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Плёт кі, інт ры гі… Усё гэ та — не ад' ем ная 
част ка жа но ча га ка лек ты ву. Але гэ та — 
з ад на го бо ку і та ды, ка лі з ка лек ты вам 
не па шан ца ва ла. З ін ша га — ка лі, 
на ад ва рот, мес ца пра цы пе ра тва ра ец ца 
ў яшчэ адзін род ны дом. Тут та бе 
заў сё ды па спа чу ва юць, уваж лі ва 
вы слу ха юць і на ват — пры да па мо зе 
жа но ча га ка лек тыў на га ро зу му — 
да па мо гуць вый сці з лю бой, са май 
скла да най сі ту а цыі.

Аса біс та мне да во дзі ла ся пра ца ваць у роз-
ных ка лек ты вах: як цал кам жа но чых, так і муж-
чын скіх. Ска жу па сак рэ це: ад роз нен ні амаль 
не за ўваж ныя. На прык лад, ка лі га ва рыць пра 
тое, хто больш схіль ны інт ры га ваць і рас пус-
каць плёт кі, дык (ня хай муж чы ны да ру юць!) за 
прад стаў ні ка мі моц най па ло вы гэ ты не да хоп 
за ўва жа ла ку ды час цей, чым за жан чы на мі. 
І ня праў да, што муж чы ны не лю бяць слу хаць 
плёт кі! А інт ры га ваць — гэ та ў іх і на огул у 
кры ві! Апош няе, на пэў на, звя за на са ста год-
дзя мі па лі тыч ных інт рыг, у якіх муж чы ны амаль 
заў сё ды ады гры ва лі больш знач ную ро лю, чым 
сла бая па ло ва, прад стаў ні цы якой толь кі і маг-
лі, што ка го-не будзь атру ціць ціш ком ці спа-
ку сіць.

Так што муж чы ны — «за» інт ры гі. Мне вель мі 
час та да во дзі ла ся чуць рас по ве ды пра тое, як 
муж чы ны пры дум ва лі та кія інт ры гі і плёт кі, да 
якіх жан чы ны прос та… не да дум ва лі ся.

Тац ця не бы ло 20 «з хвос ці кам», ка лі яна ўлад-
ка ва ла ся на пра цу ў ад ну хі мі ка-бія ла гіч ную на ву-
ко вую ўста но ву. Прад стаў ніц пры го жай па ло вы 
на яе пра цы бы ло ад на-дзве і аб лі чыў ся. (Спа чат-
ку дзяў чы на на ват уз ра да ва ла ся гэ та му.) 

Не па срэд ным кі раў ні ком Тац ця ны быў трыц-
ца ці двух га до вы перс пек тыў ны на ву ко вец Анд-
рэй Мі хай ла віч. Да рэ чы, пры го жы. Да та го ж 
яшчэ і не жа на ты.

Праз паў го да су мес най пра цы Тац ця на па ча-
ла за ўва жаць, што кі раў нік да яе за ля ца ец ца. 
І ха ця яна бы ла скі ра ва на на тое, каб зра біць 
кар' е ру, кры ху па раз ва жаў шы, вы ра шы ла, што 
ў та кой су вя зі ні чо га кеп ска га ня ма.

— А по тым, як звы чай на гэ та зда ра ец ца, — 
ус па мі нае Тац ця на, — не як на доў га за тры ма лі ся 
на ра бо це і… упер шы ню па ца ла ва лі ся.

Так і па чаў ся ра ман. Кож ны дзень на пра цу 
дзяў чы на не іш ла, а ля це ла на кры лах. Прай-
шло яшчэ паў го да. А по тым вы свет лі ла ся, што 
Анд рэй Мі хай ла віч вы ка рыс таў іх су мес ныя ла-

ба ра тор ныя экс пе ры мен ты ў сва ёй на ву ко вай 
пра цы і… ні вод ным сло вам ні дзе не ўзга даў, 
што яна так са ма ме ла да гэ та га да чы нен не. 
Ка лі Тац ця на за пы та ла ся, ча му так зда ры ла ся, 
ён па ціс нуў пля чы ма і ад ка заў: «А што та ко га 
асаб лі ва га ты зра бі ла, каб быць уклю ча най у 
су аў тар ства?»

— У той час, як я — за ка ха ная дур ні ца — 
ма ры ла аб су мес най бу ду чы ні, ён прос та мя не 
вы ка рыс тоў ваў, — га во рыць Тац ця на.

Да лей — бо лей. Анд рэй Мі хай ла віч прос та 
па чаў вы жы ваць яе з уста но вы. То ў дзяў чы-
ны рап там «зні ка лі» вы ні кі экс пе ры мен ту, то 
рап тоў на вы хо дзі ла са строю аб ста ля ван не, 
то дзве ры ла ба ра то рыі ў час, ка лі Тац ця на 
па він на бы ла там зна хо дзіц ца, аказ ва лі ся за-
чы не ны мі і ні хто не мог знай сці ад іх клю чоў. 
А по тым ён і на огул па чаў стра чыць служ бо-
выя за піс кі з на го ды яе спаз нен няў з абе ду 
ці ра ні цай на пра цу. Ад ной чы Тац ця не бы ло 
не аб ход на ад пра сіц ца па ся мей ных аб ста ві-
нах. Ён, вя до ма, ад пус ціў, але ў той жа дзень 
на пі саў, што Тац ця на па не вя до май яму пры-
чы не не вый шла на пра цу. У вы ні ку пы тан не 
бы ло па стаў ле на так, што дзяў чы на аль бо 
зваль ня ец ца са ма, аль бо яе зваль ня юць за 

пра гул. І Тац ця на бы ла вы му ша на змя ніць 
мес ца ра бо ты.

У ад роз нен не ад вы шэй апі са на га вы пад ку, 
на чаль ні ца Ан жа лі кі з са ма га па чат ку не імк ну-
ла ся мас кі ра вац ца.

— Бы ло гэ та так, — уз гад вае Ан жа лі ка. — Я 
афор мі ла ся, а праз па ру дзён Га лі на Ва сіль еў на 
вы клі ка ла мя не да ся бе і ска за ла, што на фір ме 
я… не за тры ма ю ся.

Ан жа лі ка да сён няш ня га дня па мя тае дэ та-
лё ва, як яе на ва спе ча нае кі раў ніц тва да во дзі ла 
ёй, што, маў ляў, «ве дае дзе ля ча го яна ўлад ка-
ва ла ся сю ды на пра цу».

Га лі на Ва сіль еў на ча мусь ці бы ла ўпэў не на, 
што Ан жэ ла прый шла на фір му, бо… па ква пі-
ла ся на шэ фа.

— А ты ве да еш, што ён жа на ты і ў яго двое 
дзя цей? — ушчу ва ла яна Ан жа лі ку.

Як вы свет лі ла ся паз ней, ка лісь ці Га лі на Ва-
сіль еў на бы ла ў шлю бе з муж чы нам, яко га звя-
ла з сям'і ма ла дзей шая пад на ча ле ная. Вя до ма, 
лі чыць Ан жа лі ка, жан чы не не па зайз дрос ціш: 
ёй ад ной прый шло ся па ды маць дзя цей. «Але 
ж я тут пры чым? Не ўсе ж жан чы ны ад бі ва юць 
му жоў у жо нак!».

Да рэ чы, сваё абя цан не Га лі на Ва сіль еў на 

вы ка на ла. Ан жа лі ка са праў ды на пра цы за тры-
мац ца не здо ле ла. Як і Але на. Праў да, апош няя 
«ўтрым лі ва ла аба ро ну» тры га ды.

У Але ны не скла лі ся ад но сі ны з ад ным з на-
мес ні каў кі раў ні ка ўста но вы. Вя до ма ж, на мес-
ні кам бы ла жан чы на.

— Інт ры га ваць Воль га Ге надзь еў на па ча ла 
праз паў го да, — рас каз вае дзяў чы на. — Ма-
быць, ба я ла ся за сваю па са ду і ба чы ла ўва мне 
кан ку рэнт ку, ха ця я з ёй кан ку ры ра ваць зу сім 
не збі ра ла ся.

Ме ха нізм плё так і інт рыг у бок Але ны за-
пус ціў ся дзя ку ю чы сім па тыі з бо ку шэ фа да 
яе як да пад на ча ле най. Ды і ён, шчы ра ка жу-
чы, так са ма па да баў ся ёй як кі раў нік: доб ра 
аду ка ва ны, з вы со кім уз роў нем ін тэ ле кту, з 
ад мет ным гу ма рам. Інакш ка жу чы, з ім заў сё-
ды бы ло пры ем на па гу та рыць.

Што да ты чыц ца Воль гі Ге надзь еў ны, то за яе 
спі най шап та лі ся, што яна бы ла даў ным-даў но 
без ад каз на за ка ха ная ў шэ фа. І з гэ тай на го ды 
не ка лі вы пі ла ня ма ла кры ві ў ад ной з су пра цоў-
ніц, з якой той уз ду маў «за кру ціць ра ман».

— Што да ты чыц ца мя не, то, на прык лад, ад на 
з су пра цоў ніц не як па дзя лі ла ся, што Воль га Ге-
надзь еў на па абя ца ла «лік ві да ваць» мя не лю бой 
ца ной, — уз гад вае Але на.

Дру гая су пра цоў ні ца, Юлія, так са ма пе ра-
д ала Але не, што Воль га Ге надзь еў на не лі чыць 
не аб ход ным на ват мас кі ра ваць сваё не га тыў-
нае стаў лен не да яе.

— Яна ця бе не лю біць, — ка за ла Юлія. — Я 
тут бы ла не як на су стрэ чы з парт нё ра мі, дзе 
вель мі хва лі лі тваё пад раз дзя лен не, пры еха ла 
на пра цу і па ве да мі ла пра гэ та Воль зе Ге надзь-
еў не. Яна ска за ла, што ка лі я па дзя лю ся гэ тым 
з шэ фам, то мне ма ла не па да сца.

Але на, зра зу ме ла, так са ма не зда ва ла ся: 
раз за ра зам імк ну ла ся да ка заць шэ фу, што яе 
пры ціс ка юць. Каш та ва ла гэ та вя лі кай энер гіі і 
вы сіл каў. А по тым дзяў чы на па ду ма ла: ну коль кі 
ж мож на вы кон ваць ро лю ві на ва тай?.. І пры ня ла 
ра шэн не сы хо дзіць.

— Для мя не, — ка жа яна, — за ста ло ся без ад-
ка зу толь кі ад но пы тан не: як ра зум ны, да рос лы 
і во пыт ны муж чы на не ўба чыў, што Воль га Ге-
надзь еў на яго прос та раў нуе? Ча му ён як кі раў нік 
столь кі га доў не за ўва жаў, што ў яе раз за ра зам 
уз ні ка юць «праб ле мы» ме на ві та з ты мі су пра цоў-
ні ца мі, да якіх ён ста віц ца са шчы рай сім па ты яй? 
А яшчэ лі чыў ся бе доб рым псі хо ла гам!..

Але на КА ВА ЛЁ ВА.

Лі лія АХРЭМ ЧЫК:

— Што ра біць, ка лі ад но сі ны ў 
жа но чым ка лек ты ве па роз ных пры-
чы нах не склад ва юц ца: зма гац ца 
ці сы хо дзіць?.. Лі чу, што ўсё ж та кі 
не аб ход на па спра ба ваць знай сці ўза-
е ма ра зу мен не з ка лек ты вам. Па спра-
буй це га ва рыць жан чы нам-ка ле гам 
кам плі мен ты, пра па нуй це па час тун кі, 
пач ні це сяб ра ваць… У гэ тым мо гуць 
да па маг чы агуль ныя тэ мы для раз мо-
вы: пра дзя цей, ад но сі ны, ка хан не, кі-
но, ад па чы нак, ку лі на рыю. Пры гэ тым 
не па вод зьце ся бе па сіў на, а спы тай-
це па ра ды — у ад ной, дру гой, трэ цяй, 
па пра сі це да па мо гі. Так, гля дзіш, ад-
но сі ны і скла дуц ца. Заў сё ды зной дуц-
ца лю дзі, якім кан фран та цыя па да сца 
менш ці ка вай, чым сяб роў ства.

Ка лі ж ні чо га не атрым лі ва ец ца 
і пе ра адо лен не кан флік ту па тра буе 
ад вас за над та вя лі ка га на пру жан ня 
і вы дат каў, сы ходзь це! У рэш це рэшт, 
вы прый шлі пра ца ваць, а не вес ці ба-
я выя дзе ян ні.

Ня рэд ка, ка лі шэф ма ла ды і пры-
го жы, да во дзіц ца су ты кац ца з сі ту-
а цы я мі, што ў яго за ка ха на па ло ва 
жа но ча га ка лек ты ву, у тым лі ку, на-
прык лад, ад на з жан чын-на мес ні каў. 
Што ра біць, ка лі да вас па чы на юць 
раў на ваць?.. Вый сце ад но: ідзі це 
на пра мую раз мо ву з шэ фам. У час 
гэ тай гу тар кі па спра буй це яму рас-
тлу ма чыць, што па во дзі ны ка ле гі ад-
цяг ва юць ва шу ўва гу ад вы ка нан ня 
аба вяз каў, ства ра юць у ка лек ты ве 
дрэн ны мік ра клі мат і з-за гэ та га па-
мян ша ец ца эфек тыў насць агуль най 
пра цы. І па ста рай це ся не да ваць пад-
стаў для рэў нас ці, а шэф ужо ня хай 
сам раз бі ра ец ца са сва і мі фа ва рыт-
ка мі.

Што ра біць, ка лі нех та ў ка лек ты ве 
рас паў сюдж вае плёт кі аб тым, што ў 
вас ра ман з шэ фам?.. Ва ша рэ ак цыя 
бу дзе за ле жаць ад та го, праў да гэ-
та ці не. Ка лі праў да, то лю дзі толь кі 
кан ста ту юць факт і вам крыў дзіц ца 
ня ма на што. Ка лі та кіх пад стаў ня ма, 
па спра буй це па га ва рыць сам-на сам 
з ча ла ве кам, які іх рас паў сюдж вае. 
Не аб ход на зра зу мець пры чы ны, па 
якіх ён гэ та ро біць, каб аба ра ніц ца ад 
на га во раў. І, без умоў на, не па вод зьце 
ся бе так, быц цам плёт кі ад па вя да юць 
рэ ча іс нас ці, ка лі на са мрэч гэ та не так. 
До ка зам та го, што вы ні ў чым не ві на-
ва тая, ста нуць ва ша сум лен ная пра ца 
і пос пе хі.

Яшчэ ад но вель мі важ нае пы тан не: 
ці трэ ба ад каз ваць на па чуц ці муж чы-
ны-ка ле гі, муж чы ны-на чаль ні ка?.. Тут 
ужо мно гае за ле жыць ад та го, якія 
мэ ты вы пе рад са бой ста ві це. Так бы 
мо віць, вы зна чай це ся з пры яры тэ та-
мі. Ка лі ва ша сён няш няя ра бо та — 
вы нік шмат га до вых цяж кіх на ма ган-
няў і ра ман тыч ныя ад но сі ны вам па-
куль не па трэб ны, то па во дзіць ся бе з 
муж чы нам не аб ход на па-дзе ла во му, 
за хоў ваць дыс тан цыю. Ка лі ж вы ад-
чу ва е це, што па між ва мі і муж чы нам 
не прос та інт рыж ка, а больш глы-
бо кія і шчы рыя па чуц ці, то, ма быць, 
лепш вы браць муж чы ну. І дай Бог, 
каб гэ ты ча ла век так са ма за ка хаў ся 
ў вас — та ды ён мо жа стаць ва шым 
му жам і баць кам ва шых дзя цей. А гэ-
та знач на важ ней, чым лю бая ра бо та. 
Ад нак перш чым ад да цца па чуц цям, 
упэў ні це ся ў тым, што пе рад ва мі да-
стой ны муж чы на, што ў яго сур' ёз-
ныя на ме ры, уваж лі ва пры гля дзі це ся 
да яго: ці не вы ка рыс тоў вае ён вас у 
сва іх мэ тах?

Як толь кі на ды хо дзяць пер шыя 
вя сен нія дзянь кі, муж чы ны 
па чы на юць да ста ваць свае 
«за на чкі» і тра ціць іх са мым 
бес тал ко вым чы нам — 
на пар фу му, бі жу тэ рыю, роз ныя 
дро бя зі для жо нак, ма туль, 
ка ля жа нак і г. д.

І ня хай тра цяць, не пе ра шка джай-
це! Та му што 8 Са ка ві ка — той ча роў-
ны дзень, ка лі на ват как тус, па до ра ны 
нам муж чы на мі, мо жа сыс ці за шы коў-
ную ру жу. Ка лі мы ра ды, што нам хлу-
сяць і ліс лі вяць, хоць пры гэ тым ро бім 
вы гляд, што пры ма ем усё за чыс тую 
праў ду (жан чы ны ж ство ра ны для та-
го, каб ім га ва ры лі кам плі мен ты, на сі-
лі іх на ру ках, здзі ма лі з іх па ру шын кі). 
Каб — хоць раз на год! — ад чуць ся бе 
сла бай і без аба рон най, бо, як на тое, 
амаль кож ны дзень «то ко ні ска чуць, то 
ха ты га раць». Та му, муж чы ны, ліс ліў-

це! Ліс лі вас ці шмат не бы вае. Асаб лі ва 
8 Са ка ві ка.

Да рэ чы, на ват за гэ тае свя та — 
157 га доў та му — нам да вя ло ся іс ці 
на ба ры ка ды! Ні хто не пад нёс нам яго 
прос та так, за пры го жа пад ве дзе ныя 
воч кі, на спо дач ку з бла кіт ным руб чы-
кам. 8 са ка ві ка 1857-га тэкс тыль шчы-
цы Нью-Ёр ка прай шлі мар шам «пус тых 
каст руль» па Ман хэ тэ не, па тра бу ю чы 
па вы шэн ня за роб ку, па ляп шэн ня ўмоў 
пра цы і роў ных пра воў з муж чы на мі. Дэ-
ман стран так, вя до ма ж, ра за гна лі. Але 
дзя куй вам, храб рыя жан чы ны па за мі-
ну ла га ста год дзя!

З той па ры муж чы ны (ві да воч на, ба-
ю чы ся паў то ру каст руль на га бун ту) ця-
пер кож нае 8 са ка ві ка з са май ра ні цы 
ўла годж ва юць нас па да рун ка мі, бу ке-
та мі, па да юць ка ву ў па сцель і на ват 
спра бу юць зга та ваць што-не будзь кры-

ху больш скла да нае за яеч ню. На пэў на, 
у гэ ты дзень у іх рас кла дзе, як у ба ро на 
Мюнх гаў зе на, зна чыц ца «подз віг». Мо-
жа, дзе ля ад на го гэ та га вар та бы ло, каб 
у ка лен да ры з'я віў ся Жа но чы дзень!

І коль кі б ня доб ра зыч ліў цы ні фыр-
ка лі (маў ляў, і на вош та вам, жан чын-
кі, гэ тае ідэй нае свя та?), боль шас ці з 
нас усё роў на, дзя ку ю чы ка му і з якой 
на го ды яно з'я ві ла ся. Ці тэкс тыль шчы-
цы Нью-Ёр ка, якія пра ца ва лі та ды па 
16 га дзін у су ткі, уз ру шы лі свет, ці Кла-
ра Цэт кін, якая ў 1910-м пра па на ва ла 
ад зна чаць Між на род ны жа но чы дзень 
ме на ві та 8 са ка ві ка. Га лоў нае, яно ў нас 
ёсць. А ка лі б не бы ло, мы б усё роў на 
яго пры ду ма лі. Па коль кі жан чы на — ужо 
свя та! Прос та муж чы ны гэ та не заў сё ды 
ра зу ме юць.

Мяр куй це са мі. Уся го толь кі за атры-
ма ную ў гэ ты вя сен ні дзень га лін ку мі-

мо зы (за ўваж це, не «Ін фі ні ці» і не ад па-
чы нак на Маль ды вах!) мы ім круг лы год 
до рым не па раў наль на больш.

Па-пер шае, усю ся бе без ас тат ку, 
амаль ні чо га не па тра бу ю чы ўза мен.

Па-дру гое, тыя са мыя пус тыя каст ру-
лі што дня на паў ня ем бар шча мі, кат ле-
та мі, кам по там, па мя та ю чы, што шлях 
да сэр ца муж чы ны ля жыць праз яго 
страў нік.

Па-трэ цяе, па куль баць кі ся мей стваў 
ля жаць на ка на пах, па цяг ва ю чы пі ва і 
«хва рэ ю чы» за лю бі мую ха кей ную ка-
ман ду, мы га ду ем іх дзя цей. (Да рэ чы, 
ка лі ваш су жэ нец не лі чыць усё вы шэй-
пе ра лі ча нае пра цай, мо жа це па зна ё міць 
яго з рас цэн ка мі на па слу гі хат ня га пер-
са на лу. Ня хай ве дае, у коль кі ацэнь ва ец-
ца мыц цё бя ліз ны, пра са ван не і да т. п.) 

І па-чац вёр тае, гэ та ж ме на ві та дзя-
ку ю чы нам муж чы ны ні за што атры ма лі 

8 са ка ві ка ліш ні вы хад ны і на го ду для 
тос та.

Та му, ка лі ваш ка ха ны ў чар го вы раз 
пас ля свя точ на га за стол ля ска жа: «Па-
кінь, да ра гая, по суд — сён ня ж 8 Са ка ві-
ка… Да мы еш яго заўт ра», уру чы це яму 
«Faіry» і ку чу бруд ных та ле рак. Ня хай 
вы мые. Хоць раз на год!

Ве ра ФЕ МІ НА

�

СА МЫ ЧА РОЎ НЫ ДЗЕНЬ

Псіхалогія адносінПсіхалогія адносін  ��

Наш ка мен та рый

«Не вінаватая я!»

Су праць ка го сяб ру ем?

Во дар — спра ва сур' ёз ная. Ён мо жа 
да даць шар му і да вес ці воб раз да 
дас ка на лас ці, а мо жа ня ўмоль на яго 
раз бу рыць.

За гад ка вым чы нам уз дзей ні ча юць па хі 
на на шу пад свя до масць, вы клі ка юць аль бо 
ім гнен нае пры цяг нен не, аль бо, на ад ва рот, 
ад штурх ва юць. Муж чы на знач на лепш і даў-
жэй па мя тае во дар, чым тое, у што вы бы лі 
апра ну ты. Спе цы я ліс ты сцвяр джа юць, што 
пар фу му мы вы бі ра ем ін ту і тыў на. І вы бар 
па ху вы дае амаль усё пра нас: як мы ся бе 
ўспры ма ем, якой хо чам зда вац ца і на ват які 
ў нас на строй.

Па да браць ду хі ня прос та — гэ та цэ лае 
май стэр ства. Адзі ны вер ны да рад чык у та-
кой тон кай спра ве — ваш… нос. Да вер це ся 
яму. Пар фу ме ры пе ра ка на ны: ка лі вы не 
«ўлю бі лі ся» ў ду хі з пер шай се кун ды, то куп-
ляць іх не вар та. Пры гэ тым іс ну юць яшчэ 
роз ныя фак та ры, якія па він ны ўплы ваць на 
ваш вы бар.

1. Па ра го да. Па хі, якія бу дуць ра-
да ваць вас ран няй вяс ной або спя кот ным 
ле там, мо гуць зу сім не ад па вя даць зі мо вым 
ха ла дам. Лет ні мі во да ра мі лі чац ца све жыя, 
квет ка выя, фрук то выя, цыт ру са выя і тра-
вя ныя па хі. У гэ ты час лепш ад мо віц ца ад 
кан цэнт ра ва ных ду хоў і вы ка рыс тоў ваць 
ту а лет ную ва ду, тым больш што вы твор цы 
амаль заў сё ды вы пус ка юць ду хі, ту а лет ную 
ва ду, дэ за да рант і на ват пар фу мер ны крэм 
ад ной лі ніі.

2. Час су так. Вы бі ра ю чы ду хі, па ду-
май це: у які час су так вы ма е це на мер ка-
рыс тац ца імі. Ка лі ў ва шы пла ны ўва хо дзіць 
«на дзя ваць» гэ ты во дар ра ні цай, збі ра ю-
чы ся на пра цу, то пах па ві нен быць лёг кім, 
да лі кат ным.

Уда лы па ча так пра цоў на га дня вам га-
ран ту юць цыт ру са выя во да ры, якія пад ба-
дзёр ва юць. Для ра ні цы па ды хо дзяць і све-
жыя мар скія па хі з па вет ра ным азо на вым 
ад цен нем. А вось во да ры, у якіх пе ра ва жа-
юць мус кус на-амб ра выя або рэз кія но ты, 
лепш вы ка рыс тоў ваць у вя чэр ні час.

3. Ваш на строй. Мя ня е це ся вы або 
на двор'е за акном — мя ня юц ца пе ра ва гі. 
(Да рэ чы, па хі і са мі па са бе — не за леж на ад 
ча ла ве ка — мо гуць быць за гад ка вы мі, за бія-
цкі мі, энер гіч ны мі і г. д.) Та му на ту а лет ным 
сто лі ку ся рэд не ста тыс тыч най жан чы ны ў 
ідэа ле па він ны ста яць не каль кі роз ных фла-
кон чы каў — так зва ны «пар фу мер ны гар дэ-

роб». Ка ра цей, зу сім не аба вяз ко ва быць тут 
ад на люб кай. Хоць мно гія лі чаць, што свой 
во дар трэ ба вы бі раць ка лі не на заўж ды, дык 
на доў га, каб ён «пры рос» да вас і на ва коль-
ныя лі чы лі яго «ва шым» па хам.

Вы заў сё ды па він ны па мя таць, што ску-
ра кож на га ча ла ве ка пах не па-асаб лі ва му, 
з-за хі міч на га і мік ра бія ла гіч на га скла ду яе 
па верх ні. Тлус тая, вост рая ежа на дае ску-

ры больш ін тэн сіў ны пах. Яшчэ больш на 
ўлас ці вас ці ва шай ску ры мо гуць паў плы-
ваць ле ка выя прэ па ра ты, ві та мі ны і ін шыя 
фар ма ка ла гіч ныя прэ па ра ты, якія вы ўжы-
ва еце. Та му адзі ны ча ла век, які ад чуе, што 
во дар вам «па суе», — вы са мі.

Ця пер, ка лі вы бар зроб ле ны, са мы час да-
ве дац ца, як пра віль на ка рыс тац ца ду ха мі.
� На нось це пар фу му 2–3 кроп ля мі на 

тыя част кі це ла, дзе 
лёг ка пра ма цаць пульс. 
Ча му? Біц цё пуль су да-

зва ляе во да ру хут чэй і лепш вы па рац ца. 
Гэ та за пяс ці і лок це выя згі бы, пле чы, а так-
са ма лаг чын ка на шыі, скро ні. Яшчэ ад на 
кроп ка — за моч ка мі ву шэй, ля ка ра нёў ва-
ла соў: там даў жэй за ўсё за хоў ва ец ца пах. 
І не за бы вай це, што, раз ві ва ю чы ся, во дар 
па ды ма ец ца ўверх — та му ёсць сэнс па пыр-
скаць ім шчы ка лат кі і ка ле ні.
� Па мя тай це: больш гар ма ніч на во дар 

пра яў ля ец ца на на ту раль ных тка ні нах. У 
шарс ця ных і фут ра вых рэ чах па хі за хоў ва-
юц ца га да мі. На свет лых тка ні нах ду хі мо-
гуць па кі даць пля мы, а шэрсць і мех мо гуць 
стра ціць ко лер, та му «ду шыць» адзен не трэ-
ба з унут ра на га бо ку.
� Усё доб ра ў ме ру: на ват са мыя вы тан-

ча ныя і да ра гія ду хі ста нуць не вы нос ны мі для 
на ва коль ных, ка лі іх бу дзе за над та шмат.

Воль га ЦЫ БУЛЬ СКАЯ.

Сак рэт ная зброяСак рэт ная зброя  ��

ВО ДАР ЯК «ДРУ ГАЯ СКУ РА»

На што
«вя дуц ца» муж чы ны?

ДА РЭ ЧЫ 
Фран цуз скія пар фу ме ры рэ ка мен ду юць вы бі раць ду хі на ступ ным чы нам: спа чат ку 

па клас ці аб рэ зак тка ні ны ў бюст галь тар і па на сіць яго там не каль кі дзён. За тым, на ве-
даў шы ма га зін, па пыр скаць на тка ні ну ўпа да ба ны мі ду ха мі, а пас ля па клас ці яе на зад. 
Вы зна чы це ся, ці кам форт на вы ад чу ва е це ся бе «ў но вым во да ры».

Зра зу ме ла, уні вер саль на га ад ка зу на 
пы тан не: «Якія во да ры больш за ўсё 
па да ба юц ца муж чы нам?» — быць не 
мо жа. Ад нак апош нія да сле да ван ні 
па гэ тым пы тан ні да зва ля юць зра-
біць на ступ ныя вы сно вы: не менш за 
са мую вы тан ча ную пар фу му на шым 
муж чы нам па да ба юц ца на ту раль ныя 
па хі, якія вы клі ка юць у іх ад чу ван не 
цеп лы ні і ўтуль нас ці.

Як вы ду ма е це, пад які пах лю бяць пра-
чы нац ца ра ні цай муж чы ны? Вя до ма ж, гэ та 
дух мя ны, на тхняль ны пах ка вы! У боль шас ці 
муж чын гэ ты во дар аса цы ю ец ца з со неч най 

ра ні цай, энер гі яй «па-
трэб на га» на строю, які 
да па ма гае ім пра чнуц ца 
і ўзба дзё рыц ца. А што 
пры цяг вае муж чын, якія 
пры вык лі да ўтуль нас-
ці род на га до ма? Гэ та 
пах све жай вы печ кі. У 
боль шас ці з нас ён вы-

клі кае ўспа мі ны аб да лё кім, бес кла пот ным 
дзя цін стве, мае не па рыў ную су вязь з ад чу-
ван нем спа кой най, пры яз най ат мас фе ры ў 
до ме, на дзей ным хат нім ты лам… У боль-
шас ці прад стаў ні коў моц на га по лу хат няя 
ўтуль насць аса цы ю ец ца і з па хам ва ні лі. 
Але з гэ тым во да рам трэ ба ста рац ца не пе-
ра бар шчыць, каб не атры ма ла ся ўсё прык-
ра-са лод кім — да стат ко ва тон ка га, ледзь 
улоў на га па ху.

Та кім чы нам, нам, жан чы нам, цал кам па 
сі лах на поў ніць свой дом пры ем ны мі сэр-
цу муж чы ны во да ра мі, якія бу дуць ня бач на 
пры цяг ваць яго.

І ўсё ж — што ме на ві та іх «за во дзіць»?

�  Ня ма больш пры ваб на га для муж чы ны 
па ху, чым пах чыс та га жа но ча га це ла.

� Ці ка ва, што амаль кож ны чац вёр ты 
прад стаў нік моц най па ло вы ча ла вец тва 
прос та-та кі вар' я цее ад за да валь нен ня, ка лі 
ча сам жан чы на на но сіць на ся бе яго ўлас-
ны лю бі мы во дар. «Па зна ча ю чы» ся бе ЯГО 
во да рам, жан чы на дае зра зу мець, ка му яна 
на ле жыць.

� Во да ры мус ку су, амб ры, яз мі ну, па доб-
ныя да на ту раль на га па ху жан чы ны, ха ва-
юць у са бе не звы чай ную здоль насць абу-
джаць сек су аль нае жа дан не ў муж чы ны.

� Ус ход нія па чуц цё выя во да ры з нот ка-
мі ка ры цы, сан да лу, па чу лі, лі леі, ар хі дэі 
здоль ныя рас па ліць агонь на ват у са мым 
ха лод ным сэр цы. Яны бу да ра жаць фан та зію 
прад стаў ні коў моц на га по лу, раз ня воль ва-
юць, ства ра юць эра тыч ны на строй.

� А вось во да ры «ўні секс» (пры зна ча-
ны для ма ла дых, ак тыў ных прад стаў ні коў 
абод вух по лаў) мож на сме ла на зваць аб са-
лют ны мі аў тсай да ра мі. Гэ тыя па хі не вы клі-
ка юць у муж чын ні я кіх эмо цый.

Ка лі б Ён ве даў, як я люб лю, еду чы з Ім 
ку ды б там ні бы ло, за руль ваць на за-
пра ва чныя стан цыі!.. Та ды Ён, на пэў на, 
мя няў бы марш ру ты знач на час цей, чым 
мя няе іх ця пер. Спа дзя ю ся. З ін ша га бо-
ку, ва ры ян таў тра піць з пунк та А ў пункт 
В на ўрад ці зной дзец ца шмат. Та му я і 
не ка жу Яму пра тое, як я люб лю, еду чы 
з Ім ку ды б там ні бы ло, за руль ваць на 
за пра ва чныя стан цыі.

А ўво гу ле… Я ба чу АЗС асоб най кра і най, 
за ко ны якой пі са лі ся ад ной чы і на заў сё ды, 
ру кой хоць і ня бач най, але ўпэў не най у сва ім 
дзе ян ні на столь кі, на коль кі ўпэў не на ства-
ра ец ца ін шай ня бач най ру кой кож ны но вы 
дзень для кож на га з нас. Дак лад ней ска заць, 
я ба чу АЗС з двух ра кур саў ад на ча со ва — і 
вы гля дае яна для мя не як раз як гэ ты на но ва 
ство ра ны для нас дзень: па зі раць на яго зран-
ку — зу сім не тое, што ўзі рац ца ве ча рам. Я 
ба чу яе ча роў най кра і най з наз вай у тры лі та-
ры — амаль як Аб' яд на ныя Араб скія Эмі ра ты, 
ар ты кул пра якія я не ка лі пі са ла, даў шы яму 
ме на ві та та кую вось не двух сэн соў ную наз ву: 
«За тры мо ры на тры лі та ры». Ар ты кул той 
меў са мы лю бі мы мой фар мат — рэ клам ны, 
і са мае ці ка вае ў ім да ты чы ла ся ка вы, якую 
там, у Эмі ра тах, мож на яшчэ ў аэ ра пор це піць 
ней кім звыш ад мыс ло вым, хоць і не па мя таю 
ўжо, якім дак лад на, чы нам. Ві даць па ўсім, 
што ў Эмі ра тах мя не за ча ка лі ся, але… На 
на шых за праў ках піць ка ву мож на не менш 
ад мыс ло ва, я так мяр кую.

Ай чын ныя за пра ва чныя стан цыі, упэў не-
на, ні чым не вы бі ва юц ца з та го фар ма ту, які 
даў но пры ня ты ва ўсім све це. Аса біс та маё 
ба чан не за пра вак сфар мі ра ва ла ся ў ча сы 
па валь на га за хап лен ня на шых чы та чоў не 
на шым Чэй зам і не пе ра цяр пе ла да гэ туль 
ані я кіх змен. Мне на ват ча сам зда ец ца, што 
АЗС і кан стру я ва лі ся з улі кам ра ман ты кі пры-
год ніц кіх гіс то рый. Куп ля ю чы тут прос та ко лу 
(та вар, яко га ха пае ў якой за ўгод на кра ме), 
ты ча мусь ці не па чу ва еш ся бе як па куп ні ца 

кра мы: ты між во лі пры мя ра еш ней кія ро лі. 
Вось твой спа да рож нік пра цяг вае бан каў-
скую карт ку хлоп цу ў фір мен най бей сбол цы. 
Той кі дае на яе по зірк, які мо жа кі нуць толь кі 
хло пец у фір мен най бей сбол цы, сто я чы за 
пры лаў кам у кра ме на за праў цы — і вось вы 
са спа да рож ні кам ужо не вы, а Бо ні і Клайд. 
Або Фрэд і Джын джэр. Або Брус Уі ліс і Сі біл 
Шэ пард у се ры я ле «Дэ тэк тыў нае агенц тва 
«Свят ло Ме ся ца».

Мне кож ны раз зда ец ца, што вось пад-
ру лім мы да бен за ка лон кі, і вый ду я за раз з 
ма шы ны, уся та кая з ся бе а-ля жон ка па лі-
цэй ска га То ма Леп скі… Але ён, што праў да, 
і не па лі цэй скі, і не Том Леп скі (ну ку ды да Яго 
То му Леп скі?!). Ён… А вось і ня ма ні ў не ўмі-
ру ча га Чэй за, ні ў яко га ін ша га пі са кі та ко га 
ге роя, які б мог быць Яму, так бы мо віць, 
ана ла гам. Та му лепш так: кож ны раз, ка лі, 
еду чы ку ды б там ні бы ло, мы за руль ва ем з 
Ім на за пра ва чную стан цыю, Ён, увесь та кі з 
ся бе Ры чард Гір (але з ва чы ма То ма Кру за і 
ўсмеш кай Мі кі Рур ка — гры му чая су месь!), 
за маў ля ю чы па лі ва сва ёй «Kіa», за маў ляе 
мне прос та ша ка лад (хоць і най леп шы з на-
яў ных), я ад чу ваю, што… як там у Чэй за? 
Увесь свет ля ма іх ног! Ну, або, як мі ні мум, 
раз гад ка та ям ні цы скар баў Ма ха ра джы ча кае 
мя не ўжо даў но.

Ка жу чы трош кі ін шы мі сло ва мі, я не як ад-
ной чы зра зу ме ла: каб для шчас ця ха па ла 
ўся го толь кі ша ка лад кі ў су мач цы і па лі ва ў 
аў та ма біль ным ба ку, трэ ба, каб по бач быў 
Ён. І каб еду чы з Ім ку ды б там ні бы ло, мы 
за руль ва лі на за пра ва чныя стан цыі. І каб не 
пе ра во дзі лі ся ро лі. Гэ та пра тое, што на дыш-
ла вяс на — час ад кры ваць се зон та кіх лю бі-
мых на мі ванд ро вак па Бе ла ру сі. І на абя ца на 
ж за зі му так шмат пры ваб на га! Па-пер шае, 
Ён на рэш це на ву чыць мя не ву дзіць ры бу на 
Ві ліі. І гэ та бу дзе не менш ці ка ва, чым ла віць 
ра каў на Бя рэ зі не ці бу да ваць пя чор кі з пяс ку 
на Пры пя ці. Спа дзя ю ся.
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...І ЎВЕСЬ СВЕТ
ЛЯ МА ІХ НОГ!

На тат нік Яго жон кіНа тат нік Яго жон кі  ��
Свят ла на ДЗЯ НІ СА ВА,

га лоў ны рэ дак тар ча со пі са «Ма ла досць»

Пе рад свя точ наеПе рад свя точ нае  ��


