ня на вісць, а лю боў вы клі ча лю боў.

У ма ла до сці мы так са ма ра бі лі па мыл кі. 
Па мя таю, сва ры лі ся, стукалі дзвя ры ма і з'яз-
джа лі кож ны на сва ёй ма шы не. А пас ля се лі 
і да мо ві лі ся, што як бы мы ні па сва ры лі ся, 
больш не бу дзем так ра біць. Гэ та ня чэс на ў 
ад но сі нах ад но да ад на го, гэ та шан таж. Ця-
пер, ка лі па сва ры лі ся, у нас вя ліз ная ка на па 
— два мет ры ў шы ры ню і столь кі ж у даў жы-
ню — мы кла дзём ся, кож ны пад сваю коў дру, 
але на чу ем заў сё ды толь кі ра зам. А пас ля, 
ка лі су па ко ім ся, раз маў ля ем.

Лепш бы лю дзі за мест та го, каб кі даць 
зня важ лі выя сло вы ці браз гаць дзвя ры ма, 
па спя ва лі ў гэ ты мо мант ка заць: «Я ка хаю 
ця бе». Бо пас ля мо жа быць поз на.

Пра прын ца То ры на, 
вен тыль сва бо ды і ла тэ

Мы з му жам да гэ туль жар ту ем: я вый шла 
за муж за пра піс ку, а ён ажа ніў ся з кам п'ю та-
рам (смя ец ца). Бо я не мін чан ка. А ён з 10-га 
кла са ма рыў пра кам п'ю тар. Нам па да ры лі гро-
шы на вя сел ле ў су бо ту. А ў па ня дзе лак у нас 
до ма ўжо ста яў кам п'ю тар. Пер шы ты дзень 
з-за ма ні то ра тыр ча лі толь кі пят кі му жа. Я па-
крыў дзі ла ся, ска за ла: «Вы бі рай: кам п'ю тар ныя 
гуль ні ці я?» Ён та ды ні чо га не ска заў. А на 
на ступ ны дзень вяр нуў ся да до му з пры го да мі 
прын ца То ры на. Гэ та гуль ня для дзя цей 5—7 
га доў. Увесь на ступ ны ты дзень з-за ма ні то-
ра тыр ча лі ўжо мае пят кі. Праў да, хут ка мне 
тая гуль ня на да ку чы ла, але пас ля гэ та га я не 
крыў джу ся на му жа, ка лі ён гу ляе.

Многія лі чаць, што шлюб — гэ та пе ра-
кры ты вен тыль сва бо ды. Але чым больш 
за круч ва еш, тым горш бу дзе атрым лі вац ца. 
У кож на га па він на быць аса біс тая пра сто ра. 
Жан чы не трэ ба на ву чыц ца ў доб рым сэн се 
быць са ма да стат ко вай. Трэ ба зна хо дзіць для 
ся бе за ня так у той час, ка лі твой муж іг рае ў 
тан чы кі, біль ярд ці пра цуе ў га ра жы.

Я заў сё ды ма ры ла вы да ваць глян ца вы ча-
со піс. Але на той час гэ та бы ло для нас не па мер-
на до ра га. Муж па ра іў: а ты не ха це ла б ад крыць 
ча со піс у ін тэр нэ це? Так і з'я віў ся рrаzdnіk.bу.

Кожны дзе ліц ца з на ва коль ны мі тым, 
чым ён на поў не ны сам. Я на поў не на пры-
га жос цю, лю боўю і гар мо ні яй. Та му і зай ма-
ю ся гра мад ска ка рыс ны мі спра ва мі — ла джу 
га рад скія свя ты, за раз вось рых тую фо рум 
для жан чын Бе ла ру сі. Я атрым лі ваю за да-
валь нен не, ка лі ба чу, як ра ду юц ца лю дзі, як іх 
жыц цё мя ня ец ца да леп ша га. Чым больш бу-
дзе шчас лі вых лю дзей у Бе ла ру сі, тым больш 
квіт не ю чай бу дзе на ша кра і на. Але гэ та за ле-
жыць толь кі ад кож на га з нас.

Ча ла век не мо жа ра біць дрэн на тую 
спра ву, якую ён лю біць. У мя не пе да га гіч-
ная аду ка цыя. Я вель мі люб лю дзя цей. У сту-
дэнц кія га ды пра ца ва ла ва жа тай у ла ге рах. 
Ба чы лі б вы, якія мы ла дзі лі тан ца валь ныя 
спа бор ніц твы, тэ ат раль ныя па ста ноў кі! Ка лі 
ж я пай шла ў шко лу на прак ты ку, зра зу ме-
ла: мне там вель мі цес на. Доб ра, што ха пі-
ла сме лас ці са бе ў той мо мант пры знац ца 
ў гэ тым. Мне, на пэў на, ста ла б гор ка, ка лі б 
ад чу ла, што я дрэн ная на стаў ні ца. А сён ня я 
доб ры ар га ні за та р маш таб ных свят. Я ве даю 
як мі ні мум трох так са бе юрыс таў, якія ста лі 
то па вы мі вя ду чы мі. Гэ та цу доў на, што кра і на 
атры ма ла не па срэд ных юрыс таў, а вы дат ных 
вя ду чых. Важ на шу каць сваё пры зван не. І не 
ба яц ца ні ў якім уз рос це змя ніць ся бе. Зме ні-
це ся вы — зме ніц ца і свет ва кол вас.

Шчас лі вым быць лёг ка. Прос та вазь мі це 
ар куш па пе ры і на пі шы це як мі ні мум 10 рэ чаў, 
якія ро бяць вас шчас лі вы мі. Мя не, на прык-
лад, ку ба чак ла тэ заў сё ды ро біць шчас лі вай. 
І та кіх рэ чаў — ад прос тых да скла да ных — 
мо жа быць вель мі шмат.

На дзея ДРЫНД РО ЖЫК.
nadzieja@zviazda.by

«НІ ХТО НЕ МО ЖА СА ПСА ВАЦЬ 
МНЕ НА СТРОЙ...

«Жан чы ны пе ра ста юць са чыць 
за са бой: на сіць су кен кі, фар ба вац ца... 
А пас ля ка жуць, што муж чы ны 
гля дзяць на ле ва. А ку ды ім гля дзець?»
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«Лю бі мы фільм — «Во дар жан чы ны». 
Раю гля дзець на мо ве ары гі на ла, 
ка лі чу цён рэ аль ны го лас Аль Па чы на».

«Лю бі мая кні га — «Ат лант рас пра віў пле чы». 
Яна ў свой час на тхні ла мя не на ўлас ны біз нес».


