
ФУТ БОЛ І ІН ШЫЯ 
НЕ ПРЫ ЕМ НАС ЦІ

Ну вось, па ча ло ся! Сён ня ў кож най 

ха це, дзе ёсць хоць адзін заў зя тар 

фут бо ла, — свя та. І так да па чат ку лі-

пе ня, па куль мун дзі яль-2018 не ста не 

гіс то ры яй.

Свя та, праў да, не для ўсіх — для 

тых, хто фут бо лам не ці ка віц ца ўво гу-

ле і лі чыць, што гэ та прос та двац -

цаць тры лай да кі (двац цаць трэ ці — 

суд дзя) гой са юць адзін за ад ным 

па по лі, га ня ю чы мяч, пад стаў ра-

да вац ца асаб лі ва ня ма. Не сак рэт, 

што боль шасць та кіх вось спар тыў на 

не свя до мых та ва ры шаў — за муж нія 

жан чы ны, і, ка лі па гля дзець на чэм -

пі я нат све ту па фут бо ле іх ва чы ма, 

сі ту а цыя вы гля дае пры клад на так. 

«До ма проць ма ра бо ты, а мой ся дзіць 

пе рад тэ ле ві за рам і ні чо га, акра мя 

свай го фут бо ла, не ба чыць і ба чыць 

не хо ча. За мест та го, каб з дзець мі 

за няц ца (ва ры ян ты: тра ву па ка сіць, 

па лі цу пры біць, ва ды пры нес ці і г. д.), 

ён бу дзе дзве га дзі ны за пар гля дзець, 

хто вый грае — Егі пет ці Са удаў ская 

Ара вія. Гэт кія са мыя фут ба ліс ты, як і 

ён! Каб, дай бог, гэ ты тэ ле ві зар са пса-

ваў ся! Але не, да су се да пой дзе, яшчэ 

і пі ва там на жлук ціц ца. Вось каб якая 

ма лан ка ў якую выш ку шас ну ла, каб 

па каз ваць зу сім пе ра ста ла!..»

Па ло ва ж, якая ся дзіць пе рад тэ ле-

ві за рам, ду мае пры бліз на на ступ нае: 

«Ад на з ня мно гіх ра дас цяў у гэ тым 

жыц ці — фут бол па гля дзець — і та-

го зра біць па-люд ску не да юць. Яна 

па куль маў чыць, але хо дзіць па ха це 

з та кой кіс лай мі най, так по су дам на 

кух ні ба ра ба ніць, што неш та за раз 

аба вяз ко ва вы дасць. А тут та кі ці ка вы 

матч — Егі пет з Са удаў скай Ара ві яй 

гу ляе — ара бы з ара ба мі, ка лі яшчэ 

та кое ўба чыш. Мо жа, да су се да ха-

лас то га пай сці, там спа кой на па гля-

дзець? Але ж та ды ўво гу ле нем цы ў 

ха це бу дуць. Ды і што я, ужо ў сва ёй 

ха це не гас па дар? Хай толь кі па спра-

буе што мне ска заць!..»

А сё ле та зу сім бя да: мат чы раз вя лі 

па га ра дах вя ліз най кра і ны, якія 

зна хо дзяц ца ў роз ных ча са вых па я-

сах. Та му пад дэ ві зам «але-але-але» 

ама та ры фут бо ла і іх не за да во ле ныя 

па ла ві ны бу дуць жыць цэ лы мі дня мі — 

матч з Ка за ні бу дзе транс ля вац ца 

ў 13.00 па на шым ча се, а гуль ня, якая 

ў той жа дзень прой дзе ў Ка лі нінг ра-

дзе, — у 22.00. Ка ра цей, ня сум на бу-

дзе ўсім...

І бу дуць у гэ та га мун дзі я ля, як і, 

на пэў на, ва ўсіх па пя рэд ніх, свае ах-

вя ры — уза ем на па крыў джа ныя, зня-

ва жа ныя, крый бо жа, яшчэ і па бі тыя, 

і як вы нік — на мя жы або ў пра цэ се 

раз во ду. У Із ра і лі, на прык лад, да гэ та-

га дай шло яшчэ да па чат ку чэм пі я на-

ту: жон ка вы гна ла му жа да баць коў. 

Спра ва ў тым, што заў зя тар пе рад су-

свет ным пер шын ством ку піў аж ча ты-

ры тэ ле ві за ры (пэў на, дзе ля та го, каб 

на зі раць у рэ жы ме рэ аль на га ча су за 

мат ча мі, якія пра хо дзяць ад на ча со ва). 

Жан чы не не спа да ба ла ся та кое мар-

на траў ства, да та го ж, яна за яві ла, 

што не хо ча, каб яе жыт ло пе ра тва-

ра ла ся ў шум ны муж чын скі клуб, і па-

пя рэ дзі ла, што, ка лі муж не з'е дзе на 

час чэм пі я на ту да баць коў, яна пры-

му сіць яго зра біць гэ та праз суд...

Ка ра цей, ба раць ба, як у тым фут-

бо ле, — тут та бе і стра тэ гія, і так ты ка, 

і гуль ня вое май стэр ства. Толь кі вось 

у вы ні ку ні хто з «фі на ліс таў» не ста не 

пе ра мож цам. Хі ба што... Ад ной чы ён 

ска жа: «Сядзь са мной, ад пач ні, па-

гля дзі, як ці ка ва». І па кла дзе ру ку ёй 

на пля чо. А яна, пры сеў шы, рап там 

зра зу мее, што гля дзець гэ та мож на — 

хоць бы та му, што на эк ра не бе га юць 

двац цаць тры зда ро выя пад цяг ну тыя 

муж чы ны, а по бач ся дзіць свой, мо-

жа, не та кі пад цяг ну ты, але ж род ны і 

да ра гі...

На фут боль най мо ве гэ та за вец ца 

«Гу ляць у ад ной ка ман дзе». Што вам і 

жа дае ра біць заўж ды

Ва ша «Ся мей ная га зе та».
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Зор ны та таЗор ны та та  

«Я БЫЎ ЗА ЖОН КА МІ «Я БЫЎ ЗА ЖОН КА МІ 
ЯК ЗА КА МЕН НАЙ СЦЯ НОЙ»ЯК ЗА КА МЕН НАЙ СЦЯ НОЙ»

Ра ман тыч ны экс пе ры ментРа ман тыч ны экс пе ры мент  

ДЗЕ ВЫ, МУЖ ЧЫ НЫ?
Фар мат хут кіх спат кан няў па пу ляр ны ў мо ла дзі. А як та кі 

спо саб зна ём стваў ус пры муць па жы лыя? Гэ та вы ра шы лі 

пра ве рыць у ста ліч ным Цэнт ры ак тыў на га даў га лец ця.

Хут кія спат кан ні ар га ні за ва лі, бо з бо ку аў ды то рыі быў за пыт 

на па доб ныя ме ра пры ем ствы.

— Нам спа да ры ні зва ні лі і ка за лі: да вай це ла дзіць ве ча ры 

су стрэч, — ус па мі нае на мес нік ды рэк та ра цэнт ра Але на 

МА РЫ ГЕ РОЎ СКАЯ. — Для іх гэ та важ на, бо з уз рос там адзі но та 

асаб лі ва «ду шыць».

На пер шае ме ра пры ем ства быў ад кры ты па пя рэд ні за піс. Лі міт — 

20 ча ла век. А за пі са ла ся аж но 60 ах вот ных! Праў да, муж чын з 

іх бы ло ўся го ча ты ры. Та му ў вы ні ку на су стрэ чу за пра сі лі 12 ча-

ла век, каб кож най жан чы не ха пі ла ўва гі ад ду жа га по лу. Уз рост 

удзель ні каў быў ад 55 да 75 га доў. У ан ке тах трэ ба бы ло па зна-

чыць ча кан ні ад ме ра пры ем ства. Жан чы ны ў асноў ным пі са лі, 

што хо чуць знай сці па ру, а муж чы ны — ці ка ва пра вес ці час.

— Ка лі б вы ба чы лі, якія жан чы ны пры го жыя прый шлі! Яны з 

ра ні цы збі ра лі ся, ма кі яж зра бі лі, на пры чос ку ў цы руль ню за пі са-

лі ся, пры нес лі шпіль кі. А муж чы ны бы лі ў кас цю мах, — рас каз вае 

Але на Ма ры ге роў ская.

(Заканчэнне на 2-й стар. «СГ».)

Ран кам у буд ны дзень Яў ге на КРЫ ЖА НОЎ СКА ГА мож на 

за стаць на дзі ця чай кі на сту дыі. Мес ца, дзе ства ра ец ца пра-

гра ма «Гу ма рын ка», — гэ та ўся го тры па коі над Му зе ем 

пры ро ды. «Мы, да рэ чы, збі ра ем ся па даць за яў ку ў Кні гу рэ-

кор даў Гі не са як са мая ма лень кая кі на сту дыя», — дзе ліц ца 

ар тыст. Ён, як заў сё ды, у кас цю ме і чыр во ным галь шту ку. 

Усмі ха ю чы ся, ка жа, што толь кі ад ной чы пры ехаў на ра бо ту 

ў шор тах (не па спеў пе ра адзецца пас ля ле ці шча), — дзе ці 

бы лі ў шо ку.

Яў ген рас ка заў нам, хто пад каз вае сю жэ ты для «Гу ма рын-

кі», як за ста вац ца ў доб рых ад но сі нах з пяц цю жон ка мі, чым 

мож на ўтры маць муж чы ну ў ся м'і і ча му Кры жа ноў скія не 

куп ля юць по суд.

(Заканчэнне на 4-й стар. «СГ».)

Гу ма рыст Яў ген Кры жа ноў скі пра сям'ю, ха лас ця коў,
дзі ця чыя пе ра да чы і се ры я лы

Вя до мы гу ма рыст у акру жэн ні сва іх жан чын.

У Мін ску ла дзяць экс прэс-спат кан ні 
для па жы лых


