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Я ўпер шы ню тра пі ла на рэ пе ты цыю ле ген дар ных 

«Ха ро шак». Мож на ска заць, апы ну ла ся ў са мым сэр цы 

вя до ма га бе ла рус ка га ка лек ты ву. Зды маю абу так, 

бо тут пар кет і тап таць яго не хо чац ца. Спа чат ку не 

ра зу мею, ча му ўсё так доб ра пра цуе, як ме ха нізм 

га дзін ні ка. По тым ба чу цэнтр уся го дзей ства — крэс ла, 

дзе ся дзіць яна — Ва лян ці на Га я вая. Спа кой на 

ка рэк туе тое, што ёй не спа да ба ла ся, у ле вай ру цэ 

тры мае мік ра фон, на гой ад стук вае тан ца валь ны 

рытм. Я да стаю ка ме ру, каб зра біць фо та зды мак, 

бо тут, ку ды ні глянь, паў сюль пры го жыя па-дэ-дэ, 

су стра ка ю ся по зір ка мі з Га я вой, і яна па каз вае мне, 

што мож на пра ца ваць, адо рвае мя не ўсмеш кай. 

Я вы ды хаю і па чы наю вы ву чаць пра сто ру і лю дзей, 

якія са бра лі ся на рэ пе ты цыі. Ад ра зу ўпа даю ў 

тан ца валь ны транс, та кое адчу ван не, што я так са ма 

тан цую ра зам з імі. Праз коль кі хві лін ус па мі наю, 

што «Ха рош кам» сё ле та 45 га доў. Пра быў шы на 

рэ пе ты цыі да кан ца, я зра зу ме ла, што «Ха рош кі» ні ко лі 

не па ста ле юць. Ча му? Та му што тут пра цу юць лю дзі, 

ад да ныя сва ёй пра цы, і ўсе вы гля да юць ні бы та ім 20.

Тац ця на ТКА ЧО ВА, фота аўтара.
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