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НЯСУМНАЕ ЛЕТА

Пра вер ка на да рос ласцьПра вер ка на да рос ласць

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

Вул кан «плю ец ца» ла вай, якая 
скла да ец ца з со ды, во ца ту i аран жа-
вай гу а шы. А по бач яшчэ i ва да спад 
«буль ко ча».

Я з цi ка вас цю раз гля да ла ўсе 
гэ тыя шту кi, а тым ча сам на 

на ра дзе пле ме нi агуч ва лi пла ны на 
дзень: спа чат ку — пры бор ка па ко-
яў i пра вер ка iх са нi тар на га ста ну. 
Пас ля — гуль нi на ву лi цы, ва каль ны 
гур ток для тых, хто па жа дае, абед, 
цi хая га дзi на, а пас ля яе — пад рых-
тоў ка да «Хвi лi ны сла вы», што мае 
ад быц ца а вось май га дзi не ве ча ра. 
Пад рых тоў ка, да рэ чы, без да па мо гi 
ва жа тых. Да гэ та га мо ман ту чы та чы 
маг лi па ду маць, што нас ад пра вi лi 
да «пле ме нi» без уся ля кай да па мо-
гi пра фе сi я на лаў. На са мой спра ве 
гэ та не так. Па-пер шае, мы тра пi лi ў 
«Спа да рож нiк» у дзень са ма кi ра ван-
ня, а гэ та зна чыць, што не ка то рыя 
хлоп цы i дзяў ча ты са ста рэй шых 
пля мё наў узя лi на ся бе пэўныя аба-
вяз кi ва жа тых, а па-дру гое, «да рос-
лыя» ва жа тыя Мар га ры та Ша ве ла i 
Iры на Ста ра вой та ва так са ма ўвесь 
дзень бы лi з на мi, дак лад ней — мы 
з iмi. Дзяў ча ты — удзель нi цы сту-
дэнц ка га пе да га гiч на га атра да «Вет-
разь», якi не пер шы год пра цуе ў 
«Спа да рож нi ку», амаль што на шы 
ра вес нi цы, ад ной дзе вят нац цаць га-
доў, а дру гая скон чы ла ле тась унi-
вер сi тэт, але яны звяр та юц ца ад на 
да ад ной па баць ку, каб i дзе цi сур'-
ёз на iх ус пры ма лi. Iры на i Мар га ры-
та за вяр шы лi пла нёр ку, пас ля ча го 
нас ча ка ла пер шае за дан не ў якас цi 
вы ха ва це ляў — ра зам з Мар га ры тай 
пра ве рыць чыс цi ню па ко яў i вы ста-
вiць ад зна кi.

— Мы шу ка ем пя сок у лож ку, а 
так са ма «за ба ро не ную ежу» — чып-
сы, су ха ры кi, ма ка ро ну хут ка га пры-
га та ван ня, фар ба ва ныя га зi ра ва ныя 
на поi, ка ра цей — усё шкод нае. Зна-
хо дзiм — кан фiс ку ем, — iн струк туе 
Мар га ры та.

Я ня сме ла за хо джу ў па кой да 
хлоп чы каў, ад чы няю ад ну з шуф ляд. 
Там роз ныя ша ка лад ныя ба тон чы-
кi, пе чы ва. Нi чо га за ба ро не на га! I 
пяс ку не знай шло ся. Дзя вят кi за слу-
гоў ва юць!

У па коi дзяў чы нак ад ра зу чую 
во дар пар фу мы, крэ маў i, зда ец ца, 
ла ку для ва ла соў. Тут так са ма нi я кiх 

чып саў у ша фе. Мар га ры та, у ад-
роз нен не ад мя не, ад ра зу ад чы няе 
ме на вi та тыя скрын кi, у якiх дзе цi 
ха ва юць пра дук ты. Але i яна нi чо-
га не зна хо дзiць. Мне па ду ма ла ся, 
што з са мы мi ста рэй шы мi ўво гу ле 
та кiх праб лем быць не мо жа: ня ўжо 
да рос лыя, у прын цы пе, лю дзi не ра-
зу ме юць, што ня зруч на спаць у пяс-
ку, а пры ве зе ныя «кант ра бан дай» 
шкод ныя ла сун кi ўсё роў на зной-
дуць. I ўво гу ле, ста рэй шых не трэ ба 
ва дзiць за ру ку ў ста ло вую, яны не 
пла чуць «Ха чу да ма мы». Ма быць, 
ва жа та му з та кi мi на шмат пра сцей, 
чым з ма ле чай.

Па рас по ве дах ма iх но вых «ка-
лег», кож ны ўзрост скла да ны па-
свой му. Каб ар га нi за ваць ма лых, 
трэ ба пры ду маць цi ка вую гуль ню, 
каз ку, яны яе па слу ха юць, па ве-
раць, i гэ та га бу дзе да стат ко ва, а 

вось пе рад ста рэй шы мi вы ха ва це лю 
важ ней за ўсё па ка заць свой аў та-
ры тэт, зра бiць так, каб пле мя ад чу ла 
ка манд ны дух, аб' яд наць усiх ва кол 
ся бе...

...Мы з Мар га ры тай на кi-
роў ва ем ся пра во дзiць 

ва каль ны гур ток, па да ро зе су стра-
ка ем су сед няе пле мя.

— Доб рай ра нi цы! — вi та ец ца з 
ва жа тай ма лы хлап чук.

— Пры вi тан не, Да не чка! А хто 
ж та бе кож ную ра нi цу ро бiць та кiя 
iра ке зы? У ця бе ёсць гель для ва-
ла соў? — цi ка вiц ца ва жа тая.

— Не-е. Гэ та я прос та так бя ру i 
раб лю, — Да нiк вы ра шае зра бiць са 
сва ёй пры чос кi та ям нi цу, а ў са мо га 
па скро нi бя жыць кро пель ка ва ды.

Мар га ры та рас каз вае, што ка-
лi мно гiя пад лет кi з за да валь нен-
нем пра жы ва юць у ла ге ры ўсё 
ле та (пас ля ў раз мо вах з дзець мi 
мы вы свет лi лi, што не ка то рыя ў 

«Спа да рож нi ку» пра вя лi двац цаць 
змен i больш), то та кая вось ма ле ча 
час та про сiц ца да до му i пла ча. На 
мi ну лай зме не ў са мым ма лод шым 
пле ме нi бы лi шас цi га до выя дзет кi, 
дык вы ха ва це лям да во дзi ла ся не-
ка то рых з iх цэ лы мi дня мi тры маць 
на ру ках...

...На ва каль ны гур ток прый шло 
ча ла век сем дзяў чат роз на га ўзрос-
ту i два хлап чу кi з ужо зна ё ма га нам 
пле ме нi. Мар га ры та про сiць кож на-
га пра спя ваць што-не будзь. Ста рэй-
шыя дзяў ча ты вы хо дзяць пер шы мi, 
не са ро ме юц ца, ма лень кiя iдуць па 
двое i спя ва юць куп лет пра «ро зы 
тём но-алые». Муж чын ская па ло ва 
гурт ка, «га лант на» пра пус цiў шы 
дзяў чат, да апош ня га не ад важ ва-
ец ца за спя ваць.

— Ско ра га вор ку цi верш! — про-
сiць Мар га ры та.

— Iш ла Са ша па ша шы i смак та-
ла суш ку! — на рэш це вы дае хло пец 
па iме нi Ула дзi слаў.

— А дзе эмо цыi? — не мiрг нуў-
шы во кам «пад трым лi вае» гуль ню 
Мар га ры та.

Улад яшчэ коль кi ра зоў паў та раў 
сло вы пра Са шу, па куль не «раз-
зла ваў ся» на яе i не пра спя ваў з 
усе агуль най пад трым кай «В тра ве 
сидел кузнечик».

Сыш лi ся на тым, што хлоп цы вы-
дат на пра чы та юць рэп на кан цэр це 
на пры кан цы зме ны. А пас ля ўсе ра-
зам ад пра вi лi ся на ву лi цу, дзе ўжо 
ча ка ла Iры на з «на шым» пле ме нем. 
На ды шоў час гуль няў на све жым 
па вет ры! Мы з фа то гра фам шчы ра 
спа дзя ва лi ся па на зi раць за гэ тым, 
так бы мо вiць, з бяс печ най ад лег-
лас цi, але дзе тут! Гу ля юць усе!

Пер шая гуль ня — стаць у ко ла 
i ўзяц ца за ру кi. Нех та адзiн 

бе гае ва кол i ўсi мi сi ла мi спра буе 

пра рвац ца ў яго. За да ча ас тат нiх — 
спа чат ку нi за што яго не пус каць, 
толь кi пас ля ў якас цi жэс ту «доб-
рай во лi» нех та мо жа рас ча пiць ру кi. 
Па куль бе га юць iн шыя, мне цi ка ва, 
аза ртна i ве се ла. Але тут Iры на про-
сiць мя не стаць па-за кру гам. Я бя гу, 
бя гу, бя гу, на ма га ю ся пры дум ваць 
роз ныя хiт ры кi, каб усё ж у ко ла па-
тра пiць. Праў да, у мя не гэ та га не 
атрым лi ва ец ца, але ка лi да лi ка ман-
ду, што ру кi мож на рас ча пiць, усе 
зга дзi лi ся пус цiць мя не ту ды.

Да лей — гуль ня на да вер. Вя до-
мая мно гiм: трэ ба ўпа сцi з за плю шча-
ны мi ва чы ма на ру кi ча ла ве ка, да яко-
га ста iш спi най. I яшчэ ад на гуль ня 
— «Ван туз», ка лi ты ста iш у цэнт ры 
ко ла, за плю шчыў шы во чы, i моц на 
ўпi ра еш ся на га мi ў зям лю, а тыя, хто 
ста iць на во кал, кру цяць ця бе ва ўсе 
ба кi. Рас плюшч ваць во чы за ба ро не-
на! Ад чу ван нi — як на ка ру се лi!

Але i гэ та бы ло яшчэ не ўсё. Да-
лей Iры на пра па на ва ла ўсiм стаць 
у дзве ша рэн гi тва рам адзiн да ад-
на го, а мя не па пра сi ла прай сцi ся 
па мiж iмi, за плю шчыў шы во чы. Я 
пай шла i зу сiм не ча ка ла, што на 
ву ха кож ны з дзя цей па вi нен быў 
ска заць мне якi-не будзь кам плi-
мент. На ват не ду ма ла, што ад та-
ко га «ва да спа ду слоў» мож на атры-
маць столь кi па зi ты ву. Прай сцi ся 
пад «ва да спа дам» му сiў кож ны.

Мя не за цi ка вi ла, што ж ад чу ва еш, 
ка лi спра бу еш тры маць ува гу та кой 
коль кас цi пад лет каў? Я пра па на ва ла 
пле ме нi па гу ляць у «рэ дак цыю»: па дзя-
лi ла iх на дзве ка ман ды i кож най да ла 
за дан нi як ма га хут чэй да ве дац ца тую цi 
iн шую iн фар ма цыю. На прык лад, коль кi 
пя лёст каў вунь на той жоў тай квет цы, 
як за вуць ад на го з дзя цей, што гу ля юць 
ля арэ ляў. Са праў ды, зра бiць так, каб 
усе як адзiн слу ха лi тое, што ты га во-
рыш i цi ка вi лi ся гэ тым, вель мi цяж ка. 
Хва лю еш ся, цi спа да ба ец ца гуль ня, як 
зра бiць так, каб пад лет кi ёй за ха пi лi ся. 
Зра зу ме ла, у спрак ты ка ва най Iры ны 
за ха пiць ува гу пле ме нi атрым лi ва ла ся 
на шмат лепш, чым у мя не. Але ме на-
вi та пас ля та го, як ра зам з пле ме нем я 
па гу ля ла ва ўсё вы шэй зга да нае, мой 
унут ра ны бар' ер i страх пе рад ро ляй 
ва жа та га па ча лi знi каць.

Пас ля ўсе яшчэ кры ху па гу ля лi 
ў ма фiю i пай шлi на ста ды ён з ва-
лей боль ным мя чом. Па коль кi я бы ла 
не ў спар тыў ным абут ку, да вя ло ся 
да лу чыц ца да ба лель шчы каў, а 
ня стом ная Iры на ра зам з хлоп ца-
мi i дзяў ча та мi ад бi ва ла мяч. Ка лi 
не ве да еш, дзе вы ха валь нiк, а дзе 
дзяў ча ты з атра да, не ад ра зу зда-
га да еш ся, хто ёсць хто. Ва лей бол 
пра цяг ваў ся ня доў га, бо на стаў час 
кар мiць на ша пле мя...

...У ста ло вай да ва лi ма лоч ны 
суп аль бо суп са све жай 

ка пус ты, кат ле ту, рыс, ка ва лач кi па-

мi до ра i кi сель. Мы з Мар га ры тай, 
над зеў шы фар туш кi i ка сын кi, пай-
шлi дзя жу рыць. На ста лах ужо ста я лi 
каст руль кi з су пам i куб кi кi ся лю, нам 
за ста ло ся толь кi па ста вiць та лер кi 
з дру гой стра вай. Але ж гэ та не на 
ад но на ша пле мя! I тут па ча ло ся: ха-
па ем та лер кi, ста вiм, бя жым на зад. 
Ра бот нi цы ста ло вай, на клад ва ю чы 
ежу, упраў ля юц ца шпар чэй за нас, 
та му да во дзiц ца хут касць па вя лiч-
ваць. На рэш це ўсё зроб ле на i мы ся-
да ем за стол. Пас ля гуль няў на све-
жым па вет ры ес цi хо чац ца жу дас на. 
Да лей нас ча кае «цi хi час»...

...Пры му сiць спаць удзень пят нац-
ца цi га до вых пад лет каў...Што мо жа гу-
чаць больш ка мiч на. Але пра вi лы ёсць 
пра вi лы, та му ў «цi хi час» ка лi не спiш, 
то прос та цi хень ка ся дзiш на лож ку 
ў сва iм па коi, на ка лi дор — нi на гой. 
Ад каз ную мi сiю пад тры ман ня па рад-
ку на пра ця гу дзвюх з па ло вай га-
дзiн да ве ры лi нам i дзе цям-ва жа тым, 
якiя ўдзель нi ча лi ў днi са ма кi ра ван ня. 
Прай шло паў га дзi ны... Зда ец ца, усе 
сцi шы лi ся. Мы з фа то гра фам вы ра-
ша ем прай сцi ся па ка лi до ры. Дзве ры 
ва ўсе па коi па вiн ны быць ад чы не ны. 
У ад ным з па ко яў хлап чук з ма лод-
ша га пле ме нi па каз вае, як умее ста-
яць на га ла ве. Уба чыў шы нас, мi ла 
ўсмi ха ец ца i без раз моў кла дзец ца ў 
ло жак. Нех та ж са праў ды ўжо спiць. 
Пас ля гуль няў, шпа цы ру па ка лi до ры 
i абе ду я пры се ла на мяк кае крэс ла i 
са ма ледзь не за дра ма ла. Як гэ тыя 
ва жа тыя вы трым лi ва юць цэ лы дзень 
на на гах, не ра зу мею...

...Так скла ла ся, што мы не змаг-
лi па жыць «па за ко нах пле ме нi» да 
ад бою, хоць нас вель мi пра сi лi за-
стац ца. Коль кi ўся го яшчэ маг ло ча-
каць нас на дыс ка тэ цы, на «Хвi лi не 
сла вы»!.. Але ж i за той час, якi мы 
пра вя лi з ва жа ты мi ў «Спа да рож нi-
ку», мож на бы ло ад чуць, коль кi сiл 
па тра буе гэ тая пра ца. На ша пле мя 
ака за ла ся да рос лым, до сыць са ма-
стой ным i вы ха ва ным, а не шкод-
ным i не па сед лi вым, ча го я вель мi 
ба я ла ся, але сто ма ўсё роў на бы ла 
ад чу валь най на ват пас ля ня поў на га 
вы ка нан ня аба вяз каў ва жа та га. Бо 
ён для сва iх вы ха ван цаў — i ся бар, i 
ма ма-та та, i спя вак, i рэ жы сёр, i дэ ка-
ра тар, i мас так, i псi хо лаг, i трэ нер... 
Вi да воч на, так мо жа не кож ны.

Ган на ГА РУС ТО ВIЧ.
Мiнск — Мiн скi ра ён — Мiнск.

ПА ЗА КО НАХ ПЛЕ МЕ НI

На стас ся БА РО ДАЎ КА, 
17 га доў:

— У мя не за раз шмат воль на га 
ча су, больш, чым трэ ба прос та на 
ад па чы нак, і мар на ваць яго, се дзя-
чы за кам п'ю та рам, шка да. Та му я 
іду пра ца ваць, каб са мой за ра біць 
гро шы, як той ка заў, пра ве рыць 
ся бе на «тры ва ласць». Па тра чу 
за ро бак на па да рож жа па Бе ла-
ру сі. Ёсць шмат мес цаў, ку ды ха-
чу з'ез дзіць, па ба чыць неш та на 
свае во чы.

Іло на КРЫ ВАЛЬ, 17 га доў:
— Іду пра ца ваць та му, што па-

трэб ны гро шы. Ліш ні мі яны ні ко лі не 
бы ва юць, асаб лі ва ў вя лі кай сям'і. 
На што пой дзе за роб ле ная су ма? 
Мо жа, на мо ра па еду. А ўво гу ле, гро-
шы заў сё ды ёсць на што па тра ціць!

Мак сім ЯСІН СКІ, 17 га доў:
— Што мя не пад штурх ну ла пай-

сці пра ца ваць? Ха це ла ся мець улас-
ныя гро шы. Я лі чу, што ў Мін ску ёсць 
усе ўмо вы для пра ца ўлад ка ван ня 
школь ні каў. Прос та тыя, хто не хо-

ча пра ца ваць, ка жуць, што «нель-
га», «не паў на лет ніх не бя руць», 
«ма ла пла цяць» і та му па доб нае. 
Але ка лі са праў ды за хо чаш знай сці 
ва кан сію — зной дзеш. На прык лад, 
мож на звяр нуц ца ў БРСМ. Вар та 
толь кі зай сці на сайт, па гля дзець, 
ра за брац ца, па тэ ле фа на ваць і да-
мо віц ца. Ці сха дзіць у цэнтр за ня-
тас ці свай го ра ё на, як зра біў я. Там 
пра па ну юць не ка то рыя ва ры ян ты. 
Ска жам, я пра ца ваў у ар га ні за цыі 
ін ва лі даў Вя лі кай Ай чын най вай-
ны Пер ша май ска га ра ё на: кож ны 
дзень дру ка ваў да ку мен ты.

ХТО КУ ДЫ, А Я — НА ПРА ЦУ!
Ле та — яно та кое доў га ча ка нае 
і шмат абя цаль нае... Воль ны час, 
без хат ніх за дан няў і на стаў ні каў... 
Пля жы, пар кі, да ча, мо ра... Але гэ та 
не толь кі ча роў ная па ра, якая абя цае 
за гар і за ба вы. У лет нія ме ся цы ма ла дыя 
лю дзі мо гуць, на рэш це, пай сці па пра ца ваць. 
Што іх пад штур хоў вае да гэ та га кро ку?

Я ня сме ла за хо джу ў па кой 
да хлоп чы каў, ад чы няю 
ад ну з шуф ляд. Там роз ныя 
ша ка лад ныя ба тон чы кi, 
пе чы ва. Нi чо га за ба ро не на га! 
I пяс ку не знай шло ся. 
Дзя вят кi за слу гоў ва юць!

На ды шоў час гуль няў 
на све жым па вет ры! 
Мы з фа то гра фам шчы ра 
спа дзя ва лi ся па на зi раць 
за гэ тым, так бы мо вiць, 
з бяс печ най ад лег лас цi, 
але дзе тут! Гу ля юць усе!
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Гуль ня на да вер на са мрэч Гуль ня на да вер на са мрэч 
да па ма гае раз ня во лiц ца.да па ма гае раз ня во лiц ца.

Я пра вя ла ўлас нае не вя лі кае 
«рас сле да ван не»: ку ды лепш звяр-
тац ца ў по шу ках ва кан сій?

Са мы лёг кі ва ры янт — па ды сці ў 
сваю шко лу і па ці ка віц ца, якую пра-
цу там мо гуць пра па на ваць. Але ж 
трэ ба па мя таць, што пра цоў ны 
дзень школь ні ка 14-16 га доў мо жа 
доў жыц ца не больш за 4,5 га дзі-
ны. Аб' ём пра цы і яе апла та, роў-
ная 5 930 руб лёў за га дзі ну, для ўсіх 
ад ноль ка выя. Атрым лі ва ец ца, што 
ў ме сяц за ро бак та ко га школь ні ка 
мо жа склас ці амаль 500 ты сяч руб-
лёў. А мо ладзь ва ўзрос це ад 16 да 
18 га доў мо жа пра ца ваць у дзень не 
больш за сем га дзін.

Асноў ныя ві ды пра цы, якія мне 
пра па на ва лі ў шко ле: пры бор ка, 
азе ля нен не га зо наў, дру ка ван не 
да ку мен таў. Так са ма на ба зе шко-
лы ар га ні за ва ны ла гер пра цы і ад-
па чын ку (УП «Зе лян буд»). Зрэш ты, 
гэ та да лё ка не адзі ны ва ры янт пра-
ца ўлад ка ван ня для школь ні каў. Ка лі 
ўмо вы, пра па на ва ныя шко лай, не 
спа да ба лі ся, мож на, як ужо га ва-

ры ла ся вы шэй, сме ла звяр тац ца ў 
цэнтр за ня тас ці свай го ра ё на.

На ступ ны ва ры янт — по шук ва-
кан сій у ін тэр нэ це. Ад нак тут мо гуць 
быць і свае мі ну сы. Па-пер шае, маг-
чы мая не дак лад ная ін фар ма цыя. Па-
дру гое, каб не атры ма ла ся так, што 
вы па пра ца ва лі, а вам не за пла ці лі. 
Па тра буй це за вя раць усё афі цый на. 
На сай тах пра па ну юць па спра ба ваць 
ся бе ў ро лі кур' е ра, афі цы ян та, рас-
клей шчы ка аб' яў, тэ ле фон на га апе-
ра та ра ў вы да вец тве... Лі та раль на 
во чы раз бя га юц ца ад та кой коль кас ці 
ва кант ных мес цаў! Як не па мы ліц ца ў 
вы ба ры свай го ча со ва га пра цоў на га 
мес ца? Тэ ле фа нуй це усім пра ца даў-
цам, удак лад няй це, па раў ноў вай це і 
не за бы вай це ра іц ца з да рос лы мі!

У лю бым вы пад ку, не вар та вы-
бі раць пра цу, якая зу сім не па да-
ба ец ца або мо жа вы клі каць пэў ныя 
ня зруч нас ці.

Сон ца, спё ка... Ле та. А я іду на 
пра цу! На тую пра цу, якая бу дзе мне 
па ду шы.

На стас ся РА ГА ЧО ВА.

Фо та Над зеі БУ ЖАН.


