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Побач з намi

«Дзецi кар'еры не перашкода,
калi i работа любiмая,
i дзецi жаданыя»

Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

Яны пазнаёмiлiся ў 10-гадовым узросце ў харэаграфiчным вучылiшчы i з таго часу не расстаюцца

(Заканчэнне
на 5-й стар. «СГ».)

Спецпраект «СГ»

АКВАПАРК,
КIНО I ПЕРАМОГА
НАД ВIРУСАМ
Пра што мараць нашы дзецi?

Фота Таццяны ТКАЧОВАЙ.

Ад ной чы злавi ла сябе на тым, як
час та ка жу малым: «Зараз», «Давай
по тым», «Пачакай тры хвiлi ны». Злавiла — i напру жылася, бо, зда ец ца,
зло ўжываю падобнымi вы ра за мi i
пры ёмамi. Пачала абмяркоў ваць тэ му
са зна ё мымi бацькамi, i зда ло ся, што
гэта на ша агульная рыса — па ста янная ня стача часу i, як вынiк, спробы
«ўвапх нуць неўвап ханае» ў абме жаваны пе рыяд, бяс кон цае ад клад ван не
на по тым i выканан не спраў у апошнi
момант... Безумоўна, дапа ма гае штодзённае i перспек тыўнае плана ванне,
аднак, па-першае, дзецi вялi кiя ўмельцы ўно сiць карэк тывы ў стройныя
схе мы, а па-другое, якiм бы перфекцыя нiс там ты нi быў, у су тках усё адно толь кi 24 гадзi ны i болей не будзе,
хоць трэснi.
«Я яму кажу — пачакай, та та за няты, скон чу работу i па гуляю з та бой,
а яму трэба, каб я прос та за раз кi нуў
усе справы i iшоў гуляць у машынкi!» — з абурэн нем расказ ваў адзiн
тата другому на гульнявой пляцоў цы,
як гэта, аказваецца, няпрос та — су мяшчаць аддаленую работу i вы ха ван не
дзiця цi. (На гэтым моман це, мяркую,
мно гiя мамы i рэд кiя таты, якiя адбылi ў «дэкрэ це», з разуменнем i крыху
з'ед лi ва ўсмiх нулi ся. О, iм ёсць што
рас ка заць пра жыццё ў рэжы ме шматзадач насцi, калi, на думку грамад ства,
у ця бе не можа быць нiякiх iн шых заняткаў, акрамя догляду дзi цяцi, а на
дум ку сям'i, хто дома, той i гатуе, мые,
пры бi рае i паралельна ро бiць мноства iншых патрэбных спраў, зашыфраваных у «гэтак далей»!) Але перш
чым я нават у думках пача ла кпiць у
адказ, нечакана запярэчыў другi бацька: «Ну, а што ты хацеў? Ты сам, калi
про сiш сяброў дапамаг чы з ра мон там,
ча ка еш iх не на наступ ны год, а цяпер, калi ў гэтым ёсць неаб ход насць.
Вось i малому тата патрэб ны не ка лi
вызва лiцца, а калi душа просiць. За тое
ве да еш, якое гэта шчасце, — я дачцэ
дапамог з расфарбоўкай, яна абняла
за шыю так моцна-моцна i шэпча: «Татач ка, я цябе люблю!»
Старэй шыя калегi пi шуць — маўляў,
усё зло ад гаджэтаў i нашай уласнай
ня дбай насцi, варта ўдзяляць дзецям
больш увагi — i ўсё будзе доб ра. Канеш не, пэўная доля праўды ў гэ тым
ёсць. Але далёка не ўся. Мае бацькi
на ад ной з вялi кiх сямейных па сядзелак, калi iх кватэру разно сi лi вясё лы мi
ско ка мi адначасова шас цё ра ўнукаў,
прызна лi ся, што часам не веда юць,
як спраўляцца з прад стаўнi ка мi па калення Z — «лiчбавымi людзь мi», якiя
асвойва юць прак тычна лю бую тэхнiку хутчэй i лягчэй за нас i тым больш
бабуль з дзядулямi, ад нак губляюц ца
ў най прасцейшых, здаецца, стасунках з iншымi людзьмi. Яны празмерна
са мастой ныя i самаўпэўне ныя, усё
выпра боўваюць на сабе i не будуць
«ся дзець тут, бо я так сказаў», з iмi не
спрацоўвае безумоўны баць коўскi аўтары тэт — трэба тлумачыць, чаму так,
а не iначай. Яны ведаюць, ча го хочуць
i як гэта атрымаць: «Давай не будзем
куп ляць цукеркi, яны шкодныя для зубоў, а вось у зефiрках шмат жале за
i каль цыю, а глю коза карыс ная для
моз га» — вы яшчэ не чулi па доб на га ў
кра ме? Яны нецярп лi выя, не на вi дзяць
сума ваць, i нашы просьбы «ну, пачакай» не могуць выканаць амаль што
на фi зi я лагiчным узроўнi — прос та ў
iх iн шыя прыярытэты. За тое яны, як
пра вiла, шчырыя i ад кры тыя — ча сам
занад та, што шакi руе прад стаўнi коў
ста рэй шага пакален ня, але гэта ж дазва ляе i наладзiць кантакт з iмi — калi
не хлусiць, не манi пуляваць, а рас стаўляць прыярытэты, тлумачыць i да маўляц ца. «Я дапi шу тэкст, тады пой дзем
гуляць. Ну як, пачакаеш?» — «Ага.
А давай, пакуль я чакаю, адзiн аду кацыйны мульцiк пагляджу». Ой, мама,
у ця бе ёсць дзесяць хвi лiн — як каза лi
героi фiль ма «Дзелавыя людзi», «паспе ем дабег чы да канадскай мяжы!»
Вiкторыя ЦЕЛЯШУК.

Новая каранавiрусная рэчаiснасць закранула абсалютна ўсе сферы жыцця. I калi ў некаторых выпадках можна было адмянiць, перанесцi цi паставiць на паўзу нават
важныя справы, то сям'я, як сяброўства, паняцце кругласутачнае. Для многiх сем'яў у свеце меры каранцiну
i самаiзаляцыi, сумяшчэнне аддаленай работы, дамашнiх спраў i вольнага часу сталi сур'ёзнай праверкай на
трываласць, а пра абвастрэнне праблемы гвалту ў сям'i
ў гэты час публiчна загаварылi нават галiвудскiя славутасцi Анжалiна Джалi i Рыяна...
Як маленькiя беларусы перанеслi самаiзаляцыю, сацыяльнае дыстанцыяванне i iншыя вымушаныя перамены, «СГ» распытала iх самiх. Пяцёра дзяцей намалявалi
свае «адкладзеныя мары» — тое, чаго iм найбольш не
хапала i што не атрымлiвалася зрабiць у цяперашнiх
абставiнах, — а бацькi расказалi больш падрабязна, як
падчас пандэмii каранавiруса змянiлася жыццё сям'i.
(Заканчэнне на 4-й стар. «СГ».)
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