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Я СЁ ЛЫ, дас ціп ны, па-бе ла рус ку вель мі пры-

яз ны звя рок — та кім ба чыц ца та ліс ман ІІ Еў ра-

пей скіх гуль няў, якія ад бу дуц ца ў бе ла рус кай 

ста лі цы бу ду чым ле там. Ім ста ла лі ся ня па мя нуш цы 

Ле сік. Твор чы ка лек тыў, які пра ца ваў над кан цэп-

цы яй та ліс ма на, на ма гаў ся ўва со біць у гэ ты воб раз 

энер гію, ак тыў насць, жыц ця ра дас насць, якія заў-

сё ды ідуць і ад спар тыў ных ві до ві шчаў, і ад бе ла-

рус ка га ха рак та ру, і, на рэш це, ха рак тэр ныя гэ та му 

хіт ра ва та му, кем лі ва му, але і да вер лі ва му жы ха ру 

на шых ляс ных ус кра ін, ге рою шмат лі кіх на род ных 

ка зак і пад ан няў.

На род спрад ве ку ста віў ся з па ва гай да ры жай 

дра пеж ні цы — лі сы. На ват на гер бе бе ла рус ка га 

Мсці сла ва ўве ка ве ча на гэ тая «асо ба». А не каль кі 

га доў та му ў на зва ным рай цэнт ры з'я віў ся і пом нік 

ге рою гер ба. Трэ ба ве даць, што лі са як заў сёд ная 

прад стаў ні ца бе ла рус кай фаў ны — не за мен нае звя-

но ў эка ла гіч ным лан цуж ку. Дзя ку ю чы вя лі кім спар-

тыў ным ба та лі ям, якія бу дуць транс ля вац ца на ўвесь 

еў ра пей скі кан ты нент, Бе ла русь бу дуць ад кры ваць 

як пры го жую кра і ну з ве ліч най пры ро дай, з ці ка-

вым жы вёль ным све там, кра і ну, якая кла по ціц ца 

не толь кі пра свой спар тыў ны імідж, а і пра сваю 

эка ла гіч ную бяс пе ку.

Мне не ад ной чы да во дзі ла ся на зі раць і зды маць 

лі ся нят у дзі кай пры ро дзе. Па том ства ў лі сі ных пар 

з'яў ля ец ца ў ся рэ дзі не кра са ві ка — па чат ку мая. 

Пры бліз на праз ме сяц лі ся ня ты вы хо дзяць з на ры, 

зна ё мяц ца з на ва коль ным све там. Гэ та яшчэ ма-

лень кія пух на тыя ка лаб кі з мут ны мі воч ка мі. Па куль 

іх ма ту ля па люе за птуш ка мі і мыша мі, «не маў ля ты» 

грэ юц ца на со ней ку. Дзень за днём яны пе ра тва-

ра юц ца ў спрыт ных, да пыт лі вых лі ся нят, па доб ных 

на Ле сі ка. У кан цы чэр ве ня — па чат ку лі пе ня, пад-

рос шы і пе ра адо леў шы страх, «Ле сі кі» ванд ру юць 

ва кол сва ёй тэ ры то рыі і на бы ва юць пер шы жыц цё вы 

во пыт — вы жы ван ня, пе ра ня сен ня ня год, зма ган-

ня за іс на ван не. Ім да па ма га юць вы ключ ны нюх, 

слых і зрок. А яшчэ сі ла во лі і моц, як у са праўд ных 

спарт сме наў.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

Фо та «Ле сі ка» зра біў Анд рэй СА ЗО НАЎ 

пад час прэ зен та цыі та ліс ма на 

ІІ Еў ра пей скіх гуль няў у Мін ску.
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