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ЛЮБИСТОК
сторінка 

про
кохання,

сім`ю
і самотність

НА ЧУЖОМУ ВЕСІЛЛІ ПОМІНЯЛА НАРЕЧЕНОГО
НЕВИГАДАНА ІСТОРІЯ

На відміну від своїх однолітків Толя був спокійним, врівноваженим хлопцем. Говорили в селі, що від батька 
перебрав усі риси характеру. Закінчивши військову службу, повернувся у рідне село до батьків. А ті наполягали, 
щоб швидше одружився син, бо у родині підростали ще два сини і дочка. Та ще й боялись, щоб молодий хлопець 
не зтоваришувався з такими, що полюбляють пиятику, та не пішов ганебним життєвим шляхом. 

У різдвяні свята у сільському клубі хлопці та дівчата гуляли, ве-
селились. Толя все частіше задивлявся на Люду, дівчину з проти-
лежного кутка села. Якось одного разу запропонував їй провести 
додому. Дівчина погодилась. Люда була молодшою на два роки за 
Толіка. Почали зустрічатись. А коли Толя запропонував їй руку і 
серце – дівчина враз погодилась. У лютому справили заручини. 
Обидві сім’ї почали готуватись до весілля, яке спланували на Трій-
цю. Толя, щоб зробити весілля не гіршим, ніж у людей, подався на 
півтора місяця на сезонні роботи у Білорусь. Заробив трохи гро-
шей. Їх вистачало на купівлю шлюбних обручок та розрахуватися 
за музику. Все йшло, як говорять, за планом. Але…

 Якось молодят на весілля в інше село запросила Людина ро-
дичка. Був травень місяць. Фруктові дерева стояли неначе облиті 
густим молоком. Виструнчилися у весняному святковому вбран-
ні вишні, сливи, яблуні та груші. Толя і Люда їхали в чуже село, 
любувались красою весняного цвітіння. Велика весільна палатка 
у Людиних родичів стояла у квітучому саду. День був сонячним. 
Лише легенький вітерець грайливо колихав тоненькі гілочки дерев. 
Гості заходили та виходили з палатки. На все село грала музика. 
Толю із Людою легко було помітити, як чужинців. Вони інколи йшли 
танцювати, але більшість часу дивились на молодят та гостей, які 

танцювали. Здається, що серед усіх присутніх на весіллі виділявся 
Іван. Хлопець веселив публіку, не пропускав жодного танцю. А па-
сивних спостерігачів тягнув у танцювальне коло. Якось підійшов до 
Люди, попросивши вибачення у Толі, потягнув її танцювати польку. 
Толя не надав цьому ніякого значення. А вже потім Іван щоразу заби-
рав Люду у танець.

 Вечоріло. Повітря ще більше насичувалось духмяним ароматом 
цвітіння. У цей час Люда підходить до Толі і просить його пробачення 
за зраду, а сама йде і стає поруч з Іваном. Зажурений, пройнятий 
сумом, гіркотою, болем Толя вночі повертався додому. 

Батьки, побачивши пригніченого сина, довго не могли його допи-
татись, що сталось. Нарешті Толя признався і розповів їм все, що 
відбулося у них на чужому весіллі. Довго сім’я переживала неславу у 
селі. Але з часом всі змирились.

 Людині батьки були в шоці від почутого. Дівчина боялась їх, тому 
додому після весілля не поїхала, а жила в Івана кілька днів. Повер-
нулась вже з Іваном. Новий наречений був балакучим, таким, що за 
слівцем у кишеню не полізе, тому на батьків справив хороше вражен-
ня про себе. Й вони прийняли хлопця у свою сім’ю. Влітку молоде 
подружжя відгуляло весілля. У них народилось троє дітей. Живуть 
щасливо, побудували нову хату.

Толя їздив на сезонні роботи. На другий рік він в одному із сіл 
на збиранні цукрових буряків покохав дівчину Галю. Прожив із нею 
два роки. У них народилася дівчинка. Але життя у молодої сім’ї не 
склалось – розлучились, і повернувся він жити до батьків. Наразі 
невідомо, чи буде шукати нову супутницю для створення сімейно-
го затишку.

Микола ЩИТИНЕЦЬ

УКРАЇНСЬКИЙ СУЛТАН СУЛЕЙМАН: 
"ЯК БИ ТО БУЛО ДОБРЕ МАТИ ДВІ 

ЗАКОННІ ДРУЖИНИ!"
Олег живе на дві сім'ї. В одній підростає донька підліток Марійка, а в другій - робить перші кроки синочок 

Олег Олегович, заради якого він готовий віддати все. У брехні перед законною дружиною Маргаритою пов'яз 
уже по самі вуха, але, як на диво, усе йому сходить з рук. А нова пасія Зойка з усім змирилася та й задовільняє 
її усе - і квартира у центрі столиці, і шубка, і салони... Знайшов спільну мову Олег й з батьками Зойчиними, гроші 
вирішили усі їхні нарікання на такого зятя. Так званій тещі подарував новеньке авто, а тестя тішить путівками у 
санаторії. Звісно, що батьки, щоб уникнути осуду у селі, приховують, як насправді живе їхня донька. Тож усі ду-
мають, що повезло Зойці із чоловіком, а їм із зятем. А що весілля гучного не зіграли – то й правильно, не модно 
тепер ті весілля робити, розписалися та й поготів. 

Зраду Олега надійно прикриває това-
риш, який спершу його засуджував, але 
коли народився позашлюбний син, й ку-
мом став. Тепер з Олегом його пов'язує не 
тільки дружба, а й святе кумівство, і алібі 
кумові-ловеласові тепер завжди забезпе-
чене.

- Ну, що? Як там твої жінки, ще нічого 
не запідозрила дружина? І як тобі тільки 
вдається, ох, і спритний же ти, - запитував 
кум, який вже й не знав, чи то заздрить, чи 
співчуває Олегові, але був стовідсотково 
впевнений, що жити на дві сім'ї не зумів 
би. Часом ледве стримувався, щоб не про-
говоритися Маргариті. 

Олег працює в українській компанії, 
яка вийшла на міжнародний ринок. Тож 
вічні відрядження чоловіка виправдані і 
уже звичні для Маргарити. Тішить себе 
жінка тим, що живуть вони у достатку, мо-
жуть собі дозволити й закордонні курорти. 
Правда, відпочивати Маргариті доводить-
ся зачасту тільки із донькою, бо Олег у 
черговому відрядженні... А насправді на 
другому континенті відпочиває із молодою 
коханкою Зоською. 

Почувається Олег турецьким султаном 
Сулейманом. Саме так його й називає 
жартома незрадливий кум. Не хоче Олег 
ні розлучатися із Маргаритою, ні припиня-

ти відносини із Зоєю. Часто задумується, 
що як би то було добре мати дві законні 
дружини, жити з ними в одному будинку і 
нічого не від кого не приховувати. 

Леся ГРІНЧУК

ЧОМУ ЧОЛОВІКИ КОХАЮТЬ ОДНИХ, 
А ОДРУЖУЮТЬСЯ З ІНШИМИ

"Ось все-то ви, жінки, про нас, чоловіків, знаєте, – каже голов-
ний герой радянського художнього фільму "Мужики!", роль якого 
грає чудовий актор Олександр Михайлов, – Одне лише вам не-
втямки: чому ми кохаємо одних, а одружуємося з іншими?". Про 
те, чому так відбувається, розповідає експерт в галузі стосунків, 
психолог Вадим Колесников.

Чоловіки дійсно кохають одних жінок, а ось одружуватися, за 
рідкісним винятком, воліють зовсім з іншими. І на це є декілька 
причин.

ЧОЛОВІКИ КОХАЮТЬ ОЧИМА
Чоловіки кохають очима – істина банальна, але правильна: 

саме зовнішній вигляд жінки відіграє вирішальну роль у сексу-
альному виборі чоловіка. Але одна річ кохати, і зовсім інша – 
одружитися. Коли чоловік замислюється про одруження, вклю-
чаються й інші органи і частини тіла. Наприклад, вуха: чоловік 
починає прислухатися – для нього стає важливим, про що жінка 
говорить і чи вміє вона взагалі це робити. Не останню роль в 
оцінці якостей майбутньої дружини відіграє розум чоловіка, який 
тверезо і об'єктивно оцінює переваги і недоліки панянки. І часто 
у потенційного чоловіка виникає те, що психіатри називають 
когнітивним дисонансом – повна відсутність гармонії, коли те, 
що він бачить, категорично не збігається з тим, що є насправді – 
загалом, класична ілюстрація приказки "не вір очам своїм". Ось 
і виходить, що в дружини чоловіки вибирають простіших зовні, 
але, вже вибачте за банальність, багатших внутрішньо.

ЖІНКА МАЄ БУТИ ГІРШОЮ...
Жінка дуже часто надихає чоловіка на працю та подвиги, і в 

цьому сенсі жінки кращі за чоловіків, оскільки останні вкрай рід-
ко слугують джерелом натхнення. Але коли чоловік збирається 
одружитися, він думає не про натхнення, а про розподіл сил у 
сім'ї – він хоче бути її головою. А для цього потрібна жінка менш 
яскрава, ніж він сам, з не таким сильним характером і не настіль-
ки успішна в бізнесі – простіше кажучи, вона має бути трохи гір-
шою, ніж він.

В ПОЛОНІ МІФІВ ТА ІЛЮЗІЙ
Дуже часто жінки, не знаючи чоловічої психології, самі все 

роблять для того, щоб залишитися в старих паннах – в цьому ви-
падку йдеться не про фізіологічні подробиці, а про соціальний 
статус. А все тому, що вони перебувають у полоні міфів, ілюзій та 
стереотипів, нав'язаних ким і чим завгодно – батьками, класич-
ною літературою, глянцевими журналами і серіалами. Завдяки 
їм кожна жінка хоче мати ідеальний вигляд: якщо одяг, то най-
модніший (а часом і найвідвертіший), якщо макіяж, то найяс-
кравіший, якщо підбори, то найвищі, якщо освіта, то найвища, 
якщо посада, то найзначніша.

Оминемо освіту та посаду і зосередимося на зовнішності – всі 
ці підбори, міні-спідниці, накачані губи і величезні вії не приваб- 
люють, а... відлякують чоловіків. Насправді жінки фарбуються і 
одягаються не для чоловіків, а для своїх суперниць, показуючи 
тим самим, хто тут найкрутіша. Чоловіки ж яскравих жінок побо-
юються. По-перше, вони бояться, що на тлі такої супутниці мати-
муть блідий вигляд, по-друге, сумніваються в тому, що яскрава – 
у всіх сенсах – жінка зможе бути гарною і, найголовніше, вірною 
дружиною. Зрозуміло, ніхто не переконує прекрасну стать вдава-
тися в іншу крайність і ходити немитими, нечесаними і в старих 
сукнях. Просто не варто заходити надто далеко у своєму бажанні 
бути привабливою незважаючи ні на що. Та й привабливість при-
родного вигляду ще ніхто не скасовував.

Олександра ВОЛОШИНА 

СЛОВО ПСИХОЛОГУ

«КОЛИ Я ПОСТАРІЮ…» 12 ПРОХАНЬ ДО САМОЇ СЕБЕ
- Я вирішила написати цей лист в майбутнє самій собі не тому, що таким чином хочу обдурити склероз або по-

передити старече недоумство. Можливо, це захистить мене від деяких помилок, – пише одна із жінок у соцмережі.

ПРИСЛУХАЙТЕСЬ

Отже, люба моя, коли ти 
станеш старою:

 ♦ Ніколи нікого не повчай. 
Навіть якщо точно знаєш, що 
ти права. Згадай, як це дра-
тувало тебе свого часу. І чи 
дослухалася ти до порад стар-
ших.

 ♦ Не намагайся допомог-
ти, якщо тебе про це не про-

сять. Нікому не нав’язуйся. Не 
намагайся захистити близьких 
від усіх напастей світу. Просто 
люби їх.

 ♦ Не скаржся! Не перетво-
рюйся в сварливу бабку на ла-
вочці біля під’їзду.

 ♦ Не чекай подяки від дітей. 
Пам’ятай: немає невдячних ді-
тей. Є дурні батьки, які чекають 

від дітей подяки.
 ♦ Не виголошуй фраз типу: 

«Я в твоєму віці…», «Я віддала 
тобі кращі роки…», «Я старша, 
тому я краще знаю…»

 ♦ Якщо у тебе будуть онуки, 
не наполягай, щоб вони назива-
ли тебе на ім’я, а не бабусею. Це 
нерозумно.

 ♦ Не витрачай останні гроші 
на омолоджуючі процедури. Це 
не має сенсу. Краще витрать їх 
на подорож.

 ♦ Не дивись на себе в дзер-
кало і не роби макіяж в затемне-
ному приміщенні.

 ♦ Не обманюй себе. Кра-
ще старайся завжди виглядати 
елегантно. Саме елегантно, а 
не по-молодіжному. Повір – так 
буде краще.

 ♦ Бережи свого чоловіка, на-
віть якщо він став зморшкуватим, 
безпорадним, незадоволеним ді-
дуганом. Не забувай, що колись 

він був молодим, сильним та 
веселим. І напевно, він один 
з небагатьох, хто пам’ятає 
тебе юною, стрункою, краси-
вою. І можливо, він єдиний, 
кому ти зараз по-справжньо-
му потрібна.

 ♦ Не намагайся за 
будь-яку ціну наздогнати час: 
розбиратися в нових техно-
логіях, маніакально стежити 
за новинками, постійно ви- 
вчати щось нове, щоб не «від-
стати від життя». Це смішно. 
Роби те, що тобі подобається. 
Ні в чому себе не звинувачуй. 
Як би не склалося твоє жит-
тя або життя твоїх дітей – ти 
зробила все, що могла.

 ♦ У будь-якій ситуації 
зберігай гідність. До самого 
кінця! Постарайся, це дуже 
важливо. І пам’ятай, якщо ти 
досі жива, значить, це комусь 
потрібно.


