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Не як зна ё мая па жар та ва ла, 
што ка лi рас шпi лiць адзiн 
верх нi гу зiк у ка шу лi, то 
мож на не фар ба ваць во чы, 
ка лi ад ра зу тры — на огул 
не спат рэ бiц ца кас ме ты ка. 
Уз га да ла, як iн шы зна ё мы 
за ўва жыў, што «ле та — гэ-
та доб ра, але, ка лi жан чы ны 
скiд ва юць верх няе адзен не, 
да во дзiц ца цяж ка».
— Вось ты не ра зу ме еш, — 

па пра каў мя не Вi таль, — як нам, 
муж чы нам, скла да на ле там. З ад-
на го бо ку — спя ко та, з дру го га 
— жан чы ны ў ка ро цень кiх спад-
нiч ках i дэ каль та ва ных ка шу лях i 
су кен ках. Як та кое вы тры ваць?

— Дык мо жа за ба ра нiць усiм 
прад стаў нi цам пры го жай па ло вы 
праз мер на рас пра на цца, вы даць 
на конт гэ та га якую-не будзь па-
ста но ву? — зноў па спра ба ва ла 
звес цi ўсё на жарт.

Ён за ду маў ся, а по тым яшчэ 
больш сур' ёз на вы ма вiў: «Дык гэ-
та мы, муж чы ны, на огул нi чо га не 
бу дзем ба чыць? Я не згод ны!».

«Вось што нi ка жы це, а муж-
чы ны — дзiў ныя iс то ты! I так iм 
не гэ так, i гэ так — не так!» — па-
ду ма ла я, а ве ча рам па дзя лi ла ся 
сва i мi ўра жан ня мi ад дыя ло гу з 
сяб рам. Але Вiк тар, за мест та го, 
каб па жар та ваць i па смя яц ца (як 
я та го ча ка ла), узяў ды i... пад-
тры маў Вi та ля. Маў ляў, чыс тая 
праў да: ле там на зi раць аго ле ныя 
жа но чыя фор мы (асаб лi ва ў тых 
пры га жунь, якiм ёсць што па ка-
заць!) вель мi цяж ка. Толь кi на 
чым-не будзь сур' ёз ным за ся ро-
дзiш сваю ўва гу, а тут — раз! — 
зноў дэ каль тэ пе рад ва ча мi!

— Асаб лi ва скла да на на пра-
цы, — уз дых нуў Вiк тар, — та му 
пра вiль на ро бяць у тых ар га нi за-
цы ях, дзе ўвод зяць стро гi дрэс-
код. Не сак рэт, што вы, жан чы-
ны, пад крэс лi ва е це свае пры го-
жыя фор мы спе цы яль на — каб 
ад нас, муж чын, ча го-не будзь 
да бiц ца. На прык лад, пры баў кi да 
за роб ку. Цi каб па збег нуць кры-
ты кi за якое-не будзь ня вы ка на нае 
да ру чэн не...

I Вiк тар (да рэ чы, ён пра цуе 
ў буй ной ар га нi за цы і, ка лек тыў 
якой амаль цал кам скла да ец ца 
з жан чын) у па цвяр джэн не сва iх 
слоў рас ка заў гiс то рыю, як ад-
ной чы яго су пра цоў нi ца цал кам 
«за ва лi ла» да ру ча ную ра бо ту, а 
по тым з'я вi ла ся на во чы кi раў-
нiц тву ў ву зень кай спад нiч цы i з 
вель мi глы бо кiм дэ каль тэ.

— Я быў та кi раз' юша ны з-за 
ня вы ка на най ра бо ты, што ду маў — 
за ду шу яе (жар туе, вя до ма ж!). Але 
ка лi яна з'я вi ла ся ў ма iм ка бi не це 
ўся «та кая-рас та кая» — на ват не 
здо леў па вы сiць на яе го лас. Бо, 
па-пер шае, як мож на на та кую пры-
га жосць ла яц ца? А па-дру гое, быў 
за ня ты толь кi тым, каб вы пад ко ва 
не за тры мац ца на доў га по зiр кам 
на яе «га лоў ным гонары». Я ж кi-
раў нiк — ня ём ка бы ло б!

I гэ та — не адзi ны вы па дак, 
ка лi жан чы на-пад на ча ле ная ма-
нi пу ля ва ла кi раў нi ком для да сяг-
нен ня якой-не будзь сва ёй мэ ты. 
Муж чы на на огул упэў не ны, што 
пры го жыя жа но чыя фор мы прад-
стаў нi цам сла бай па ло вы вель мi 
час та да па ма га юць у жыц цi. Гэ та 
як цяж кая ар ты ле рыя: толь кi вы-
ка рыс та еш, як муж чы ны ад ра зу 

ка пi ту лю юць. Бо не за ўва жаць 
усiх жа но чых «акруг ла сцяў» прос-
та не маг чы ма.

«Трэ ба быць сля пым цi мёрт-
вым, каб не ба чыць!» — пад крэс-
лiў Вiк тар.

А я вы ра шы ла па цi ка вiц ца, цi 
са праў ды жан чы нам з пры го жы мi 
фор ма мi жы вец ца ляг чэй.

«У пыш ных фор мах ёсць свае 
мi ну сы i плю сы, — рас ка за ла Ала, 
дзяў чы на з вель мi ад мет ны мi акруг-
ла сця мi. — Я, на прык лад, вель мi 
рэд ка апра наю дэ каль та ва нае 
адзен не (а на пра цу, на огул, нi ко-
лi), але заў сё ды пры цяг ваю да ся бе 
ўва гу, а iн шы раз дзе-не будзь у ка-
вяр нi прос та хо чац ца спа кой на па-
ся дзець i па гу та рыць з сяб роў кай. 
Да та го ж не вель мi зруч на... спаць. 
I адзен не не заў сё ды па ды хо дзiць 
да фi гу ры, та му час та пры хо дзiц ца 
шыць ка шу лi i су кен кi на за каз».

«А вось я заў сё ды вы ка рыс тоў-
ваю свае пры го жыя фор мы, ка лi 
мне трэ ба неш та атры маць ад муж-
чы ны, — га во рыць Вiк то рыя, — i 
сум лен не маё пры гэ тым не па ку-
туе. За тое мя не заў сё ды хут ка аб-
слу гоў ва юць афi цы ян ты ў ка вяр нях, 
а ў кра мах муж чы ны-кан суль тан ты 
так са ма ад ра зу звяр та юць ува гу, 
на ват не трэ ба нi ко га клi каць! I з му-
жам сва iм я па зна ё мi ла ся дзя ку ю чы 
сва ёй ад мет нас цi...».

А жан чы ны, у якiх фор мы не та-
кiя пыш ныя, звы чай на злыя i раз-
драж нё ныя, упэў не на Вiк то рыя. 
Ад нак з ёю не згод на Iры на, ула-
даль нi ца акруг ла сцяў «як ва ўсiх».

— I зу сiм я не злая, — га во рыць 
Iры на. — I ў жыц цi ў мя не так са ма 
ўсё ўда ла скла ла ся — доб ры муж, 
дзет кi. Ды i ня праў да, што муж-

чы нам па да ба юц ца толь кi вель мi 
пыш ныя жа но чыя фор мы!

Iры ну пад тры маў мой зна ё мы 
Яра слаў:

— Пыш ныя жа но чыя фор мы 
— яшчэ не зна чыць пры го жыя. 
Аса бiс та я звяр таю ўва гу не на 
па мер, а на, так бы мо вiць, кан-
фi гу ра цыю.

Дру гi зна ё мы, Аляк сандр, на-
огул ад ка заў, што яму ўсё роў на: 
«Абы жан чы на не за хап ля ла ся 
Лi мо на вым!».

— Зу сiм не мае зна чэн ня, якiя 
ў жан чы ны гру дзi цi iн шыя мес цы, 
— та ко га мер ка ван ня пры трым-
лi ва ец ца яшчэ адзiн Аляк сандр. 
— Прос та ты аль бо хо чаш быць 
ра зам з жан чы най, аль бо не. Ка лi 
сэр ца за бi ла ся час та i ста ла спя-
кот на, то яна — твой ва ры янт. Ка лi 
кроў у ве нах за ста ец ца ха лод най 
— пра ходзь мi ма. Ант ра па мет рыя 
— вель мi змен лi вая рэч. Та лiя мо-
жа за плыць тлу шчам, гру дзi пас ля 
на ра джэн ня дзi ця цi — па мен шыц-
ца з пя та га да пер ша га па ме ру. 
Дык што, кi неш сваю жон ку i пой-
дзеш шу каць iн шыя «90-60-90»? 
Вель мi су мня ва ю ся!..

Але так цi iнакш, а ўсе муж чы-
ны пры зна лi, што ад мет ныя дзя-
во чыя фор мы — важ ная част ка 
жа но чай пры га жос цi, як i во чы цi 
ва ла сы. Але за ка хац ца ў неш та 
асоб на — не маг чы ма. За ка хац ца 
мож на толь кi ў цэ лас ны воб раз, 
ка лi ў жан чы не ўсё гар ма нiч на 
спа лу ча ец ца: пры го жыя во чы, 
доб рая ду ша i шчы рае сэр ца. 
«Вось iдзе та кая пры га жу ня, i ты 
ра зу ме еш: ка ра ле ва!»
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«ВОСЬ IДЗЕ ТА КАЯ ПРЫ ГА ЖУ НЯ, I ТЫ РА ЗУ МЕ ЕШ: КА РА ЛЕ ВА!»

Па вод ле ста тыс тыч ных да ных, з-за ўмя-
шаль ніц тва свек ры ві ў ад но сі ны ся мей най 
па ры рас па да ец ца кож ны вось мы шлюб у 
све це, а па вод ле не ка то рых да следа ван-
няў — на ват кож ны дру гі. Вось ча му так 
важ на знай сці ўза е ма па ра зу мен не з ма май 
му жа. Да сяг нуць гэ та га бы вае вель мі скла-
да на, але, як лі чаць спе цы я ліс ты, усё ж та кі 
маг чы ма.

«ЯНА ЗА ЧА РА ВА ЛА МАЙ ГО 
СЫ НА!»

Свят ла не Сця па наў не ня вест ка не спа да ба-
ла ся з пер ша га по зір ку. Як увай шла тая ра зам з 
сы нам упер шы ню ў іх дом, так з та го ча су і па ча ла 
раз драж няць свяк роў сва ёй пры сту нас цю ...

Спа чат ку Свят ла на Сця па наў на, ма быць, спа-
дзя ва ла ся, што Іло на — гэ та ўся го толь кі чар го вая 
сяб роў ка яе Кі ры ла. Іх у жыц ці сы на ўжо бы ло 
ня ма ла, але ні хто не здо леў за тры мац ца. Та му 
жан чы на толь кі вет лі ва ўсмі ха ла ся чар го вай дзяў-
чы не, а пра ся бе заўж ды ду ма ла: «Вось дур ні ца! 
Ку ды ёй да май го Кі ры ла?.. Яна ж яму — не па-
ра, але на неш та ж спа дзя ец ца». Толь кі з Іло най 
атры ма ла ся ўсё інакш. Ад ной чы Кі рыл за ехаў да 
ма ці і па ве да міў, што яны збі ра юц ца па жа ніц ца. 
Ад не ча ка нас ці Свят ла на Сця па наў на на ват не 
здо ле ла ні чо га ска заць.

Вя до ма, яна ра зу ме ла, што ра на ці поз на ў 
жыц ці сы на з'я віц ца нех та, хто яго «акру ціць», 
але каб Іло на?!. У гэ ты дзень, які для ма ці стаў 
ад ным з са мых змроч ных у жыц ці, яна не здо ле ла 
за снуць амаль да ра ні цы. А на до світ ку ёй па ду-
ма ла ся: ня хай са бе жэ няц ца, але яе Кі рыл усё 
роў на не змо жа жыць з та кой, як Іло на. Ад ра зу ж 
ві даць — бе ла руч ка! Ма быць, і га та ваць як след 
не мо жа, не тое што пад трым лі ваць утуль насць 

у до ме. А муж чы нам до гляд па трэб ны, і пры гэ-
тым каб жон ка бы ла заў сё ды доб рай, вя сё лай, 
пя шчот най. «Не, Іло на доў га не вы тры вае», — вы-
ра шы ла для ся бе Свят ла на Сця па наў на.

Ад гу ля лі вя сел ле, прай шоў ме сяц, дру гі, трэ ці... 
А сын ха дзіў та кі ж шчас лі вы і за ка ха ны!.. Свят ла на 
Сця па наў на ад чу ла ся бе пад ма ну тай. «Гэ тая змя-
ю ка, ма быць, за ча ра ва ла май го сы на!» — ду ма ла 
жан чы на. І з кож ным днём усё больш не на ві дзе ла 
ня вест ку. Дай шло да та го, што ёй ста ла ба лю ча 
на ват ба чыць Іло ну по бач з Кі ры лам...

«ЯНА НЕ ЖА ДАЕ ЯМУ ШЧАС ЦЯ!»
Зра зу мець, за што яе так не лю біць свяк роў, 

Іло на не маг ла. А тое, што яе не вы но сяць, дзяў-
чы на ад чу ла амаль ад ра зу пас ля зна ём ства з 
бу ду чай свек ры вёю. А ка лі яны з Кі ры лам ажа ні-
лі ся, дык свяк роў на ват пе ра ста ла ўтой ваць свае 
са праўд ныя ад но сі ны да ня вест кі.

«Ка лі мы ра зам пры яз джа лі да яго ма ці, яна 
на ват мя ня ла ся з тва ру, як толь кі ба чы ла мя не 
по бач з сы нам», — рас каз вае Іло на.

Ча го толь кі ма ла дая жон ка ні ра бі ла, каб па ла-
дзіць з ма ці му жа: ра бі ла ёй па да рун кі, пры во зі ла 
да ра гія пра дук ты, праз дзень тэ ле фа на ва ла, каб 
тая не ад чу ва ла ся бе кі ну тай. На ват ад ной чы за-
пра сі ла Свят ла ну Сця па наў ну ў тэ атр. Ды толь кі 
ні чо га не да ва ла вы ні каў.

Іло не на ват зда ва ла ся, што чым больш яна 
спра буе на блі зіц ца да ма ці му жа, тым больш тая 
ад да ля ец ца ад яе. А ка лі ў ма ла дой па ры на ра-
дзі ла ся да чуш ка, Свят ла на Сця па наў на на огул 
больш за ты дзень не па ды хо дзі ла да тэ ле фо на.

«Зда ец ца, усё раб лю як след, муж з дач кой 
заў сё ды да гле джа ныя, на корм ле ныя... У ква тэ ры 
чыс ці ня — усё зі ха ціць! За са бой так са ма заў сё ды 
са чу: і пры чос ка, і ма кі яж, і пры го жая су кен ка кож-
ны дзень, каб Свят ла на Сця па наў на не га ва ры ла 

Кі ры лу, што я стра шыд ла! За што яна мя не так 
не лю біць — не ра зу мею, — шчы ра пры зна ец ца 
Іло на. — Ня ўжо яна не ба чыць, што ў нас з Кі ры-
лам усё доб ра? Што ён мя не ка хае?.. Ня ўжо не 
жа дае шчас ця свай му сы ну?..»

Ужо амаль пяць га доў Іло на і Кі рыл ра зам і 
шчас лі выя ў шлю бе, а свяк роў не змя ні ла свай го 
стаў лен ня да ня вест кі. Іло на ж, стра ціў шы ўся-
ля кую над зею на па ра зу мен не, вы ра шы ла, што 
леп шы сро дак не пса ваць са бе на строй, за ха ваць 
унут ра ны спа кой — гэ та на огул не ба чыц ца са 
свек ры вёю. Не та му, што Іло на не лю біць Свят-
ла ну Сця па наў ну, а та му, што так бу дзе лепш 
для ўсіх. У пер шую чар гу для Кі ры ла і Свят ла ны 
Сця па наў ны.

«Я Ж — ТА КАЯ, ЯК ЯНА!»
— Ня ўжо не крыўд на, што яна да ця бе так 

ста віц ца? Пры знай ся, ты ж яе, пэў на, так са ма 
не на ві дзіш?! — пра ва кую Іло ну.

А тая ў ад каз толь кі ўсмі ха ец ца:
— Ты ж усё роў на не па ве рыш, што я ёй... 

сім па ты зую, ды і як інакш?.. Гэ та яна вы ха ва ла 
та ко га цу доў на га сы на. Ня хай свяк роў мя не не 
лю біць (ха ця, без умоў на, крыўд на!), за тое по бач 
са мной вер ны, доб ры і пя шчот ны муж чы на, і 
та кім ён стаў дзя ку ю чы яе ўплы ву. Ды і, шчы ра 
ка жу чы, я на Свят ла ну Сця па наў ну вель мі па доб-
ная. Ад ной чы знай шла ў аль бо ме му жа зды мак, 
дзе яны ра зам з ма ці ад па чы ва лі ў Кры ме, дык 
на ват спу жа ла ся на ша га з ёю па да бен ства. Яна 
там кры ху ста рэй шая за мя не ця пе раш нюю, але... 
та кая пры го жая, так шчы ра ўсмі ха ец ца! Пэў на, 
не дар ма ка жуць, што сын вы бі рае жон ку, па доб-
ную на сваю ма ці...Да рэ чы, іс нуе мер ка ван не, што 
ме на ві та па да бен ства свек ры ві і ня вест кі час цей 
за ўсё і ста но віц ца пад ста вай для не лю бо ві па між 
жан чы на мі. Спе цы я ліс ты тлу ма чаць гэ тую з'я ву 

так. Ка лі ня вест ка мае та кі ж моц ны ха рак тар, 
як і свяк роў, то су тыч кі па між імі — гэ та толь кі 
спра ва ча су. Кан флік таў у гэ тай сі ту а цыі па збег-
нуць амаль не маг чы ма. Свяк роў і ня вест ка на ват 
мо гуць не ра зу мець, што з'я ўля ец ца са праўд най 
пад ста вай для не лю бо ві — яны не лю бяць ад на 
ад ну пад свя до ма. Прос та дзвюм моц ным жан-
чы нам цес на ў жыц ці ад на го муж чы ны, які для 
ад ной — сын, «заў сё ды ма лень кі хлоп чык», а для 
дру гой — ка ха ны муж, ідэ ал муж чы ны.

Ка лі свяк роў і ня вест ка ад ноль ка ва сла быя, 
пя шчот ныя, мяк кія па ха рак та ры, то яны амаль 
заў сё ды зна хо дзяць па ра зу мен не. Але пры гэ тым 
спе цы я ліс ты па пя рэдж ва юць ма ла дых жо нак, што 
ста на віц ца сяб роў кай свек ры ві ўсё ж не трэ ба. Бо 
як бы цу доў на ні ста ві ла ся да ня вест кі свяк роў, 
які мі б доб ры мі ні бы лі па між імі ад но сі ны, сын 
заў сё ды бу дзе для ма мы блі жэй.

Што ж ра біць, ка лі час ідзе, а ад но сі ны са свяк-
роўю не склад ва юц ца?.. Дыс тан цы ра вац ца, а по-
тым... прос та ча каць, ка лі свяк роў змі рыц ца, што 
вы ў жыц ці сы на на заў сё ды і ў вас усё цу доў на ў 
шлю бе. Мож на, вя до ма, і не да ча кац ца змен да 
леп ша га ў стаў лен ні свек ры ві. Але звы чай на з ця-
гам ча су, ка лі свяк роў ба чыць, што ўну кі рас туць, 
сям'я не рас па да ец ца, а сын за да во ле ны — яна 
змя няе гнеў на мі ласць і на ват па чы нае ста віц ца 
да ня вест кі з сім па ты яй. Прос та ад ным свяк роў кам 
на гэ та спат рэ біц ца год, ін шым — пяць, а ка мусь ці 
— амаль усё жыц цё. Так ці інакш, а кан флік та ваць 
са свек ры вёю (і гэ та аб са лют на дак лад на!) — за-
ня так шкод ны і не па трэб ны. Тое, кім яна для вас 
ста не — «сва ёй кры вёю» ці «той, якая вы п'е ўсю 
кроў», — за ле жыць у знач най сту пе ні ад вас, а не 
толь кі ад яе. Дык дай це ма ці ва ша га му жа шанц 
стаць для вас ка лі не та кім жа род ным ча ла ве кам, 
як ва шы баць кі, дык ха ця б — не чу жым!..

Але на КА ВА ЛЁ ВА

�

Мед сяст ра ра ён най па лi клi нi кi глы-
ба ка дум на гар та ла маю ме ды цын-
скую карт ку. I на рэш це з на цiс кам 
на пер шыя сло вы вы ма вi ла: «Вам 
40 га доў. Маг чы ма, у вас яшчэ бу дзе 
вы кi дыш». Нi я кiх iн шых пад стаў, каб 
зра бiць па доб ную вы сно ву, акра мя 
май го ўз рос ту, у яе не бы ло. Я прый-
шла ўся го толь кi стаць на ўлiк па ця-
жар нас цi. I, па шчы рас цi, да гэ туль 
не ба чы ла ў сва iм ста но вi шчы нi чо га 
не на ту раль на га.
А яны ба чы лi. Мед сёст ры i ўра чы (не 

ўсе, праў да, але та кiх, хто лi чыў маю ця-
жар насць за дра ма тыч нае вы пра ба ван не, 
бы ло ўсё ж больш). Мi лыя ка ле гi-жан чы-
ны, якiя iмк ну лi ся нi на хвi лi ну не па кi даць 
мя не ад ну i на важ ва лi ся су пра ва джаць на-
ват у мет ро (асаб лi ва ў мет ро — гэ та ж так 
не бяс печ на ў ма iм ста но вi шчы i ўзрос це!). 
Га зе ты i iн тэр нэт, што рас па вя да лi пра 
агуль на су свет ную тэн дэн цыю не спя шац-
ца з на ра джэн нем пер ша га дзi ця цi, але 
ад на ча со ва амаль нi ко лi не за бы ва лi ся 
на га даць пра ры зы коў насць па доб на га 
ра шэн ня i для ма цi, i для ма ло га. На ват 
мой баць ка-атэ iст зра бiў ся над звы чай на 
пры мхлi вым, услед за ўсi мi на гад ва ю чы, 
што ў мае га ды... А ўрэш це, што ў мае 
га ды? Да пен сii яшчэ ой як да лё ка. Шкод-
ных звы чак не маю (цi па спя хо ва ад iх 
па зба вi ла ся). З лю бы мi ўлас ны мi (а ча-
сам i чу жы мi) праб ле ма мi вы дат на ўмею 
спраў ляц ца са ма. За хоў ваць ду шэў ную 
раў на ва гу ў лю бой сi ту а цыi на ву чы ла ся 
(як, зрэш ты, боль шасць ма iх ра вес нiц). 
Вар тым му жам аб за вя ла ся, асоб ную ад 
баць коў ква тэ ру на бы ла (без да па мо гi 
му жа, мiж iн шым). Не так шмат га доў та-
му амаль пад кож ным з гэ тых пунк таў я 
пад пi са ла ся б ад моў на. Дык што ця пер 
мо жа мне пе ра шко дзiць свя до ма зра бiц ца 
най леп шай ма цi?

I я вы ра шы ла за на тоў ваць усё, што 
маг ло б па цвер дзiць (цi аб верг нуць) тры-
ва ласць так зва на га «бiя ла гiч на га га дзiн-
нi ка», на якi так лю бяць спа сы лац ца ме-

ды кi. Ды й не толь кi яны. Ха ця б та му, што 
на во кал мя не проць ма зна ё мых ма ла дых 
жан чын кры ху за 30, якiя да вод зяць ся бе 
да нер во ва га зры ву, уяў ля ю чы адзi но кую 
ста расць у аб дым ках з кот кай. Бо па тэн-
цы яль ны прынц i баць ка бу ду чых дзя цей 
усё яшчэ блу кае не дзе за га ры зон там, а 
«бiя ла гiч ны га дзiн нiк» ад лiч вае быц цам 
апош нiя хвi лi ны... Цi ўсё так дра ма тыч на 
на са мрэч?

Як вы свет лi ла ся на прак ты цы, бы вае 
па-роз на му. Але яшчэ пы тан не, цi ўзрост 
та му пры чы най.

Пры зна ю ся, на конт уз рос ту я нi ко лi не 
мi ту сi ла ся. Маг чы ма, та му, што маё пер-
шае пра цоў нае мес ца ака за ла ся по бач з 
крэс лам 46-га до вай жан чы ны, якая та ды 
толь кi што вый шла з дэ крэт на га ад па чын-
ку. Пра роз ныя там фiт нэ сы, ды е ты i iн шыя 
мод ныя шту кi для пад тры ман ня зда роўя 
i ма ла до сцi яна ве да ла вель мi пры блiз-
на. I жыц цё ў яе бы ло вель мi ня прос тым. 
Але па ну рай, без усмеш кi я не ба чы ла яе 
нi ко лi... За ўсе гэ тыя га ды яна зу сiм не 
змя нi ла ся. Ха ця рас цiць сы на, так ужо ста-
ла ся, ёй вы па ла ад ной. Сын вы рас усiм на 
зайз драсць. I на пе ра дзе ў яе, упэў не на, 
яшчэ шмат паў на вар тас ных га доў. Бо са-
праўд ны ўзрост, як пе ра ка на ла мя не зна-
ём ства з гэ тай ка бе тай, не за ле жыць нi ад 
паш парт ных лiч баў, нi ад коль кас цi га дзiн, 
пра ве дзе ных у спар тыў най за ле. А вось 
коль касць шчы рых (аба вяз ко ва шчы рых) 
усме шак на пра ця гу дня ад чу валь на знi-
жае ўзрос та вую план ку.

Урэш це, ка лi ўпэў не нас цi ў сва iх «уз-
рос та вых» здоль нас цях на ра дзiць дзi ця 
бра куе, мож на па цi ка вiц ца i бiя гра фi я мi 
вя до мых асоб. Яфiм Шыф рын, на прык лад, 
з`явiў ся на свет, ка лi яго ма цi бы ло ўжо 
доб ра за 40. Ка хан не i, пэў на ж, зда роўе 
яго баць коў (да рэ чы, абое ро дам з Ма гi-
лёў скай гу бер нi) прай шло вы пра ба ван не 
га да мi ста лiн скiх рэ прэ сiй. I ўзро вень ме-
ды цы ны ў ся рэ дзi не мi ну ла га ста год дзя 
(тым больш, на Ка лы ме) на ўрад цi пры-
стой на па раў ноў ваць з сён няш нiм. Але...

Тым не менш ад ных сла ву тых бiя гра-
фiй для ўзняц ця на строю мне не ха пi ла, 
ка лi мы з му жам вы ра шы лi, што цал кам 
га то вы да ба дзё рых тан цаў па на чах у 
кам па нii не маў ля цi. Бо нi чо га iс тот на га ў 
на шым жыц цi не ад бы ло ся нi праз ме сяц, 
нi праз паў го да, нi паз ней. Я за ха пi ла ся 
збi ран нем на род ных рэ цэп таў з мэ тай як 
ма га хут чэй пры ва бiць жа да ную па дзею. 
З са мых эк за тыч ных, што мне тра пi лi ся, 
— па ра да пры лю бым зруч ным вы пад-
ку пры кла даць да жы ва та ка ву ны. Чым 
больш пры кла дзеш — тым лепш. Яшчэ 
ка жуць, што ка рыс на як ма га час цей пы-
тац ца ў пу за тых муж чын (!), коль кi га дзiн. 
А яшчэ ня бла га за вес цi до ма фi кус... Фi-
кус я за вя ла. I па ча ла рых та ваць му жа да 
дум кi, што ка лi-не будзь мы, на пэў на, маг лi 
б узяць дзi ця на вы ха ван не. Спа чат ку ён 
пра гэ та i слу хаць не ха цеў. Па куль да 
нас у гос цi не за вi та ла мая бы лая ад на-
клас нi ца, якая на пя рэ дад нi як раз за бра-
ла дзяў чын ку з дзi ця ча га до ма. Муж быў 
на столь кi за ча ра ва ны гэ тай ма лой, што 
сам пра па на ваў: «Заўт ра ж едзем у дзi-
ця чы дом!» Але на заўт ра я за хва рэ ла. З 
вы со кай тэм пе ра ту рай, цяж кай га ла вой 
i iн шы мi сiмп то ма мi звы чай ных во сень-
скiх вi ру саў. За стаў шы ся до ма, вы ра шы ла 
пры браць ква тэ ру. I вы пад ко ва на тра пi ла 
на не ска ры ста ны тэст на ця жар насць... 
Сло вам, так вы пад ко ва ўсё i ад бы ло ся.

А ка лi паз ней мая сяб роў ка ў чар го вы 
раз па ча ла скар дзiц ца, што вар' я цее ад 
свай го жа дан ня на ра дзiць дзi ця, я па ра-
i ла ёй для па чат ку па цi ка вiц ца пра цэ ду-
рай усы наў лен ня ва Укра i не (там сяб роў-
ка за раз жы ве). Прос та каб зра зу мець, 
што заўж ды ёсць аль тэр на ты ва. I на ват 
ка лi вам «глы бо ка за 40», у ва ша га дзi-
ця цi яшчэ цал кам мо жа з'я вiц ца брат цi 
сяст ра. I зноў гля дзець на свет дзi ця чы мi 
ва чы ма вы бу дзе це ў лю бым вы пад ку... 
Да рэ чы, хо ча це — не вер це, але не ўза ба ве 
сяб роў ка за ця жа ра ла.

Ма ры на БЕ РА ЗЕН СКАЯ
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На тат нік Яго жон кіНа тат нік Яго жон кі  ��

ЦУ КАР НІ ЦА
Ня даў на зноў рас хвас та ла цу кар-

ні цу. Ды ў Яго пры сут нас ці! Ды яшчэ 
та кую зруч ную, якіх ні ко лі за ўсю гіс-
то рыю на шай сям'і не бы ло: і рыль ца 
шы ро кае, і бач кі над та ж па ка тыя, і 
ўзяць ёсць за што... Бы ло.

Су му па той цу кар ні цы — ані: ні ў 
ва чах, ні на тва ры. Толь кі ўсмеш ка 
— і там, і там. І ні коль кі, да рэ чы, не 
ві на ва тая. Зу сім на ад ва рот: хіт рая 
та кая ўсмеш ка. Як быц цам на ват 
за да во ле ная. Мя не, даль бог, зра-
зу мець не маг чы ма. Гэ та я пра ся бе, 
да рэ чы, ве даю.

— Ця пер прый дзец ца куп ляць 
но вую.

— Умгу, — кі ваю, вы раз тва ру 
не мя ня ю чы.

— На гэ ты раз бя ры якую ме та ліч ную, — ра іць Ён з ад цен нем 
мі лай іро ніі ў го ла се, і мая ўсмеш ка са сту пае мес ца не даў мен ню, 
па боль шас ці, вя до ма ж, не на ту раль на му.

— Ча му? — пы та ю ся я як ма га больш на іў на.
— Ну як ча му? Каб больш не бі ла ся.
— А ка му яна та кая па трэб на?
Не на ту раль нае не даў мен не па чы нае па ці ху пе ра рас таць у са-

праўд нае, не пад роб нае: ну якія, каб хто ад ка заў, ста сун кі мо гуць 
быць у мя не — з ме та ліч най цу кар ні цай? Гэ та ж ні раз біць яе, ні 
но вую ку піць. Ін шая спра ва — пар цэ ля на вая!

Вы праў ля еш ся па яе як на свя та. Уяў ля еш са бе па да ро зе якую-
не будзь цал кам ад па вед ную на строю: ка лі ў га ро хі тра піц ца — дык 
ня хай та ды бу дуць чыр во ныя, вы пук лыя, і са ма — пу за тая, круг лая, 
з на крыў кай-шап кай. Ай не, лепш — ху дзень кая, вы тан ча ная, з 
хва ліс тым «каў не ры кам», аздоб ле ным па лос кай се раб ра ці зо ла та, 
бе ла-бе лая і без ру чак. Ці мо ў кве тач кі? Та ды каб бы лі аба вяз ко ва 
пад гла зур ныя, са бра ныя ў пя шчот ны бу ке цік, пе ра вя за ны ледзь ве 
пры кмет ным бла кіт ным па са чкам. Бач кі «гаф рэ» і руч ка вен зе лем, 
са стра за мі? А што, у гэ тым неш та ёсць...

Ду ма еш са бе так, уяў ля еш, ма лю еш у га ла ве, а по тым — бац! 
Трап ля ец ца на во чы неш та «гэ та кае». Та кое, што і ў ма рах не ўяў-
ля ла ся. І куп ля еш яе, сваю но вую цу кар ні цу, і ня сеш яе да до му 
ў ад ной кам па ніі з но вым іль ня ным аб ру сам, но вы мі па пя ро вы мі 
сур вэт ка мі ў тон, но вым сі лі ко на вым пэнд злі кам для цес та, но вым 
пач кам са праўд на га, на Цэй ло не за па ка ва на га чаю і... ну, ня хай 
са бе свеч кай — на той вы па дак, ка лі рап там па ту шаць свят ло, бо 
та кое ка лі-ні ка лі бы вае. І ро біш дзе ля яе, цу кар ні цы, яшчэ і ге не-
раль нае пры бі ран не ўсяе кух ні. І на яе за кан чэн не пя чэш ці пі рог з 
ша ка ла дам ці кра каў скае пя чэн не з аў ся ны мі шмат ка мі і агрэс та-
вым джэ мам. Маё лю бі мае.

І Ён пра па нуе мне ад гэ та га ўся го ад мо віц ца?! Дзі вак, на вош та?
— Дзе ля эка но міі, — ад ся кае Ён, ды так, быц цам шмат очак кра-

каў ска га аздаб ляе скры лі кам кіс лю ча га лай ма.
— Дзе ж ты тут уба чыў эка но мію? — пад хоп лі ва ю ся я, не ў ста не 

ні на хві лі нач ку стры ваць на гэ туль кі пры му со вае спа лу чэн не да гэ-
туль ні як не спа лу чаль на га.

Ну, да лей, вя до ма, ідзе кры тыч на-ап ты міс тыч на-дып ла ма тыч ны 
дыя лог. Са мыя моц ныя мес цы ў ім, вя до ма ж, тыя, што пры свя ча юц-
ца... пы тан ням эка но мі кі кра і ны. Якая, без умоў на, па він на быць тым 
мац ней шай, чым больш знач ным бу дзе яе та ва ра аба рот. Вось так. 
Ну, і як тут мож на не пры знаць маю ра цыю? Я, да лі бог, не ра зу мею.

— Да та го ж ты пра па ну еш эка но міць на эмо цы ях... — пра маў-
ляю ўжо за дум лі ва.

І дум кі ня су цца да лей, за ме жы сям'і і кух ні. І з во да рам чаю з 
Цэй ло на ся га юць да лё ка-да лё ка.

Аж но да пра цоў на га ка бі не та.
Ча му, ну ча му — хто мне ска жа? — у но вых апо вес цях ка лі і 

ядуць неш та, то не вя до ма што і з ча го? Ка лі ге рой, перш чым вый-
сці ў «ту ман ную пра ха ло ду жні вень скай ра ні цы», вы пі вае ка вы, то 
ча мусь ці жні вень ская ра ні ца са сва ёй ні як не апраў да най пра ха ло-
дай апі са на бу дзе аў та рам у та кіх пад ра бяз нас цях, пра дзі ра ю чы-
ся скрозь якія за бу дзеш ся, на вош та ён, ге рой, уво гу ле вы хо дзіў. 
А якую ка ву піў? З чым, з яко га по су ду? За гад ка. Ды хі ба гэ та не 
важ на? З вя ліз на га вы шчарб ле на га куб ка, тон кай стром кай шклян-
кі і шы ро кень кай фа ян са вай фі лі жан кі п'юць аб са лют на роз ныя 
іс то ты! І яшчэ. Ні хто з су час ных пісь мен ні каў не бя рэц ца апі саць 
абед ці вя чэ ру так, як апіс ва лі яе «баць кі» па на Ду ба тоў ка і па-
на пад лоў ча га. Мне па да ло ся, што гэ та пра неш та ды свед чыць. 
Пра што вось толь кі? Па куль не ве даю.

Свят ла на ДЗЯ НІ СА ВА, га лоў ны рэ дак тар ча со пі са «Ма ла досць»
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Яго ма ціЯго ма ці  ��

Свет пры га жос ціСвет пры га жос ці  ��

ДОБ РЫ ЦЫ РУЛЬ НІК — 
ЯКІ ЁН?

Ка му не зна ё мае гэ тае гор кае рас ча ра ван не пас ля на вед ван ня цы-
руль ні: «Я ж пра сі ла толь кі пад раў няць, дык ад куль вы га ле ная па ты-
лі ца і рва ны во жык на ма куш цы?..» Так, знай сці ўза е ма па ра зу мен не з 
цы руль ні кам — цяж кая, але над звы чай важ ная за да ча. Бо пад ула дай 
ча раў ні ка з на жні ца мі аказ ва ец ца не прос та ка па ва шых ва ла соў. На 
кар ту па стаў ле на ўсё: пры га жосць, на строй, са ма ацэн ка. І ўсё гэ та 
пра валь ва ец ца ў пек ла, ка лі вас абі ры чы лі-аб рэ за лі. Фран цу жан кі 
на ват жар ту юць, што знай сці доб ра га цы руль ні ка ча сам больш скла-
да на, чым па спя хо ва вый сці за муж. Бо «вы бран нік» па ві нен быць 
ад на ча со ва мас та ком, псі хо ла гам і, без умоў на, са праўд ным про фі. 
Як па збег нуць па мы лак і рас ча ра ван ня?

Пер шым пра па ну ем та кі ва ры янт по шу ку «свай го» цы руль ні ка. За пі шы це-
ся на ўклад ку да та го май стра, які ім па нуе вам знеш не. У са лон прый дзі це не 
ў пры зна ча ны час, а хві лін на 15—20 ра ней. Так вы, хут чэй за ўсё, змо жа це 
па на зі раць за спе цы я ліс там пад час пра цы. Ка лі не спа да ба ец ца — сме ла 
сы ходзь це і шу кай це да лей. Ка лі ж стрыж ка па пя рэд ня га клі ен та прый шла ся 
вам да спа до бы, а пра цэс яе ства рэн ня вы клі каў за хап лен не — ся дай це ў 
крэс ла. Маг чы ма, гэ та і ёсць «ваш» май стар. Вя до ма, та кі спо саб по шу ку 
мо жа за няць шмат ча су, але пе ра ва га яго ў тым, што вам не са псу юць ва-
ла сы і вы бар ваш бу дзе ўсвя дом ле ным.

Мож на ска рыс тац ца і па ра дай сяб роў кі. Ка лі, вя до ма ж, яна са праў ды 
доб ра пад стры жа на і да гле джа на. Але ўсё ж моц на аб на дзей вац ца не вар-
та. Цал кам маг чы ма, 
што ў вас з ёй роз ныя 
гус ты і ў пла не пры чо-
сак, і ў пла не аб слу гоў-
ван ня.

Так са ма вы зна чы-
це ся: вам па трэ бен 
май стар, які ро біць 
сваю спра ву хут ка і ў 
ад па вед нас ці з ва шы-
мі за дум ка мі, або той, 
які пра цуе грун тоў на, 
але пры гэ тым пра яў-
ляе фан та зію. У пер-
шым вы пад ку вы бу-
дзе це за стра ха ва ны 
ад не пры ем ных не ча ка нас цяў, у дру гім — ста не це ўла даль ні цай уні каль ных 
пры чо сак, якіх ня ма ні ў ад ной з ва шых ад на курс ніц ці ка лег.

Знай сці доб ра га цы руль ні ка да па мо гуць і на ступ ныя на шы па ра-
ды.
�Май стар сва ёй спра вы ні ко лі не ста не на бі ваць са бе ца ну, пры ні жа-

ю чы пры гэ тым ка ле гу, які пра ца ваў над ва мі да яго. Ка лі май стар пы та-
ец ца: «Хто вас так жу дас на пад стрыг?», «Вы на огул ба чы лі, што ў вас на 
га ла ве?» або вы каз вае за ўва гі ў сты лі: «Та ко му «спе цы я ліс ту» трэ ба ру кі 
па ад бі ваць!», пы тан не аб тым, як вы браць цы руль ні ка, па він на зноў для вас 
стаць ак ту аль ным.
�Доб ры цы руль нік спа чат ку ўваж лі ва вы слу хае ва шы па жа дан ні, а ўжо 

по тым пач не да ваць па ра ды па вы ба ры стрыж кі або афар боў ван ня. (Да рэ-
чы, ства ра ю чы пры чос ку, май стар не па ві нен ва ўсім слу хац ца клі ент ку, ка лі 
тая не мае ра цыі. На прык лад, ка лі жан чы на про сіць па стрыг чы яе ко рат ка, 
а ён ве дае, што ў та кім вы пад ку ва ла сы бу дуць ля жаць дрэн на і пры чос ка 
атры ма ец ца не пры го жай, ён па ві нен па тлу ма чыць гэ та клі ент цы. Сло вы «Вы 
са мі так па пра сі лі...» для са праўд на га май стра не да пу шчаль ныя.)
�Пра фе сі я нал аба вяз ко ва па ці ка віц ца, як час та вы мы е це ва ла сы, ці 

шмат ча су ідзе на ўклад ку, які мі срод ка мі для до гля ду ва ла соў вы ка рыс-
та е це ся. Так спе цы я ліст змо жа ўлі чыць ва шы звыч кі пры вы ка нан ні пра цы. 
Ён па кла по ціц ца не толь кі пра тое, як вы бу дзе це вы гля даць, вый шаў шы з 
са ло на, а па ду мае і над тым, як стрыж ка бу дзе гля дзец ца што дня, ці змо-
жа це вы са ма стой на яе ўклад ваць.
�Уліч вай це і тое, што су час ныя тэх ні кі стры жак вы кон ва юц ца толь кі на 

вы мы тыя ва ла сы. Ка лі май стар не пра па на ваў вам зра біць гэ та — не ча-
кай це доб ра га вы ні ку.
�Пра цэс вы ка нан ня пры чос кі па ві нен пры но сіць вам за да валь нен не. 

Са праўд ны спе цы я ліст ва ло дае ін стру мен там сва бод на, за яго пра цай пры-
ем на на зі раць збо ку.

Звяр тай це ўва гу на дроб ныя, але так са ма вель мі важ ныя мо ман-
ты:
�Цы руль ні кі — на род твор чы, та му не ка то рыя асо бы вы гля да юць вель-

мі не звы чай на. Ня гле дзя чы на гэ та, знеш ні вы гляд май стра па ві нен быць 
ахай ным.
�Ін стру мен ты доб ра га спе цы я ліс та чыс тыя і стэ ры лі за ва ныя, а на рас-

чос цы ня ма ва ла соў па пя рэд ніх клі ен таў.
�Цы руль нік па ві нен вы ка рыс тоў ваць ад на ра зо выя каў не ры кі, а не пры-

шпіль ваць пень ю ар да го лай шыі на вед валь ні ка.
�Пра фе сі я нал не ста не пра сіць клі ен та пры ча саць ся бе са ма стой на або 

вы су шыць га ла ву, а так са ма па даць фоль гу або бі гу дзі.
І яшчэ. Сер ты фі ка ты і ўзна га ро ды, атры ма ныя на кур сах па вы шэн ня 

ква лі фі ка цыі і на кон кур сах, свед чаць пра май стэр ства цы руль ні ка. Але па-
мя тай це: па слу гі та ко га май стра абы дуц ца знач на да ра жэй.

Што ж па він ны зра біць вы для та го, каб аб лег чыць пра цу май стра і 
атры маць пры гэ тым доб рую пры чос ку?

На пя рэ дад ні на вед ван ня цы руль ні вы мый це ва ла сы і ўстры май це ся ад 
ста ран най уклад кі. Так май стар змо жа ўба чыць не да хо пы рос ту ва ла соў 
(на прык лад, ві ху ры, не пры кмет ныя ва ўклад цы) і ўлі чыць іх у пра цэ се пра цы. 
Вя до ма, пад час афар боў ван ня ва ша це ла і воп рат ку ад фар бы бу дзе аба ра-
няць пень ю ар, але ўсё ж не апра най це ў са лон тое, што ба і це ся са пса ваць. 
Ка лі ро бі це пры чос ку ўпер шы ню, за га дзя па спра буй це знай сці ў ін тэр нэ це 
фо та з жа да най стрыж кай, уклад кай ці афар боў кай.

Пад рых та ва ла Воль га ЦЫ БУЛЬ СКАЯ
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Ма ту лi ны за на тоў кiМа ту лi ны за на тоў кi  ��

На лад ка бiя ла гiч на га га дзiн нi ка

СВАЯ КРОЎ? ЦІ... ТАЯ, ЯКАЯ ВЫ П'Е ЎСЮ КРОЎ?
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