
Усё на ноў
Не ве даю, як у вас, а ў мя не вяс на 

па чы на ец ца з... ша фы. Дак лад ней, 

з маш таб най пры бор кі і сар та ван ня 

ўся го та го, што на за па сі ла ся ў ёй за 

не каль кі доў гіх ме ся цаў: з не ка то ры мі 

прад ме та мі гар дэ ро бу да вя дзец ца без 

шка да ван ня раз ві тац ца, а ін шыя рэ чы, 

на ад ва рот, вый дуць з це ню і бу дуць 

як ма га ле пей ад па вя даць вес на во му 

кур су на абу джэн не і ад наў лен не.

Гэ ту за вя дзён ку я пом ню з дзя цін-

ства. Як толь кі ста на ві ла ся кан чат ко ва 

зра зу ме ла, што зі ма скон чы ла свае 

шту кі і «ка ля ну ля» больш не пла ну ец-

ца, ма ма ра шу ча аб вя шча ла: «Трэ ба 

ра за браць на бал ко не». Бал кон (а ка лі 

па праў дзе, то абод ва) за зі му пе ра тва-

раў ся ў неш та ся рэд няе па між кап цёр-

кай і ста ляр най май стэр няй і абя цаў 

удар най пра цы на не каль кі га дзін, а 

та му ні ў ко га ім пэ ту не вы клі каў. Та та 

ім гнен на ра біў вы гляд, што за хоп ле ны 

вя чэр нім вы пус кам на він, але за столь-

кі га доў ма ма ве да ла ўсе лю бі мыя ма-

за лі і ўзды ха ла: «Ну доб ра, я са ма». 

«За раз жа, — ус кід ваў ся та та, — ты 

як пе ра кла дзеш, то не знай сці, а там 

усё па трэб нае!» — «Ага, ага, і гу мо выя 

бо ты, у якіх ты толь кі ўво сень у гры бы 

хо дзіш, і аб лез лае фут ра, якім мы на 

зі му ка пус ту на кры ва лі». — «Ідзі лепш 

ку хон ную ша фу раз бя ры». — 

«А там, — ура чыс та пры пя чат ва ла 

ма ма, — ля жыць ста ры сі фон для га-

зі роў кі, для яко га ня ма змен ных бло-

каў, і па тэль ня, якую ты два га ды не 

да еш вы кі нуць і абя ца еш ад чыс ціць!» 

Су стрэ ча за вяр ша ла ся з ба я вой ні чы-

ёй адзін-адзін, і да ве ча ра бал кон быў 

упа рад ка ва ны та кім чы нам, каб у ма-

мы ру ка не пад ня ла ся вы кі нуць штось-

ці «вель мі па трэб нае».

А ўве ча ры па чы на ла ся дру гая 

част ка Мер ле зон ска га ба ле та, ужо з 

на шым удзе лам: з шаф вы цяг ва лі ся 

дэ мі се зон ныя курт кі, бо ты і па лі то, і 

ўсё на ноў пе ра мя ра ла ся на тра іх, каб 

зра зу мець, што яшчэ пя рой дзе ў спад-

чы ну ма лод шым, а што без на дзей на 

ка рот кае, вуз кае і не пад ля гае ра мон-

ту. Не ка то рыя асаб лі ва лю бі мыя рэ чы 

мы ўпо тай пе ра за хоў ва лі ў роз ных 

шуф ля дах па не каль кі ра зоў — хоць, 

ка неш не, та ды ма мі ны жар ты пра тое, 

што бу дзем яшчэ на сва іх дзя цей пры-

мя раць, зда ва лі ся цал кам 

не рэ аль ны мі.

Сён ня я зна хо джу ся з дру го га бо ку 

ба ры кад, та му, па куль да чуш кі ла-

дзяць шоу-па каз з рас кі дан нем і пе-

ра апра на ннем, спра бую ад на ча со ва 

пад лі чыць аб' ём і су му бу ду чых аб но-

вак і пры кі нуць, што мы бу дзем ра біць, 

ка лі ў іх на сту піць пе ры яд «ня ма ча го 

на сіць і ня ма ку ды склад ваць». Па ра-

лель на яшчэ трэ ба пе ра ка наць сва іх 

ма дэ ляў, што ў са ка ві ку ў ба са нож ках 

ха дзіць за ра на, што вунь тая коф тач-

ка пры го жая, хоць і цёп лая, а з гэ тых 

джын саў, ня гле дзя чы на бліс ку ча га 

вы шы та га ма тыль ка, па нен ка вы рас ла 

яшчэ ле тась. А ўжо як ве се ла шум ным 

та ба рам ха дзіць па кра мах і гу ляць у 

на цы я наль ную дзі ця чую гуль ню «тры-

май це мя не ся мё ра, а кам бі не зон усё 

ад но не апра ну»... Зрэш ты, пра тое, як 

цяж ка апра нуць ма лень кае дзі ця, якое 

ра го ча, уця кае і ак тыў на су пра ціў ля ец-

ца пра цэ су, доб ра ве да юць усе баць кі 

«ак ты віс таў» дзет са даў ска га

ўзрос ту.

І ўсё ж у гэ тым ёсць асаб лі вае за-

да валь нен не — раз бі раць усёй сям' ёй 

ша фы і бал ко ны, раз віт вац ца да на-

ступ на га се зо на з пу ха ві ка мі і зі мо вы-

мі бо та мі, па збаў ляц ца ад рэ чаў, якія 

ка мусь ці ін ша му па трэб ныя больш, 

чым та бе, аль бо па кі нуць іх... ну хоць 

бы для мас ле ніч на га пу дзі ла. А паз-

ней, ка лі ўжо дак лад на па цяп лее, — 

мыць, аба вяз ко ва да скры пу, во чы-

вок ны ў до ме, каб у іх яр чэй свя ці ла 

сон ца, каб толь кі не пра спаць вяс ну. 

Каб, быць мо жа, ка лі і не па чаць з яе 

пры хо дам но вае жыц цё, то хоць бы на-

вес ці чыс ці ню і па ра дак — і ў ша фе,

і на ду шы.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.
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ТАН ЦЫ 
ПА-ДА РОС ЛА МУ,

або Агуль нае хо бі як но вы ві ток ад но сін

«Дом па бу да ва лі, дрэ ваў ва кол на са дзі лі, сы на вы га да-

ва лі. Мож на і фак стро ту на ву чыц ца», — пры клад на так 

раз ва жа лі га мяль ча не Ге надзь і Воль га КАР ЧЭЎ СКІЯ, 

за піс ва ю чы ся на за ня ткі дзесяць гадоў таму. Шмат ра зо-

выя чэм пі ё ны Бе ла ру сі па спар тыў ных баль ных тан цах у 

ка тэ го рыі «Сень ё ры» рас ка за лі «СГ», як квікс тэп мо жа 

за мя ніць трэ на жор ку і ча му су мес ны вы хад на пар кет — 

най леп шая пра ява па чуц цяў.

Ззян не стра заў, эле гант ныя пры чос кі, гуч ная пры го жая му зы-

 ка. Не каль кі зу сім юных пар кру цяц ца ў ві ху ры вен ска га валь са. 

У па вет ры ві тае на пру жан не, і зда ец ца, што вось-вось на чар го вым 

па ва ро це нех та не па спее ўхі ліц ца і ад бу дзец ца су тык нен не. Сот ні 

ін шых кан кур сан таў і ба лель шчы каў з тры бун на зі ра юць за тым, 

што ад бы ва ец ца на пар ке це. Не ха ва ю чы эмо цый, яны вы крык-

ва юць ім ёны фа ва ры таў, пад ба дзёр ва юць удзель ні каў апла дыс-

мен та мі. І толь кі ад на па ра ста іць быц цам па вод даль. Ху дар ля вы 

вы со кі муж чы на не та роп ка хо дзіць ту ды-сю ды з за ду мен ным 

по гля дам. Яго спа да рож ні ца ў цём на-сі няй су кен цы з бі ру зо вым 

пер' ем на па до ле і ру ка вах ледзь за ўваж на ўстае на ды бач кі і 

апус ка ец ца на зад. Па між са бой — ні сло ва, ні по гля ду.

— Пе рад спа бор ніц тва мі мы ста ра ем ся ад клю чыц ца ад уся го, 

каб не збіць на строй, — тлу ма чыць пас ля Воль га. — За га во рыш-

ся, за ся ро дзіш ся на ней кай дро бя зі — і ўсё, та нец не пой дзе.

— Як вы тра пі лі ў тан цы?

— Воль га — ар тыст ка з дзя цін ства, — за ўва жае Ге надзь.

(Заканчэнне на 5-й стар. «СГ».)

— Жон ка ў ад па чын ку, дзе ці кры ху пры хва рэ лі. 

Та му сён ня нас так шмат, — су стра кае гас цей Сяр гей

ГАР БУ НОЎ. — Гэ та рэд касць! Звы чай на ўсе па сва-

іх спра вах: пра ца, шко ла, са док. Днём до ма толь кі я 

і Ма кар.

Сяр гей — той рэд кі та та, які ўва хо дзіць у 1 % бе ла рус кіх 

муж чын, што ся дзяць у вод пус ку па до гля дзе дзі ця ці. 

Мы да ве да лі ся, ці лёг ка баць ку асво іць блі ны і пры чос кі 

і што яму да па ма гае «вы жыць» у дэ крэ це.

Са праўд ны муж чы наСа праўд ны муж чы на

«Та та мо жа ўсё 
што за ўгод на...»

На ват ма му ў дэ крэ це 
пад мя ніць

(Заканчэнне на 3-й стар. «СГ».)
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