
ПА КА ЛЕН НЕ 
«НУ, ПА ЧА КАЙ»

Ад ной чы зла вi ла ся бе на тым, як 

час та ка жу ма лым: «За раз», «Да вай 

по тым», «Па ча кай тры хвi лi ны». Зла-

вi ла — i на пру жы ла ся, бо, зда ец ца, 

зло ўжы ваю па доб ны мi вы ра за мi i 

пры ёма мi. Па ча ла аб мяр коў ваць тэ му 

са зна ё мы мi баць ка мi, i зда ло ся, што 

гэ та на ша агуль ная ры са — па ста ян-

ная ня ста ча ча су i, як вы нiк, спро бы 

«ўвапх нуць не ўвап ха нае» ў аб ме жа-

ва ны пе ры яд, бяс кон цае ад клад ван не 

на по тым i вы ка нан не спраў у апош нi 

мо мант... Без умоў на, да па ма гае што-

дзён нае i перс пек тыў нае пла на ван не, 

ад нак, па-пер шае, дзе цi вя лi кiя ўмель-

цы ўно сiць ка рэк ты вы ў строй ныя 

схе мы, а па-дру гое, якiм бы пер фек-

цы я нiс там ты нi быў, у су тках усё ад-

но толь кi 24 га дзi ны i бо лей не бу дзе, 

хоць трэс нi.

«Я яму ка жу — па ча кай, та та за ня-

ты, скон чу ра бо ту i па гу ляю з та бой, 

а яму трэ ба, каб я прос та за раз кi нуў 

усе спра вы i iшоў гу ляць у ма шын-

кi!» — з абу рэн нем рас каз ваў адзiн 

та та дру го му на гуль ня вой пля цоў цы, 

як гэ та, аказ ва ец ца, ня прос та — су мя-

шчаць ад да ле ную ра бо ту i вы ха ван не 

дзi ця цi. (На гэ тым мо ман це, мяр кую, 

мно гiя ма мы i рэд кiя та ты, якiя ад бы-

лi ў «дэ крэ це», з ра зу мен нем i кры ху 

з'ед лi ва ўсмiх ну лi ся. О, iм ёсць што 

рас ка заць пра жыц цё ў рэ жы ме шмат-

за дач нас цi, ка лi, на дум ку гра мад ства, 

у ця бе не мо жа быць нi я кiх iн шых за-

ня ткаў, акра мя до гля ду дзi ця цi, а на 

дум ку сям'i, хто до ма, той i га туе, мые, 

пры бi рае i па ра лель на ро бiць мност-

ва iн шых па трэб ных спраў, за шыф-

ра ва ных у «гэ так да лей»!) Але перш 

чым я на ват у дум ках па ча ла кпiць у 

ад каз, не ча ка на за пя рэ чыў дру гi баць-

ка: «Ну, а што ты ха цеў? Ты сам, ка лi 

про сiш сяб роў да па маг чы з ра мон там, 

ча ка еш iх не на на ступ ны год, а ця-

пер, ка лi ў гэ тым ёсць не аб ход насць. 

Вось i ма ло му та та па трэб ны не ка лi 

вы зва лiц ца, а ка лi ду ша про сiць. За тое 

ве да еш, якое гэ та шчас це, — я да чцэ 

да па мог з рас фар боў кай, яна аб ня ла 

за шыю так моц на-моц на i шэп ча: «Та-

тач ка, я ця бе люб лю!»

Ста рэй шыя ка ле гi пi шуць — маў ляў, 

усё зло ад га джэ таў i на шай улас най 

ня дбай нас цi, вар та ўдзя ляць дзе цям 

больш ува гi — i ўсё бу дзе доб ра. Ка-

неш не, пэў ная до ля праў ды ў гэ тым 

ёсць. Але да лё ка не ўся. Мае баць кi 

на ад ной з вя лi кiх ся мей ных па ся дзе-

лак, ка лi iх ква тэ ру раз но сi лi вя сё лы мi 

ско ка мi ад на ча со ва шас цё ра ўну каў, 

пры зна лi ся, што ча сам не ве да юць, 

як спраў ляц ца з прад стаў нi ка мi па ка-

лен ня Z — «лiч ба вы мi людзь мi», якiя 

асвой ва юць прак тыч на лю бую тэх нi-

ку хут чэй i ляг чэй за нас i тым больш 

ба буль з дзя ду ля мi, ад нак губ ля юц ца 

ў най прас цей шых, зда ец ца, ста сун-

ках з iн шы мi людзь мi. Яны праз мер на 

са ма стой ныя i са ма ўпэў не ныя, усё 

вы пра боў ва юць на са бе i не бу дуць 

«ся дзець тут, бо я так ска заў», з iмi не 

спра цоў вае без умоў ны баць коў скi аў-

та ры тэт — трэ ба тлу ма чыць, ча му так, 

а не iна чай. Яны ве да юць, ча го хо чуць 

i як гэ та атры маць: «Да вай не бу дзем 

куп ляць цу кер кi, яны шкод ныя для зу-

боў, а вось у зе фiр ках шмат жа ле за 

i каль цыю, а глю ко за ка рыс ная для 

моз га» — вы яшчэ не чу лi па доб на га ў 

кра ме? Яны не цярп лi выя, не на вi дзяць 

су ма ваць, i на шы прось бы «ну, па ча-

кай» не мо гуць вы ка наць амаль што 

на фi зi я ла гiч ным уз роў нi — прос та ў 

iх iн шыя пры яры тэ ты. За тое яны, як 

пра вi ла, шчы рыя i ад кры тыя — ча сам 

за над та, што ша кi руе прад стаў нi коў 

ста рэй ша га па ка лен ня, але гэ та ж да-

зва ляе i на ла дзiць кан такт з iмi — ка лi 

не хлу сiць, не ма нi пу ля ваць, а рас стаў-

ляць пры яры тэ ты, тлу ма чыць i да маў-

ляц ца. «Я да пi шу тэкст, та ды пой дзем 

гу ляць. Ну як, па ча ка еш?» — «Ага. 

А да вай, па куль я ча каю, адзiн аду ка-

цый ны муль цiк па гля джу». Ой, ма ма, 

у ця бе ёсць дзе сяць хвi лiн — як ка за лi 

ге роi фiль ма «Дзе ла выя лю дзi», «па-

спе ем да бег чы да ка над скай мя жы!»

Вiк то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.
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Но вая ка ра на вi рус ная рэ ча iс насць за кра ну ла аб са лют-

на ўсе сфе ры жыц ця. I ка лi ў не ка то рых вы пад ках мож-

на бы ло ад мя нiць, пе ра нес цi цi па ста вiць на паў зу на ват 

важ ныя спра вы, то сям'я, як сяб роў ства, па няц це круг-

ла су тач нае. Для мно гiх сем' яў у све це ме ры ка ран цi ну 

i са ма iза ля цыi, су мя шчэн не ад да ле най ра бо ты, да маш-

нiх спраў i воль на га ча су ста лi сур' ёз най пра вер кай на 

тры ва ласць, а пра аб васт рэн не праб ле мы гвал ту ў сям'i 

ў гэ ты час пуб лiч на за га ва ры лi на ват га лi вуд скiя сла ву-

тас цi Ан жа лi на Джа лi i Ры я на...

Як ма лень кiя бе ла ру сы пе ра нес лi са ма iза ля цыю, са-

цыяль  нае дыс тан цы я ван не i iн шыя вы му ша ныя пе ра ме-

ны, «СГ» рас пы та ла iх са мiх. Пя цё ра дзя цей на ма ля ва лi 

свае «ад кла дзе ныя ма ры» — тое, ча го iм най больш не 

ха па ла i што не атрым лi ва ла ся зра бiць у ця пе раш нiх 

аб ста вi нах, — а баць кi рас ка за лi больш пад ра бяз на, як 

пад час пан дэ мii ка ра на вi ру са змя нi ла ся жыц цё сям'i.

(Заканчэнне на 4-й стар. «СГ».)Фо
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По бач з на мiПо бач з на мi

АКВА ПАРК, 
КI НО I ПЕ РА МО ГА 
НАД ВI РУ САМ
Пра што ма раць на шы дзе цi?

Спец пра ект «СГ»Спец пра ект «СГ»

«Дзе цi кар' е ры не пе ра шко да, 
ка лi i ра бо та лю бi мая, 

i дзе цi жа да ныя»
Яны па зна ё мi лi ся ў 10-га до вым уз рос це ў ха рэа гра фiч ным ву чы лi шчы i з та го ча су не рас ста юц ца

(Заканчэнне 
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