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ТАНЦЫ
ПА-ДАРОСЛАМУ,

Тыя, хто побач

або Агульнае хобі як новы віток адносін

«Дом пабудавалі, дрэваў вакол насадзілі, сына выгадавалі. Можна і факстроту навучыцца», — прыкладна так
разважалі гамяльчане Генадзь і Вольга КАРЧЭЎСКІЯ,
запісваючыся на заняткі дзесяць гадоў таму. Шматразовыя чэмпіёны Беларусі па спартыўных бальных танцах у
катэгорыі «Сеньёры» расказалі «СГ», як квікстэп можа
замяніць трэнажорку і чаму сумесны выхад на паркет —
найлепшая праява пачуццяў.
Ззянне стразаў, элегантныя прычоскі, гучная прыгожая музыка. Некалькі зусім юных пар круцяцца ў віхуры венскага вальса.
У паветры вітае напружанне, і здаецца, што вось-вось на чарговым
павароце нехта не паспее ўхіліцца і адбудзецца сутыкненне. Сотні
іншых канкурсантаў і балельшчыкаў з трыбун назіраюць за тым,

што адбываецца на паркеце. Не хаваючы эмоцый, яны выкрыкваюць імёны фаварытаў, падбадзёрваюць удзельнікаў апладысментамі. І толькі адна пара стаіць быццам паводдаль. Хударлявы
высокі мужчына нетаропка ходзіць туды-сюды з задуменным
поглядам. Яго спадарожніца ў цёмна-сіняй сукенцы з бірузовым
пер'ем на падоле і рукавах ледзь заўважна ўстае на дыбачкі і
апускаецца назад. Паміж сабой — ні слова, ні погляду.
— Перад спаборніцтвамі мы стараемся адключыцца ад усяго,
каб не збіць настрой, — тлумачыць пасля Вольга. — Загаворышся, засяродзішся на нейкай дробязі — і ўсё, танец не пойдзе.
— Як вы трапілі ў танцы?
— Вольга — артыстка з дзяцінства, — заўважае Генадзь.

(Заканчэнне на 5-й стар. «СГ».)

Сапраўдны мужчына

«Тата можа ўсё
што заўгодна...»
Нават маму ў дэкрэце
падмяніць
— Жон ка ў ад па чын ку, дзе ці кры ху пры хва рэ лі.
Таму сёння нас так шмат, — сустракае гасцей Сяргей
ГАРБУНОЎ. — Гэта рэдкасць! Звычайна ўсе па сваіх справах: праца, школа, садок. Днём дома толькі я
і Макар.
Сяргей — той рэдкі тата, які ўваходзіць у 1 % беларускіх
мужчын, што сядзяць у водпуску па доглядзе дзіцяці.
Мы даведаліся, ці лёгка бацьку асвоіць бліны і прычоскі
і што яму дапамагае «выжыць» у дэкрэце.

Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

Не ведаю, як у вас, а ў мяне вясна
пачынаецца з... шафы. Дакладней,
з маштабнай прыборкі і сартавання
ўсяго таго, што назапасілася ў ёй за
некалькі доўгіх месяцаў: з некаторымі
прадметамі гардэробу давядзецца без
шкадавання развітацца, а іншыя рэчы,
наадварот, выйдуць з ценю і будуць
як мага лепей адпавядаць веснавому
курсу на абуджэнне і аднаўленне.
Гэту завядзёнку я помню з дзяцінства. Як толькі станавілася канчаткова
зразумела, што зіма скончыла свае
штукі і «калянуля» больш не плануецца, мама рашуча абвяшчала: «Трэба
разабраць на балконе». Балкон (а калі
папраўдзе, то абодва) за зіму ператвараўся ў нешта сярэдняе паміж капцёркай і сталярнай майстэрняй і абяцаў
ударнай працы на некалькі гадзін, а
таму ні ў кога імпэту не выклікаў. Тата
імгненна рабіў выгляд, што захоплены
вячэрнім выпускам навін, але за столькі гадоў мама ведала ўсе любімыя мазалі і ўздыхала: «Ну добра, я сама».
«Зараз жа, — ускідваўся тата, — ты
як перакладзеш, то не знайсці, а там
усё патрэбнае!» — «Ага, ага, і гумовыя
боты, у якіх ты толькі ўвосень у грыбы
ходзіш, і аблезлае футра, якім мы на
зіму капусту накрывалі». — «Ідзі лепш
кухонную шафу разбяры». —
«А там, — урачыста прыпячатвала
мама, — ляжыць стары сіфон для газіроўкі, для якога няма зменных блокаў, і патэльня, якую ты два гады не
даеш выкінуць і абяцаеш адчысціць!»
Сустрэча завяршалася з баявой нічыёй адзін-адзін, і да вечара балкон быў
упарадкаваны такім чынам, каб у мамы рука не паднялася выкінуць штосьці «вельмі патрэбнае».
А ўвечары пачыналася другая
частка Мерлезонскага балета, ужо з
нашым удзелам: з шаф выцягваліся
дэмісезонныя курткі, боты і паліто, і
ўсё наноў перамяралася на траіх, каб
зразумець, што яшчэ пяройдзе ў спадчыну малодшым, а што безнадзейна
кароткае, вузкае і не падлягае рамонту. Некаторыя асабліва любімыя рэчы
мы ўпотай перазахоўвалі ў розных
шуфлядах па некалькі разоў — хоць,
канешне, тады маміны жарты пра тое,
што будзем яшчэ на сваіх дзяцей прымяраць, здаваліся цалкам
нерэальнымі.
Сёння я знаходжуся з другога боку
барыкад, таму, пакуль дачушкі ладзяць шоу-паказ з раскіданнем і пераапрананнем, спрабую адначасова
падлічыць аб'ём і суму будучых абновак і прыкінуць, што мы будзем рабіць,
калі ў іх наступіць перыяд «няма чаго
насіць і няма куды складваць». Паралельна яшчэ трэба пераканаць сваіх
мадэляў, што ў сакавіку ў басаножках
хадзіць зарана, што вунь тая кофтачка прыгожая, хоць і цёплая, а з гэтых
джынсаў, нягледзячы на бліскучага
вышытага матылька, паненка вырасла
яшчэ летась. А ўжо як весела шумным
табарам хадзіць па крамах і гуляць у
нацыянальную дзіцячую гульню «трымайце мяне сямёра, а камбінезон усё
адно не апрану»... Зрэшты, пра тое, як
цяжка апрануць маленькае дзіця, якое
рагоча, уцякае і актыўна супраціўляецца працэсу, добра ведаюць усе бацькі
«актывістаў» дзетсадаўскага
ўзросту.
І ўсё ж у гэтым ёсць асаблівае задавальненне — разбіраць усёй сям'ёй
шафы і балконы, развітвацца да наступнага сезона з пухавікамі і зімовымі ботамі, пазбаўляцца ад рэчаў, якія
камусьці іншаму патрэбныя больш,
чым табе, альбо пакінуць іх... ну хоць
бы для масленічнага пудзіла. А пазней, калі ўжо дакладна пацяплее, —
мыць, абавязкова да скрыпу, вочывокны ў доме, каб у іх ярчэй свяціла
сонца, каб толькі не праспаць вясну.
Каб, быць можа, калі і не пачаць з яе
прыходам новае жыццё, то хоць бы навесці чысціню і парадак — і ў шафе,
і на душы.
Вікторыя ЦЕЛЯШУК.

(Заканчэнне на 3-й стар. «СГ».)
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