
Ось така моя мама (твір-опис зовнішності людини) 

Є в Харкові торговельне підприємство, до якого приїздять за покупками з  ба¬гатьох
куточків України. Це — Барабашовський Торговельний Центр. Чого  тут тільки нема!
Поруч з вітчизняними товарами — продукція з різних  країн світу. Обійти цей ринок за
один день неможливо. Кажуть, що і тижня  не вистачить. Таку гігантську площу займає
Центр. 

Я пишаюся, що тут працює моя мама. Вона, як зараз кажуть,  реалізатор, опі¬кує цілий
торговельний відділок. Вона торгує жіночим  одягом. Мама може зробив ти будь-яку
жінку ошатною і модною. Здавалося  б, реалізатор — професія неромантична, але мама
любить свою роботу.  Більш того, вона людина творча. У мами гарний смак, і, коли
приходить у  відділок чергова покупателька, мама безпомил¬ково підкаже, що той 
пасуватиме, а що — ні. Буває, як розповідає мама, жінка на¬полягає на  якійсь речі.
Продати цю річ вигідно, але мама бачить, що жінка марно  витратить гроші, бо це,
скажімо, така сукня жінці не пасує. Мама  тактовно підбирає слова, щоб відмовити
покупательку, і запропонує саме  те, що справді пере¬творить жінку на красуню. 

Я люблю проводити вільний час на робочому місці мами. Я бачу, що  до неї під¬ходять
люди з різним настроєм. Деякі, тільки-но переступивши  поріг, починають чо¬мусь
дратуватися. То товар їм не такий, то ціни  надто високі. Але ціни не мама вста¬новлює.
Про свої проблеми мама не  розповідає покупцям. Вона старається з людьми поговорити
так, щоб  привабити до себе людину. І якщо хтось цього разу нічого не купив, то 
обов'язково прийде удруге. Я сама бачила, як ставляться до мами зовсім  незнайомі
люди. Вони проходять повз відділок мами, вітаючись і  посміхаючись. 

Моя мама і сама одягається зі смаком. У неї гарна фігура, вона  тендітна, вище
середнього росту. їй пасують майже всі кольори. У неї  смугляве обличчя з
пра¬вильними рисами. Коротке хвилясте каштанове  волосся, великі зелені очі під
темними дугами брів, овальне обличчя з  родимкою на лівій щоці. Очі дивлять¬ся уважно,
приязно; коли вона з  кимось розмовляє, голову схиляє трішечки вбік. Мама не любить 
коштовностей, окрім сережок з аметистом та обручки. А ще не може носити  взуття без
високих підборів. Тільки на роботі взуття має трохи нижчий  підбор: адже увесь день на
ногах. 

І вдома мама завжди бездоганно убрана, і виглядає так, ніби вона  кудись іде просто
зараз. Але цей одяг призначений саме для виконання  домашніх справ. А ось намисто з
граната майже чорного кольору мама  носить і на роботі, і вдо¬ма — ніде не розстається
з ним, цей камінь дає  їй удачу. І, дійсно, в нашій родині панують мир, злагода, любов і 
взаєморозуміння.
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